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Apresentação
O Simpósio propõe debate sobre o aporte teórico relacionado ao
realismo-maravilhoso e ao animismo, aos estudos que vêm se acentuando
sobre a produção literária nos países de língua oficial portuguesa no
período da descolonização, em obras em que a condição humana (Hannah
Arendt) instaura-se mediante a representação do labor, seguida do trabalho
e da ação. No campo das atividades extensionistas, avança-se na prática
docente interdisciplinar que pretende oferecer redes de possibilidades
para a implantação da LDB, em seus desdobramentos (Lei 10.639/2003;
Lei 11.468/2008). Historicamente, a interlocução da literatura com outras
áreas não se constitui uma novidade, haja vista a preocupação de Antonio
Candido em Literatura e Sociedade, ao tratar da sociologia e da história,
da filosofia e das artes em interação com o texto literário. Deparamo-nos,
hoje, com uma produção literária proveniente de poetas, romancistas e, ao
mesmo tempo, pensadores do seu tempo, como é o caso de Mia Couto, em E
se Obama fosse africano?; lemos narrativas em que a poética de vivências,
mitos e ritos se presentificam na criação de personagens que reencenam a
vida humana em suas diferentes condições, tal é a obra da moçambicana
Paulina Chiziane em seu conjunto, e de João Paulo Borges Coelho que
encena em As visitas do Dr. Valdez o final do império e o nascimento de
um país. De Angola, a exemplo de Luandino, de Pepetela, e Boaventura
Cardoso, a literatura dá mostras de que a guerrilha não cessa com a
Independência. Na geração do período de pós-independência, entretanto,
nasce uma Angola em processo de descolonização, berço espontâneo
para a criação poética. É o caso de Ondjaki, de cuja obra brota o animismo
angolano, de modo espontâneo, natural (e toma-se aqui o exemplo de
O Assobiador), sem o efeito imposto pela mimese, tampouco sem o
efetivo compromisso de extingui-la. Da Guiné-Bissau, a obra de Abdulai
Sila reabilita o lugar de personagens vistas ainda como periféricas pela
sociedade hierarquizada do colonizador. Na canção, o esforço dos djidius
guineenses insere a participação dos homens na guerra e o sofrimento das
mulheres, como se lê (e se ouve) na canção “Minjeris de pano pretu”, do
poeta José Carlos Schwarz. A presença de metáforas, que animam coisas
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e condensam as comparações, dá margens para o estudo do animismo
como a primeira concepção do universo. De acordo com Freud, à fase
animista, em que o mito se instaura, segue-se a religião e a ciência. Como
norte deste Simpósio, o conceito de realismo-maravilhoso será retomado
tal como o concebemos em Carpentier, teórico e romancista, de que a obra
Macunaíma, do brasileiro Mario de Andrade, é um dos exemplos possíveis.
Quanto ao animismo, caberá estabelecer o diálogo teórico-crítico com
o momento presente vivido pelos países de língua portuguesa, o que já
se convencionou chamar de período descolonial, com seu histórico que
provêm do século XIX e que reacende hoje o interesse de filósofos como
Harry Garuba, que o reencena mediante concepções do materialismo de
Raymond Williams. São conceitos possíveis para encaminhar análise e
debate que não se restringem apenas aos autores aqui mencionados, mas
à produção literária dos oito países de língua oficial portuguesa.
Jurema Oliveira (UFES)

Regina da Costa da Silveira (UniRitter)
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Aspectos do insólito em Antes de nascer o
mundo, de Mia Couto
Cecil Jeanine Albert Zinani1
Quando me viam, parado e recatado,
no meu invisível recanto, eu não estava
pasmado. Estava desempenhado, de alma
e corpo ocupados: tecia os delicados fios
com que se fabrica a quietude. Eu era um
afinador de silêncios.
O mundo acabou mesmo antes do fim do
mundo.
Mia Couto

Introdução
No prefácio à obra O reino deste mundo, de Alejo Carpentier, publicada,
originalmente, em 1949, o autor comenta as impressões de uma visita
ao Haiti, quando, assombrado com os “sortilégios” daquela terra, as
“advertências mágicas” presentes nas estradas de terra vermelha e
toda a sorte de acontecimentos insólitos, compara a abordagem desses
elementos extraordinários com a produção do fantástico de origem
europeia (CARPENTIER, 1985, s.p.). Assim, o fantástico tradicional, muito
em evidência nos séculos XVIII e XIX, realiza-se à custa de estratagemas
codificados, constituindo-se em elemento estético. Carpentier defende
que o maravilhoso acontece, quando algum elemento perturba a
realidade ou promove uma revelação desestabilizadora, sem a utilização
de subterfúgios ou de códigos, em que as fórmulas organizam uma falsa
representação do maravilhoso. A falsidade é devida à falta da base que
estrutura essa representação – a fé. Esse prefácio, como também a obra

1 Mestre em Letras: Teoria da Literatura (PUCRS); Doutora em Letras: Literatura
Comparada (UFRGS); Estágio Pós-doutoral: Memória e História (PUCRS). Professora e
Pesquisadora no PPGLET, PDLET e Curso de Letras da UCS.
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que o segue, é citação recorrente nos textos que discutem o realismo
mágico e o realismo maravilhoso como criação americana, entre eles, cabe
mencionar a obra de Irlemar Chiampi, O real maravilhoso, de 1980.

Muito embora a obra Antes de nascer o mundo, do escritor
moçambicano Mia Couto, não pertença ao elenco das obras literárias
da América Latina, descortina situações, tramas, personagens, espaços
que remetem à configuração teórica proposta, justificando a utilização
desse referencial. Outro aspecto que apresenta singular relevância para
a narrativa é referente à memória e ao esquecimento. A relação dialética
entre memória e esquecimento que se desenrola no decorrer do enredo
tem o intuito de apagar um passado que insiste em se presentificar em
alguns aspectos dolorosos, perdendo-se nas recordações mais ternas,
instituindo a problematização das categorias instauradas pela nova
ordem estabelecida em Jesusalém e a subversão desse novo universo,
configurando o elemento insólito. Dessa maneira, pretende-se, neste
estudo, examinar algumas considerações sobre o realismo maravilhoso
pertinentes ao estudo de Antes de nascer o mundo bem como verificar em
que medida a memória e sua outra face, o esquecimento, contribuem para
a construção do insólito nessa obra de Mia Couto.

Realismo Maravilhoso e Insólito

Irlemar Chiampi, na obra O realismo maravilhoso, ilustra o conceito
de realismo maravilhoso americano com um fragmento da obra de
Carpentier, O reino deste mundo. A autora define o real maravilhoso
americano como a “união de termos díspares, procedentes de culturas
heterogêneas, [a qual] configura uma nova realidade histórica, que
subverte os padrões convencionais da racionalidade ocidental” (CHIAMPI,
1980, p. 32). Chiampi considera o Prefácio uma modalidade de programa
orientador de uma nova forma de narrativa de ficção, voltada à natureza
latinoamericana, muito diferente do fantástico europeu.
A autora opta pelo termo realismo maravilhoso no lugar de realismo
mágico, filiando-se à tradição iniciada com o Surrealismo e aperfeiçoada
por Carpentier, que criticava somente as fórmulas artificiais utilizadas para
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materializar a literatura surrealista, não os princípios do movimento do
qual foi seguidor por algum tempo. Para Chiampi, Carpentier identificou
“concretamente uma entidade cultural, cujos traços da formação étnica e
histórica são a tal ponto estranhos aos padrões racionais que se justifica
a predicação metafórica do maravilhoso ao real” (CHIAMPI, 1980, p. 35).

Antonio R. Esteves e Eurídice Figueiredo, em “Realismo mágico e
realismo maravilhoso” (2005, p. 395), procuram estabelecer os traços
distintivos entre as duas denominações bem como traçar um breve
histórico da utilização dos termos na literatura. Segundo os autores, o
realismo mágico originou-se nas artes plásticas, tendo sido utilizado em
1925, por Franz Roh, em obra sobre pintura. Uslar Pietri, em 1948, utilizou
o termo, relacionando-o à literatura. Muitos críticos empregam ambas
as denominações indiferentemente, no entanto, é possível estabelecer
algumas distinções, entre elas, pode-se dizer que realismo mágico é
uma criação estética, ou seja, é conferido um tratamento adequado para
tornar a realidade mágica, por meio de um efeito de linguagem, implica
a representação de elementos improváveis de pertencer ao mundo real.
O real maravilhoso, por sua vez, constitui o modo de ser de determinada
realidade. No caso da América Latina, associa-se uma natureza
exuberante a uma cultura mestiça, cuja mescla promove a ocorrência de
fatos insólitos cuja representação do maravilhoso ocorre por meio de
uma linguagem barroca, labiríntica.
Para tentar elucidar o tema, Esteves e Figueiredo (2005, p. 412)
apresentam a tipologia criada por Spindler que sugere três modalidades
de realismo mágico: a) realismo mágico metafísico que retoma o sentido
original da pintura, mas que pode ser utilizado pela literatura também;
b) realismo mágico antropológico em que o narrador tem duas vozes,
uma racional e outra que focaliza a magia, aspectos míticos e folclóricos.
Esse enfoque corresponde ao realismo maravilhoso como proposto por
Carpentier; c) realismo mágico ontológico em que eventos sobrenaturais
ocorrem com naturalidade, sem explicações convincentes.
A opção de Chiampi (1980) recai sobre realismo maravilhoso, por ser
um termo utilizado pela Poética, relacionando-se com outras modalidades
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de discurso literário, ao contrário de mágico que implica outra série
cultural. Segundo a autora, a união de mágico a realismo estabelece uma
relação “ora de ordem fenomenológica (a ‘atitude do narrador’), ora de
ordem conteudística (a magia como tema).” (CHIAMPI, 1980, p. 43).

De qualquer maneira, os conceitos realismo mágico e realismo
maravilhoso, embora apresentem algumas peculiaridades, são bastante
semelhantes e se ocupam de um recorte da realidade em que se conjugam
natureza, mitos, crenças, tempo cíclico para criar uma representação que
dê conta desse aspecto.

Realismo mágico em Antes de nascer o mundo

Narrada em primeira pessoa, a obra Antes de nascer o mundo é
apresentada pela perspectiva de Mwanito, o afinador de silêncios. A
família, composta por Silvestre Vitalício, o pai, Ntunzi, irmão de Mwanito,
Zacaria Kalash, o serviçal, e o tio Aproximado, constituía a humanidade
que habitava Jesusalém, um local ermo e abandonado, que fora outrora
um acampamento de caçadores. Sempre presente é a lembrança de
Dordalma, esposa falecida de Silvestre e motivo pelo qual o grupo afastouse da cidade, embrenhando-se no interior. Silvestre apregoava: “O mundo
acabou, meus filhos. Apenas resta Jesusalém”2 (COUTO, 2009, p. 21).

Esse espaço, praticamente no meio do nada, fora nomeado por Silvestre
Vitalício de Jesusalém, constituindo o duplo da outra Jerusalém, onde
Cristo fora crucificado. A fim de marcar a ação oposta, a descrucificação
de Cristo, Vitalício ergueu um gigantesco crucifixo na praça central do
acampamento com os seguintes dizeres: “Seja bem-vindo, Senhor Deus”
(p. 20), acreditando que, um dia, Deus haveria de pedir-lhes desculpas.
A fantasmagoria domina o acampamento, que apresenta algumas
habitações abandonadas, praticamente em ruínas, as quais são ocupadas
pelos novos habitantes, convertendo-se no espaço ideal para quem quer
afastar-se da civilização.
2 COUTO, Mia. Antes de nascer o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. Todas as
citações da obra referem-se a essa edição e serão indicadas apenas pelo número da pagina.
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Jesusalém, na acepção de Silvestre, era o único lugar do mundo, pois
o mundo acabara, eles eram os últimos sobreviventes: “o inteiro planeta
se resumia assim: despido de gente; sem estradas e sem pegada de bicho.
Nessas longínquas paragens, até as almas penadas já se haviam extinto.” (p.
11). Os sobreviventes, Silvestre, os filhos, o cunhado e o auxiliar, formavam
um grupo muito estranho, constituído apenas por homens. Tudo o que
pertencia ao mundo original fora deixado para trás e devidamente
esquecido, com exceção da lembrança de Dordalma, que assombra aquela
comunidade. Como não havia lembranças, pois a memória fora apagada
por determinação expressa de Silvestre, também não havia projetos ou
sonhos de futuro. Assim, esse grupo vivia apenas no presente, da mesma
maneira que os animais, destituindo-se de uma característica importante
da humanidade: a consciência do tempo. Na medida em que o passado é
negado, inviabiliza-se a possibilidade de um futuro, dessa maneira, não há
saudade, e também não há esperança.

Mwanito, o narrador, era, segundo sua própria definição, um afinador
de silêncios, sua vocação era permanecer em silêncio. No final do dia, era
convocado pelo pai para ajudá-lo a elaborar a quietude. Ao final da sessão,
inspirava fundo e agradecia: “Este é o silêncio mais bonito que escutei até
hoje. Lhe agradeço, Mwanito” (p. 14). A necessidade de escutar o silêncio
é a maneira de Silvestre administrar as lembranças de sua vida passada
que insiste em negar. Essa negação estende-se aos filhos quando diz:
“Vou dizer uma coisa e nunca mais vou repetir: vocês não podem lembrar
nem sonhar nada, meus filhos” (p. 17). Pois, como o mundo terminara,
não havia mais mortos nem almas, nem deuses, portanto, estava negada
a possibilidade de resgatar o passado por meio das lembranças ou de
projetar o futuro através dos sonhos.
Jesusalém era um lugar fantasmagórico, cada um dos habitantes
ocupando uma ruína, inicialmente, um espaço destinado ao esquecimento,
depois, à materialização desse esquecimento, uma vez que Silvestre
Vitalício já não lembrava quem era. Ntunzi, o irmão mais velho de
Mwanito, é o detentor das lembranças da mãe e do mundo que habitavam
antes de embrenharem-se naquelas paragens. A afirmativa de Silvestre de
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que “o mundo acabou mesmo antes do fim do mundo” (p. 22) é contestada
por Ntunzi: “Não foi o mundo que faleceu. Nós é que morremos” (p. 26).
Ntunzi, por ser mais velho, tem consciência do delírio e da alienação
paternos, constituindo-se na consciência da realidade. Muito embora
procure mostrar a Mwanito o verdadeiro motivo pelo qual o pai fugiu
da civilização – na opinião do menino, por ter assassinado a mãe –, suas
palavras são confundidas com as versões de Silvestre.
O cenário é formado também pelo caminhão (a Arca de Noé motorizada)
que transportara o grupo até Jesusalém e que jaz inútil à porta da casa. O
carro, apodrecido pela ação do tempo, converte-se no brinquedo favorito
de Mwanito, um lugar onde pode transgredir a ordem paterna e sonhar.
Completa o espaço o rio, uma estrada aberta que poderia conduzir a
outros lugares, mas que serve para os meninos contemplarem o outro
lado, ou seja, ver a luz do sol reverberando na água.

O espaço, Jesusalém, reveste-se de características do realismo
maravilhoso: o descampado, as ruínas, os postes de energia elétrica
que se transformaram em frondosas árvores, com exceção de um que
“jazia esquelético, enfrentando, solitário, o infinito do tempo” (p. 25). O
gigantesco crucifixo, colocado na praça, junto à entrada do acampamento
infunde confiança, fazendo as crianças acreditarem que estão sob proteção
divina, imunes, portanto, a doenças, ataques de animais.
Os delírios de Silvestre Vitalício ampliam-se nos dias de ventania que
ocorrem, geralmente, em setembro: “Ele vislumbrava coisas que ninguém
mais reconhecia. [...] O vento era, para Silvestre, uma dança de fantasmas.
As árvores, ventadas, convertiam-se em pessoas, eram mortos que se
lamentavam, a querer arrancar as suas próprias raízes” (p. 30). O vento
tem poder apocalíptico, podendo destruir o universo laboriosamente
construído por Vitalício, uma vez que promove o retorno do mundo que
havia sepultado quando chegara a Jesusalém. O seu terror estende-se ao
poço, mandando tapá-lo antes do anoitecer, pois poderiam sair criaturas
medonhas de sua boca “que escavam nos túmulos dos falecidos e trazem
nas unhas e nos dentes restos da própria Morte” (p. 30).
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No momento em que Silvestre nomeou o antigo acampamento de
caçadores de Jesusalém, tomou posse do lugar, infundindo-lhe uma
finalidade específica: ser o último e único refúgio da humanidade. Ao
batismo do local, seguiu-se o mesmo procedimento com os habitantes, com
a renomeação daquelas pessoas que abandonaram, por determinação de
Vitalício, os antigos nomes, assumindo novas identidades. Assim, Mateus
Ventura transformou-se em Silvestre Vitalício; o menino mais velho,
Olindo Ventura, passou a chamar-se Ntunzi, o militar ajudante de Silvestre,
chamado Ernestinho Sobra, passou a atender por Zacaria Kalash; Orlando
Macara, o querido tio Madrinho, chamou-se Tio Aproximado. Mwanito
manteve essa designação, pois, segundo o pai, como somente havia
quatro demônios, e eles eram cinco pessoas, essa palavra bastava para ele.
Mwanito é derivado de mwana que, em uma das línguas de Moçambique,
significa rapaz, menino, acrescido do sufixo “ito”, de origem portuguesa (p.
39). Tio Aproximado ainda tentou estabelecer algum elo de continuidade,
invocando os antepassados, cujos nomes deveriam ser dados aos garotos
como uma modalidade de proteção, ao que Silvestre retrucou: “Se não há
passado, não há antepassados” (p. 39).
Em Jesusalém, seguindo ordens de Silvestre Vitalício, era
terminantemente proibido ler, escrever, rezar, lembrar ou sonhar. As
mulheres também estão proscritas desse universo, inviabilizando
qualquer forma de continuidade. Ao ser interpelado por Ntunzi, Silvestre,
enfurecido, declarou não querer saber de conversas sobre mulheres
porque “São todas umas putas!” (p. 33). O grande questionamento dos
meninos é sobre a mãe, o que houve com ela. O diálogo que se estabelece,
mais confunde que esclarece:
– Pai, a mãe morreu?

– Quatrocentas vezes.
– Como?

– Já vos disse quatrocentas vezes: a vossa mãe
morreu, morreu toda, faz de conta que nunca
esteve viva.
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– E está enterrada onde?

– Ora, está enterrada em toda a parte.
(COUTO, 2009, p. 31-32)

A não presença de Dordalma desestabiliza as relações precárias que
tentam se estabelecer na pequena comunidade. É uma permanência
fantasmagórica que, mesmo inominada, assombra os habitantes de
Jesusalém.

A morte de Dordalma, esposa de Vitalício e mãe dos meninos, foi
o elemento desencadeador da loucura do marido e da viagem para
Jesusalém. Na verdade, Dordalma não apenas morreu, mas suicidou-se, o
que amplia, significativamente, as proporções da viuvez de Silvestre. Mais
do que perder a esposa, perdeu também sua hombridade, pois a mulher
desafiara o poder patriarcal e, desobediência suprema, tirara a própria
vida, enforcando-se numa árvore próxima da casa, realizando um ato sem
possibilidade de remissão. Para suportar a dor, Silvestre inventou um
novo lugar, rebatizou os habitantes, procurando destruir todas as marcas
que, de alguma maneira, remetessem à vida anterior. Negando o passado,
torna o futuro impossível, por isso recusa a leitura, a escrita, pois são
formas de construir conhecimentos, de ampliar horizontes e de sonhar
com o porvir. Essa interdição confina os filhos a uma temporalidade
sem perspectivas. No entanto, a necessidade de leitura é tão grande que
Mwanito tenta aprender por si, procurando ler os rótulos de caixas de
munição abandonadas que estão escritos em russo. Ntunzi dispõe-se a
ensinar o irmão que progride rapidamente: “Uns aprendem por cartilhas,
em salas de aula. Eu me iniciei soletrando receitas de guerra” (p. 41). A
seguir, ensina-o a escrever, utilizando, primeiramente, um graveto para
desenhar letras e palavras sobre a areia e, quando conseguem um lápis,
usam as cartas do baralho com a mesma finalidade. Para completar a
desobediência, Mwanito lê como se estivesse cantando, e, finalmente, seu
irmão escreve uma oração, para que o menino possa rezar. A subversão
das interdições impostas pelo pai torna-os sujeitos à punição. Para
Ntunzi, o maior perigo não é ser apanhado em desobediência pelo pai,
mas não ter oportunidade de saber.
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Mwanito não se lembra da mãe, porém considera-se culpado de sua
morte, por ter separado seu corpo do corpo materno. Toda a noite solicita
ao irmão que lhe fale da mãe, o que se converte em consolo para ambos.
Uma ocasião, no entanto, Ntunzi revela que não consegue mais se lembrar
da mãe, ampliando a orfandade de ambos. Mwanito socorre-se do irmão
também para saber alguma coisa sobre as mulheres, pois nunca vira uma,
com graves conseqüências para o irmão mais velho. A narrativa inicia com
o relato da primeira vez que Mwanito vê uma mulher, quando tinha onze
anos, a surpresa foi tão estonteante que se debulhou em lágrimas.

Considerações finais

A construção do realismo maravilhoso no decorrer do processo
narrativo, em Antes de nascer o mundo, apoia-se, especialmente, em
três elementos: no espaço, nas personagens e na memória. O espaço
remete aos tempos primordiais: um local abandonado, cujas habitações
transformaram-se em ruínas, testemunhando a ação do tempo. Jesusalém,
por sua própria designação e por sua finalidade – ser o derradeiro lugar da
humanidade, já que o mundo não existia mais –, desestabiliza o conceito
de lar como estabelecido pelo senso comum: uma casa onde as pessoas
encontram, além de abrigo, um ambiente em que se desenvolvem a
afetividade e os laços familiares. O cenário comporta algumas construções
que são utilizadas pelos novos habitantes, após alguns melhoramentos.
A casa da antiga administração foi interditada por Silvestre, pois, era
“habitada por sombras e governada por lembranças” (p. 20), com isso,
tentava proteger a pequena comunidade e a si mesmo da ação da memória.
O espaço constituía o fim do mundo em diversos aspectos: o destino final
de uma fuga desesperada, com o propósito de apagar o passado; o refúgio
num período em que a guerra produzia devastação; um novo começo de
vida, sem lembranças nem sonhos, sem passado nem futuro. Ali somente
havia o presente, o tempo parara, e o resto do mundo deixara de existir,
restando apenas Jesusalém.
Ao chegar a Jesusalém, as pessoas são rebatizadas, abandonando seus
nomes antigos e, com eles, a sua identidade. A modalidade que o patriarca
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escolhera para sepultar definitivamente o passado, por meio de um
ritual, foi dotar cada um deles com um nome novo que não lembrasse a
vida anterior. No entanto, a identidade antiga permanece colada àquelas
figuras estranhas, e as lembranças continuam atormentando o grupo.
Para Silvestre, além de seus demônios interiores, há a ventania e os
répteis gigantescos que podem sair da boca do poço para assombrar os
viventes. O menino mais velho, toda a noite, lembra-se da mãe e divide
suas recordações com o irmão mais moço, Mwanito, cujas recordações
são difusas, devido à pouca idade que tinha, quando ocorreu a tragédia
que determinaria o novo modo de vida da família. As recordações do pai
são tão terríveis que solicita a Mwanito que o auxilie a ficar em silêncio,
a fim de afastar seus fantasmas. Tio Madrinho, como as crianças gostam
de chamá-lo, é a voz das lembranças, respondendo a algumas indagações
sobre Dordalma, sua meia-irmã, e sobre o mundo como era antes. Além
disso, provê as necessidades do grupo, pois é o elo entre eles e a civilização.
Outra personagem, o militar aposentado, espécie de auxiliar de Silvestre,
possui algumas balas incrustadas no corpo que retira e recoloca no lugar,
narrando a história de cada uma delas, com exceção de uma, a bala que
evitara sua morte, para divertir os garotos.
A memória, centrada na não presença de Dordalma, atua de diferentes
formas sobre cada membro do estranho grupo. Para o marido, Silvestre
Vitalício, a necessidade de abandonar a cidade e embrenhar-se num ermo
é a estratégia que utiliza para acomodar os demônios interiores e purgar
a culpa pelo fim doloroso da esposa. Em Jesusalém, onde tudo é estranho
e nada lhe traz recordações, busca o esquecimento. As lembranças dos
meninos são difusas, muitas delas construídas pela saudade da mãe. A
ausência de uma figura feminina amplia a necessidade de amparo e de
carinho das crianças que têm medo e só podem valer-se delas próprias,
pois o pai não é dotado de sensibilidade em relação às necessidades
emocionais de seus filhos. O tio Aproximado transita entre o mundo real e
Jesusalém, é quem responde a alguns questionamentos das crianças, traz
informações sobre a beleza de Alminha e conta o que está ocorrendo no
mundo. Zacarias Kalash, o antigo militar, utiliza as balas que tem inseridas
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no corpo para lembrar as guerras das quais já participou, somente
uma delas, a bala do ombro, que ele se nega revelar como a conseguira,
pretextando esquecimento.
O realismo maravilhoso instaura-se, portanto, na medida em que
é construído, em Jesusalém, uma espécie de núcleo civilizatório, cujos
elementos vivem, continuamente, uma relação dialética de atração e
repulsão. Pontifica, nesse espaço, a não presença de Dordalma, a morta
que permanece assombrando os silêncios, provocando a ventania e
iluminando os sonhos dos derradeiros habitantes do mundo.
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A insólita transparência de Odonato e a
transtextualidade em Os Transparentes,
de Ondjaki
Karine Miranda Campos1

Introdução

O presente artigo faz parte da tese, ora em andamento, acerca
dos recursos de transtextualidade, considerados insólitos na obra Os
Transparentes (2013), de Ondjaki. Segundo o crítico literário Gerárd
Genette, o foco de estudo da poética não é o texto em si, mas a sua
transtextualidade, compreendendo por transtextual a capacidade que
um texto tem de estabelecer relações com outros textos. Essa relação
nem sempre é explícita, nem sempre é declarada e boa parte de seu
reconhecimento depende exclusivamente da capacidade de leitura de
seus interlocutores. Neste ponto, a proposta de analisar a presença do
personagem Odonato enquanto principal instaurador de subtextos.
Quanto à transtextualidade, Genette (2006) classifica em cinco categorias
as relações entre os textos literários, tomando o cuidado de alertar-nos não
apenas para os limites tênues entre estas categorias – intertextualidade,
arquitextualidade, paratextualidade, hipertextualidade e metatextualidade
–, como também para a incompletude de seus estudos. Genette defende
que a literalidade de uma obra pode ser mensurada a partir das relações
que essa é capaz de estabelecer com outras obras. Contudo, todas as cinco
categorias de relações textuais estudadas pelo autor, publicadas na obra
Palimpsestos: a literatura de segunda mão (1989), tratam da presença
material de um texto em outro. A leitura da obra amplia a noção de texto
estudada por Genette, pela inserção de epígrafes feita pelo autor angolano
que vão além de citações dos chamados “textos materiais”. São citações

1 Doutoranda com Mestrado no PPG Letras UniRitter sob orientação da Professora Dra.
Regina da Costa da Silveira. E-mail: karinemc2012@gmail.com
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que provêm de excertos do caderno do próprio autor e do resgate da
oralidade do povo angolano. Ao utilizar como epígrafes “trechos” extraídos
da oralidade, o rastro desses só é materializado quando epigrafados, ou
seja, sua existência como textos escritos, fora das epígrafes, não havia
até então. O título da obra, usado no plural, agrega sentidos relacionados
ao substantivo “transparência” e ao verbo “transparecer”, no sentido
de “revelar-se”. Com o sentido de “revelação”, pretende-se examinar a
condição de transparentes assumida por personagens, como Odonato. Ao
se recusar a comer sobras, ele se inscreve não mais como pessoa miserável,
mas sua história passa a ser registrada como a de um cidadão digno de
existência verdadeiramente humana. A oralidade, na obra de Ondjaki,
torna-se o ponto fulcral da narrativa. Em seu caráter insólito, original e
estranho, e por serem ainda não usuais entre os estudos que tratam da
transtextualidade, as epígrafes na obra Os Transparentes são portadoras
de vozes ainda não registradas pela escrita, deixando transparecer o
registro da fala e da condição humana e social do povo angolano, como se
através de suas transparências o autor fizesse emergir toda a sua nação.

Sobre o romance e a transparência de Odonato

Os transparentes é o romance mais novo de Ondjaki; lançado em
Portugal em 2012, pela editora Caminho, chegou ao Brasil em 2013, pela
editora Companhia das Letras sob o intrigante título “Os transparentes”.
Tal como nos alerta o adesivo removível estampado na versão publicada
pela editora Caminho, trata-se de “Um retrato poderoso da Luanda de
hoje”. O texto busca, ambiciosamente, cumprir a difícil tarefa de descrever
a capital angolana na contemporaneidade.

A cidade é descrita através de um mosaico de histórias que partem
do microcosmo individual dos personagens e se expandem para o
macrocosmo angolano, lançando o leitor em um cenário onde se
“misturificam” influências culturais dos mais diferentes povos africanos
além dos estrangeiros que também são retratados na obra.

No primeiro momento, pensa-se que o protagonista da obra seja o
saudosista Odonato que, cansado de comer sobras, resolve não mais comer
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até que seu corpo não tenha mais forças para se manter junto ao chão. O
insólito se instaura dentro e entorno à personagem que entre cancelamento
de eclipses e perfurações amadoras de petróleo, indigna-se com a má
distribuição de renda e a, consequente, ausência de comida para todos
resolve deixar de se alimentar. Comer deixa de fazer sentido para Odonato:

Odonato observava as mãos e os alimentos:
tudo oferecido ou encontrado nos restos do
supermercado onde algum conhecido trabalhava
– agora comemos só aquilo que os outros já não
querem – comentou
– é pecado deitar fora comida ainda boa

– é pecado não haver comida para todos –
concluiu. (ONDJAKI, 2013, p.23)

Sua justificativa nos remete à máxima Ubuntu: “Umuntu Ngumuntu
Ngabantu”, em cuja tradução lemos: “Minha humanidade se faz pela
humanidade do outro”, trata-se de uma filosofia adotada por muitos
povos africanos de matiz banto que tornou-se conhecida com o líder
sul africano Mandela. Nela, a coletividade é vista como a única forma
de existência, contrapondo a lógica individualista instaurada na maior
parte das sociedades modernas. Inusitadamente, ao invés de definhar
por desnutrição o personagem translucida-se, desprende-se do chão e
passa a existir como nuvem atrelado ao dedo da esposa por um fino fio
de barbante. Em sua transparência, Odonato revela a dureza da vida
das demais personagens. Uma vida de sobras e restos, enquanto os
governantes esbanjam riqueza e privilégios.
A forte presença de Odonato na trama pode levar o leitor a pensar
que ele seja o protagonista da obra. Entretanto, ao lermos o título,
concluímos que não se trata apenas da transparência do corpo de
Odonato. Considerando analisando o conceito do termo “transparente”,
termo oriundo do latim transparentia, temos a característica de corpos e
objetos através dos quais é possível enxergar a luz e o contorno de outros,
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ou ainda, o antônimo de obscuridade. Reforça, por um lado, a ideia de que
a existência de um corpo não deve negar a presença de outro; mas, por
outro lado, pode ser vista como o olhar daquele que ignora a presença do
corpo. Nesse ponto, transparentes são todos os personagens da história.
A transparência de alguns é evidenciada pela ausência de olhares, pelo
descaso com que as autoridades tratam suas reivindicações, esse não é o
caso apenas de Odonato, mas também do Carteiro que tenta, através de
cartas, conseguir que o governo lhe custeie uma “mota” para agilizar a
entrega da correspondência; do VendedorDeConchas que tenta ganhar a
vida comercializando as conchas extraídas do mar.

Ligado ao termo “transparente” temos o verbo transparecer que, por
sua vez, caracteriza-se pela capacidade de revelar. Odonato, assim como
os demais transparentes que povoam a narrativa, revelam uma Luanda
envolta em misteriosos processos políticos de exploração de recursos
naturais - da água e do petróleo - em nome de um suposto progresso
que acaba por levar a cidade às chamas. O insólito desse processo se
estabelece também nos dois elementos naturais focos da exploração
dos poderosos; pois, tanto a água quanto o fogo além terem a faculdade
esterilizante, em determinadas proporções, caracterizam-se por serem
também transparentes.

A paratextualidade em Os Transparentes

As reflexões apresentadas constituem o mote da pesquisa que vem
sendo desenvolvida acerca dos mecanismos de utilização e apresentação
de elementos paratextuais nas obras do escritor angolano Ondjaki.

Reportamo-nos às teorias desenvolvidas pelo crítico literário francês,
Gerárd Genette (2011), para quem o texto literário não poderia ser
analisado apenas por sua estrutura, como um conjunto organizado de
enunciados. Seus estudos apontam para uma análise interrelacional de
textos com outros textos, evidenciando, pois, que a controversa definição
de literalidade de um texto pode ser determinada pelas relações que ele
for capaz de estabelecer; inicialmente, com outros textos e, mais tarde,
com o leitor. Além disso, Genette reconhece que nenhum texto literário
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jamais se apresenta sozinho, compreendendo que em seu entorno
circulam elementos que também o constituem, tais como: autor, título,
prefácio, posfácio e uma série de outros elementos que internamente
e externamente se articulam, transformando um texto em uma obra
sancionada pelo mercado editorial.

Em Palimpsestos: Literatura de segunda mão, podemos observar a
esquematização desses fatores, em cinco categorias arquitextuais ou
transtextuais. Em linhas gerais, essas categorias especificam determinados
atributos de um texto a começar pelas duas categorias mais amplamente
trabalhadas por Genette, a intertextualidade e a hipertextualidade. A
primeira, caracteriza-se pela co-presença de dois ou vários textos em
um texto, ou seja, a presença efetiva de um texto em outro. Para Angela
Kleiman, “o significado de um texto resulta da intersecção com outros”,
pois “a intertextualidade refere-se às relações entre os diferentes textos
que permitem que um texto derive seus significados de outros.” (KLEIMAN,
1999, p. 62). Ao ampliarmos na noção de texto para todas as manifestações
humanas, tal como nos aponta Antônio Candido, compreendemos, pois,
que não há interpretação sem que o leitor seja capaz de estabelecer algum
tipo de intertextualidade. Retomando as categorias propostas por Genette,
esta estratégia de desvelar sentidos pode se estabelecer de três formas
distintas: citação, plágio e alusão.
A hipertextualidade se caracteriza pela relação que une um texto B
(hipertexto) a um texto A (hipotexto), do qual ele brota. A metatextualidade,
por sua vez, trata-se da relação – comentário – que une um texto a outro
do qual ele fala, sem citá-lo, necessariamente; em alguns casos sem
nomeá-lo. A arquitextualidade apresenta o caráter taxonômico da obra,
determinando o status genérico de um texto. Geralmente, essa relação
está presente no título ou subtítulo da obra como, por exemplo: Poesias,
Ensaios, Novela, etc.
Por paratextualidade entende-se a relação, menos explícita e mais
distante da obra, constituída pelo conjunto apresentado em uma obra
literária como, por exemplo: o título, o subtítulo, intertítulos, prefácios,
posfácios, advertências, prólogos; notas marginais, de rodapé, de fim de
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texto, epígrafes; ilustrações; errata, orelha, capa, e tantos outros tipos de
sinais acessórios, autógrafos ou alógrafos, etc.

Na obra Paratextos Editoriais (2009), Genette descreve o ato de
epigrafar como “um gesto mudo cuja interpretação fica a cargo do leitor”
(GENETTE, 2009, p. 141). Dentro da categorização de Genette, focamos
nossa análise na paratextualidade e, mais especificamente, nas epígrafes.
As epígrafes são citações postas em destaque, localizam-se próximas do
texto sem necessariamente estabelecer nenhum tipo de dependência
com ele. Uma mesma epígrafe pode “abrir” diferentes textos de diferentes
autores e, por se tratar de uma citação estabelece-se a premissa de que se
trate sempre de um texto, na maioria das vezes, alógrafo.

Nesse ponto, deparamo-nos com o primeiro estranhamento com
relação aos paratextos Ondjakianos, isso porque nem sempre as
“citações” do autor residem na periferia do texto. Exemplo disso vemos
em “O Assobiador” uma vez que no fechamento da obra “O Assobiador”,
encontramos a epígrafe de Jorge Luís Borges, extraído do conto O
Imortal, abrindo o último capítulo, com as palavras: “Para afastar-me
da [...] aldeia, escolhi a mais pública das horas, o cair da tarde, quando
todos os homens emergem [...] e olham o poente sem o ver.” (BORGES
Apud ONDJAKI, 2002, p. 109). Até nesse ponto, tudo parece devidamente
contemplado pelas teorias genettianas.
No entanto, após o encerramento da narrativa, a obra apresenta
ainda a troca de cartas entre o autor e sua conselheira, amiga e poetisa
angolana, Ana Paula Tavares. As cartas tratam da construção da própria
novela, não fazem parte da narrativa, mas estabelecem uma lógica cíclica
que será explorada novamente na novela Os Transparentes, mas, dessa
vez, sem explorar o gênero epistolar. Em “O Assobiador”, o caráter cíclico
se instaura ao final em que o escritor nos apresenta a discussão sobre a
construção da obra que acabamos de ler, lembrando-nos da estrutura do
pensamento mítico.
Já em Os transparentes, seu primeiro romance, Ondjaki abre a
narrativa com uma epígrafe atribuída ao personagem Odonato, trata-se
de um bilhete “amarrotado” em que lemos: “acabou o tempo de lembrar/
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choro no dia seguinte/ as coisas que devia chorar hoje”. Nessa obra,
constatamos que o ato de epigrafar deixa de ser “mudo” como nos sugere
teórico. A epígrafe inicial, tal como determina a classificação do termo, é
apresentada pós a dedicatória; no entanto, no término da obra recebemos
a informação, através de uma espécie de “epígrafe” de que o bilhete de
Odonato fora extraído do poema de Ana Paula Tavares, onde lemos: “[...]
nada resta desse tempo/ quieto de dias plácidos/ e noites longas/ flechas
de veneno/ moram no coração dos vivos/ acabou o tempo de lembrar/
choro no dia seguinte/ as coisas que deveria chorar hoje.” Só por atribuir a
um personagem ficcional a autoria dessa citação inicial, somos obrigados
a repensar a classificação das epígrafes defendidas por Genette.
Observa-se, nesse caso, uma epígrafe alográfa dentro do que
definiremos, inicialmente, por falta de um termo melhor, de epígrafe
intradiegética. Isso porque a estratégia narrativa nos leva a crer que
Odonato seja efetivamente um escritor, uma vez que o leitor ainda não
foi avisado de que Odonato, na verdade, é um personagem. Desse modo
Ondjaki não apenas evidencia a importância do personagem, como
também direciona e influencia no processo de validação e de significação
da epígrafe; processos que, conforme Genette, ficariam ao encargo do
leitor. Ao trazer a voz do personagem Odonato para abertura da obra o
autor fortalece a verossimilhança, estratégia que se repetirá na narrativa
diversas vezes ao evocar a voz do “povo angolano” e de personagens como:
VendedorDeConchas e Paizinho.

As epígrafes, dentro das obras de Ondjaki, funcionam como pequenas
janelas, como extensões da obra. Esses paratextos estabelecem uma
intercomunicação, não apenas com textos de grandes autores de cuja
influência sobre Ondjaki é incontestável, mas também se intercomunicam
com a estrutura interna do romance, acrescentando-lhe sentidos,
ampliando e resignificando alguns elementos narrativos. Como se o
autor dissimulasse outras histórias no “rastro encantatório da palavra.”
(TAVARES Apud ONDJAKI, 2002, p. 116).
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Considerações finais
A leitura e análise da obra Os Transparentes, de Ondjaki, transparece
mais do que translucida os conflitos vivenciados pela sociedade Angolana
contemporânea. Uma sociedade que, tal como todas as outras grandes
ex-colônias, encontra-se confusa entre os valores individualistas da
modernidade e os valores tradicionais voltados para o saber construído
pela coletividade ancestral. Um povo que busca sua identidade, negociando
significados e significantes, tal como nos descreve Homi Babha:

Cada vez que o encontro com a identidade
ocorre no ponto em que algo extrapola o
enquadramento da imagem, ele escapa à vista,
esvazia o eu como lugar da identidade e da
autonomia e – o que é mais importante – deixa
um rastro resistente, uma ancha do sujeito, um
signo de resistência. (BHABHA, 2010, p. 83)

A estratégia narrativa do autor, ao desdobrar a narrativa sobre si
mesma, utilizando como epígrafes supostas falas dos personagens e
excerto de suas anotações evidencia, entre outras coisas, a busca pelo
reconhecimento desses sujeitos transparentes. A busca pelo signo
resistente. A ausência de materialidade textual das citações de Ondjaki
fortalece não apenas a verossimilhança da narrativa, como também a voz
do povo que a representa.

Aludindo ao Ubuntu, filosofia tão pouco estudada e, mesmo assim,
comercializada junto às empresas ocidentais das mais diferentes
frentes, o autor transparece uma sabedoria popular almejada por muitas
sociedades contemporâneas classificadas como desenvolvidas, mas que
se veem solapadas pelo individualismo nocivo da contemporaneidade.
Atualmente, é possível contratar profissionais que prometem treinar
uma equipe de trabalho a partir da filosofia Ubuntu. Estranhamente,
esses mesmos profissionais, quando questionados sobre os fundamentos
ideológicos dela direcionam seus clientes para um link da Wikipédia.
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Para além do fato de que a estrutura cíclica do romance nos remeta
à lógica mítica, em que as histórias são engendradas umas como
consequência das outras, temos a valorização das influências do literário
local na escrita de Ondjaki na presença do poema de Ana Paula Tavares.
Marca de que a literalidade na obra, quando aferida através critérios
de Genette, lança-nos novos paradigmas em que a realidade e a ficção
esboçam-se em tênues linhas.
Epígrafes atribuídas às personagens, um homem que se translucida,
galos feiticeiros, cancelamento de eclipses, prédios prosopopeicos que
respiram e transpiram desafiam nossa lógica racional e enquadram o
romance na esfera do fantástico, do insólito e maravilhoso; sem, contudo,
deixar de revelar ou, para ser mais coerente transparecer a dura realidade
dos povos Angolanos.

Referências

BHABHA, Homi k. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de
Lima Reis, Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Editora UFGM, 2010.
KLEIMAN, Angela B.; MORAES, Silvia E. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo
redes nos projetos da escola. Campinas: Mercado de Letras, 1999.
GENETTE, Gérard. Palimpsestos: a literatura de segunda mão. Trad. Luciene
Guimarães e Maria Antônia Ramos Coutinho. Belo Horizontes: UFMG, 2006.
______. Palimpsestos: la literatura en segundo grado.Trad. Celia Fernández Prieto.
Madrid: Taurus, 1989.

<< sumário

28

Há “maravilha” em voar? Reflexões sólitas
acerca da manifestação do insólito em “A
velha engolida pela pedra”, de Mia Couto
Luciana Morais da Silva1

Na composição narrativa de Mia Couto, deparamo-nos com
construções bastante desafiadoras, principalmente quando observamos
as estratégias discursivas a que o escritor lança mão. Seus textos deixamnos imersos em um embaralhado universo de sentidos, levam-nos a um
percurso aparentemente comum, que, em um momento seguinte, irrompe
movediço. A manifestação do insólito será, em geral, desencadeada em
meio à simples e prosaica vida quotidiana, garantindo ao leitor uma
sensação de pertença ao mundo ficcional. Como observa David Roas:

desde suas distantes origens nos castelos
medievais em ruínas do romance gótico, as
histórias fantásticas vieram progressivamente
se instalando na simples e prosaica vida
cotidiana, para impressionar um leitor que,
com o passar do tempo, foi se tornando cada
vez mais cético diante do sobrenatural. (ROAS,
2014, p.115)

O ceticismo do leitor estaria, por vezes, presente nas personagens
fabricadas pelo escritor moçambicano, que, tacitamente, julgam os
acontecimentos e, ao fazerem isso, deixam transparecer um conflito: suas
percepções são reais ou irreais?

1 Doutoranda em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), sob orientação do Prof. Dr. Flavio García, com Estágio na Universidade de Coimbra
(UC), sob coorientação do Prof. Doutor Carlos Reis (Bolsa de Doutorado Sanduíche no
Exterior da FAPERJ).
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Couto publicou, em 1994, dois anos depois do fim das guerras civis
em Moçambique, Estórias Abensonhadas. Na abertura do livro, onde se
encontra o conto “A velha engolida pela pedra” (2009, p.165-170), o autor
ressalta a importância de se olhar para as sementes, para os vestígios de
vozes que resistiram à violência. Em suas palavras:

estas estórias foram escritas depois da guerra.
Por incontáveis anos as armas tinham vertido
luto no chão de Moçambique. [...]

Hoje sei que não é verdade. Onde restou o
homem sobreviveu semente, sonho a engravidar
o tempo. Esse sonho se ocultou no mais
inacessível de nós, lá onde a violência não podia
golpear, lá onde a barbárie não tinha acesso.
(COUTO, 2009, p. 8)

O percurso do escritor refere-se aos conflitos pelos quais o homem de
sua terra passou, e dos quais, segundo ele, sobrou o sonho a engravidar o
tempo. Esse sonho, essa capacidade de ocultar no mais inacessível do ser
as vozes de uma terra que almeja voltar a sonhar, remete ao espetáculo da
imaginação. A produção de sentidos destacados pela esperança, voltando
a surgir no rosto da chuva, desnuda a perspectiva do olhar. A necessidade
do homem em ser capaz de criar e recriar os matizes de sua terra, como o
próprio autor nos diz, revela que “o escritor é um ser que deve estar aberto
a viajar por outras experiências, outras culturas, outras vidas” (COUTO,
2005, p. 59). A viagem do escritor por entre experiências conta, também,
com a participação, entre os mundos possíveis da ficção, do leitor, pois,
como sugere David Roas, “ler supõe cooperar com o texto, colocá-lo em
contato com nossa experiência do mundo” (2014, p.112).
Para Couto, a experiência da escrita deixa-nos certa responsabilidade,
e seu conselho centra-se na noção mais importante para o escritor, que é
escutar, estar, por conseguinte, atento. Como observaram Maria Nazareth
Soares Fonseca e Maria Zilda Ferreira Cury, o escritor assume criticamente
os costumes mais comuns, colocando em tensão estratégias de tratamento
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linguístico (2008, p.76). Suas narrativas revelariam um olhar singular
para o quotidiano concreto, o que o permitiria ultrapassar os limites
habituais da ficção (AFONSO, 2004, p.355). Assim, ele comunga, em suas
narrativas, um olhar para as questões que o cercam, como moçambicano,
e uma profunda reflexão acerca da escrita, do papel do escritor no mundo.

De acordo com Couto, tornamo-nos “atentos a vozes que fomos
encorajados a deixar de ouvir. Tornemos essas vozes visíveis” (2005,
p.48). Ao dar visibilidade a essas vozes, ele nos apresenta uma narrativa
multimatizada – com cenário e personagens ancorados na realidade,
em conformidade com o real físico e quotidiano, mas, também, com ele
se confrontando, já que o mundo ficcional possibilita a metamorfose, a
dúvida diante do que se lhe impõem as personagens –, em que o narrador
é construído pela negação daquilo que o levou até a circunstância em
que está envolvido. Suas primeiras palavras mostram o seu não-lugar,
conforme ele observa:

Não sou homem de igreja. Não creio e isso me
dá uma tristeza. Porque, afinal, tenho em mim
a religiosidade exigível a qualquer crente. Sou
religioso sem religião. Sofro, afinal, a doença
da poesia: sonho lugares em que nunca estive,
acredito só no que não se pode provar. (COUTO,
2009, p.167)

Assim, a personagem demonstra sua constituição múltipla, ser capaz
de sonhar, tal qual o construto poético elaborado na introdução do livro.
Novamente, estamos no campo dos sonhos, da imaginação, permitindo
que as vozes da terra sejam ouvidas. Como afirma Maria Fernanda
Afonso sobre o conto africano, “terrificante ou fascinante, a visão literária
proposta evidencia a recusa categórica do mundo tal como ele aparece
e uma vontade clara da sua reconstrução” (2004, p.355-356), traços que
conseguimos perceber na literatura do moçambicano. O desejo externado
pela personagem miacoutiana deixa-nos transparecer as contradições
presentes no ser humano. Como já notaram Fonseca e Cury, “os pactos
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de leitura desalojam o leitor dos lugares consagrados, levando-o a
refletir sobre a situação compósita do modo como a cultura se apresenta,
atravessada por afirmações e negações” (2008, p.76).

Nesse sentido, a escrita de Couto guia-nos pela descoberta de um
ser que tem em si a concretização do sonho, com a construção de uma
personagem, que vivencia a possível formação do imaginário, mesclando
real e irreal em suas referências testemunhais. A narrativa insere-se, por
conseguinte, nas concepções de Fonseca e Cury sobre a “ficcionalização
da condição do homem contemporâneo” (2008, p.84). Ao extrapolar
o racionalismo descritivo do espaço da igreja e desse homem não
crente, o autor imprime um olhar que “está prestes, depois das maiores
calamidades, a recriar o mundo” (AFONSO, 2004, p.366), deixando que as
imagens e percepções transcendam a noção real-naturalista primária para
pôr em lugar a completa invasão da maravilha na realidade intradiegética
e, assim, o mundo sólito oscila entre o fantástico e o realismo mágico “por
meio de estratégias que revelam um olhar singular sobre o quotidiano
concreto” (AFONSO, 2004, p.355).

As contradições dessa personagem, que, não sendo seguidor da Igreja,
gosta de visitá-la, indicam a presença de “um olhar mágico lançado no
interior de um fragmento de realidade” (AFONSO, 2004, p.366). Lá, na
“tranquilidade desses lugarinhos côncavos, cheios de sombras sossegadas”
(COUTO, 2009, p.167), a personagem miacoutiana conseguia respirar,
afinal, fora ficavam “o mundo e suas desacudidas misérias” (COUTO, 2009,
p.167). A denúncia pelo incômodo sofrido pelas misérias se relaciona com
as sombras da igreja, que não deixam resquícios de medo na personagem,
visto que permanecer no interior da igreja parece mais seguro do que
estar do lado de fora dela.
Observamos na personagem, a qual acredita só no que não se pode
provar e em sua história, que ela não pode “evitar de relembrar” (COUTO,
2009, p.167), uma percepção labiríntica da realidade, tornando visível o
“olhar de admiração pousado sobre o real, como o de um mago” (AFONSO,
2004, p.366). O olhar e, mesmo, a agudeza descritiva da personagem,
exacerbam essa noção nova e virgem das coisas, como aponta Afonso
<< sumário

32

acerca da obra de Mia Couto. A estratégia de construção da personagem,
elaborada a partir de sua crença na “pedra tão idosa como a terra”
(COUTO, 2009, p.167), mas capaz de negar a essência mágica do espaço
interno da igreja, denota um olhar atento aos elementos místicos da terra,
condensando a fé e a racionalidade.

Na narrativa fantástica, à qual se pode aproximar o conto de Couto, o
leitor é posto “diante do sobrenatural, mas não como evasão, e sim, muito
pelo contrário, para interrogá-lo e fazê-lo perder a segurança diante
do mundo real” (ROAS, 2014, p.31). O mundo desse homem que não
é de igreja, apesar de tranquilizar-se dentro delas, revela uma maneira
diferente de olhar o mundo, proporcionando um tratamento que o
transfigure (COUTO, 2009, p.366), principalmente ao reinventar o campo
dos sonhos e “hipertrofiar o real ao atravessá-lo pelas visões míticas”
(FONSECA; CURY, 2008, p.84), já prenunciadas por Couto na abertura de
Estórias Abensonhadas (2009).

As referências da personagem-narrador, percorrendo suas crenças,
pouco a pouco geram no leitor a desconfiança acerca de sua composição. O
“homem”, formado a partir de contradições, deixa espaço para que o leitor
também duvide, questione, integrando-se à crescente desconfiança diante
do que ocorre naquela igreja. Cunha-se a possibilidade de caminharmos
“pelos bosques da narrativa como se estivéssemos em nosso jardim
particular” (ECO, 1994, p.16), e, nesse jardim, somos guiados por uma voz,
“um conjunto de instruções que nos são dadas passo a passo” (ECO, 1994,
p.21). A construção do próprio narrador, por exemplo, é uma estratégia,
já que o homem que não crê em igrejas é o mesmo que lá estava como
testemunha, como questionador. Na narrativa de Couto, “tudo aparece
como um pequeno milagre literário, onde os elementos narrativos se
interpenetram para criar uma atmosfera mágica” (AFONSO, 2004, p.368).
O narrador em Mia Couto é aquele que participa ativamente do campo
das ações, configurando um questionamento comprometido, já que
pautado por um olhar internalizado frente à situação que descreve. O
“homem”, que não é de igrejas, é o mesmo que não sabe o que pedir a Deus,
desconhecendo, aparentemente, os sentidos da fé. Será? Para ele, a parede
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da igreja “nem parecia obra de humano traço” (COUTO, 2009, p.167). Ela
seria, então, uma construção mítica? Fato é que a personagem permanece
dentro da igreja, negando como dogma, mas interagindo com tudo que
aquele espaço representa. A igrejinha constitui-se como um espaço sólito
diante de uma perspectiva permeada por traços insólitos. As dúvidas e
inconstâncias da personagem guiam o leitor a uma aura de hesitação,
deixando-o imerso em um mundo ordinário que, porém, é colocado em
suspensão: “Estaria eu a ser chamado por forças do além? Estremeci”
(COUTO, 2009, p.167).

A igreja poderia, nesse sentido, ser percebida como o espaço da
imaginação, retornando ao já mencionado espaço do sonho. Como ensina
Afonso sobre o conto miacoutiano, “o laço entre imaginação e a realidade
procura ser discreto, enraizando imperceptivelmente os dois universos,
um no outro” (2004, p.367). Com isso, notamos como o discurso do
narrador constrói-se pela dubiedade, oscilando entre a constituição de
dois mundos: a igreja que é frequentada pelo homem que não crê nela
como instituição, mas que, contudo, é construída por pedras idosas como
a terra e fruto de uma obra sem humano traço. Assim, um mundo sólito
se entrelaça a um mundo insólito, em que o místico se amalgama ao
corriqueiro de se chegar a uma igreja qualquer, ainda que o “homem” dê
traços que particularizam essa igreja.

A personagem, em contínua caminhada pela igreja, ressalta sua
apreciação pelas “figuras dos santos, madeiras com almas de se crer”
(COUTO, 2009, p. 167). Percebemos como as inferências do narrador,
paulatinamente, geram um jogo narrativo de oposições, instaurando
uma aura de conflito, afinal, a igreja constitui-se como o espaço da
“maravilha” presente na fé, e espaço do ceticismo, reiterado no discurso
do narrador, em que as grandes portas e paredes prestam-se apenas
para afastar as misérias reinantes no espaço fora dela. Nessa igreja, que
mantém as misérias afastadas, a personagem consegue descobrir o espaço
da imaginação, elucubrando uma série de noções acerca do local que a
protege e desafia. Com essa construção, a obra miacoutiana estabelece
uma conexão entre o mundo reconhecido pelo senso-comum e os fatos
insólitos que irrompem na narrativa.
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Os protocolos da ficção mostram a condução sólita pelas sendas do
insólito, haja vista o posicionamento do narrador, que em nada acredita,
entretanto, encontra-se imerso em seus devaneios, capazes de guiá-lo
subjetivamente. O “homem” chega mesmo a considerar possível entrar e
ter relações com forças do além, como se isso o ajudasse, talvez, a acessar
a fé. A imersão nas sombras da igreja deixa transparecer a construção de
uma personagem, de certo modo, voltada para seu autoconhecimento e
questionadora de sentidos do mundo.

O narrador percorre um caminho de contradições, até que
repentinamente a paz dele é confrontada por “sons que não se traduziam
em nada de terrestre” (COUTO, 2009, p.167). A narrativa lança-nos os fios
de um mistério a ser descoberto, que é adensado pelo seguinte comentário:
“quem está preparado para dialogar com a eternidade?” (COUTO, 2009,
p.168). O mistério volta a ser substituído por certezas, pois o narrador
encontra a causa dos sibilos: “era uma velha que me chamava” (COUTO,
2009, p. 168). Se a igreja era o espaço distanciado do mundo, como lá
poderia ter uma senhora? O que a levara até aquele espaço?

Fato é que a personagem-narrador a encontra, e a narrativa volta a
confrontar-nos, ao permitir que outra personagem divida espaço com os
devaneios do narrador. Além da mulher, as sombras da igreja guardam
o mistério dos estranhos barulhos, dos laços com o eterno, assim,
dialogando com os traços do mítico e mágico latentes na ficção. Desse
modo, compreendemos como as estruturas narrativas convergem para
gerar uma aura de ruptura, em que os problemas remetem a algo estranho,
incomum, inesperado, insólito. Cada novo barulho, as imagens, os
sussurros compõem pequenos núcleos de sentido, sob os quais o narrador
vai engendrando hipóteses. Os protocolos ficcionais a que Couto recorre
“torna[m]-nos [, então,] companheiros da aventura de metamorfosear o
mundo empírico, escuro e miserável, em universo de beleza literária e
fantástica libertação” (ANGIUS; ANGIUS, 1998, p.38).
Notamos, assim, que “em Mia Couto, a obsessão da escuta, da
penetração do ouvido no real circundante, revela-nos a busca constante
de uma identificação com o seu mundo, como certificação da identidade
do narrado e do narrador” (ANGIUS; ANGIUS, 1998, p.28). As múltiplas
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significações, presentes na construção discursiva desse narrador de
Mia Couto, referem-se a uma perspectiva bastante comum aos temas do
fantástico, em que o narrador em primeira pessoa, que se encontra no
plano das ações, narra os fatos de que participa, testemunhando-os, já que
presente no momento da ocorrência. Há, portanto, uma identificação com
o real circundante, claramente atrelada ao testemunho diante da irrupção
do inesperado. Como ensina Remo Ceserani,

o conto fantástico envolve fortemente o leitor,
leva-o para dentro de um mundo a ele familiar,
aceitável, pacifico, para depois fazer disparar
os mecanismos da surpresa, da desorientação,
do medo: possivelmente um medo percebido
fisicamente, como ocorre em outros gêneros e
modalidades [...]. (CESERANI, 2006, p. 71)

O narrador miacoutiano, apesar de deixar pistas cabais de que
há algo diferente no cenário da igreja, oferece, em seus argumentos,
características de racionalidade, sendo um homem como outro qualquer,
sem crenças. A descrença da personagem, demonstrada em seus primeiros
devaneios, enfatiza as marcas de um ser incrédulo, que, portanto, não
deveria acreditar em milagres. Da mesma forma, a configuração sólita
da igreja, ocupada por um homem comum, com santos de madeiras e
grandes portas, distanciam-na, dessa maneira, do sonho, da realização de
milagres. Todavia, a sucessiva desconfiança da personagem desencadeia
uma percepção de que há algo interdito.
No decorrer do conto, o narrador, também personagem, encontra-se
com alguém preso à pedra da igreja, e observa:

Me sentei ao lado da velha, hesitando em como
lhe pegar.
– Vá me ajude, me empurre deste chão. Depressese moço, que já estou pedra.
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– Não rodilhe meu vestidinho. Isso veio das
calamidades, fui dada esta roupita com os padres.
Esforce outras tentativas: a velha não deslocava.
Nem um milimetrinho. Estranhei. (COUTO,
2009, p.168, grifo nosso)

Notamos que há certa desconfiança diante da situação denunciada
pelo próprio narrador, apontando para uma correspondência insólita,
visto que ver alguém preso ao chão não é algo previsível. Não conseguir
levantar a senhora, em um primeiro momento, parece um desafio, porém,
ele reconhece a impossibilidade de lutar contra aquela aparente prisão.
De acordo com Carlos Reis, “a personagem constitui o agente de acções
variavelmente complexas” (2001, p.361), ela é a categoria fundamental da
narrativa (REIS, 2001, p.360), atuando na obra de Couto como elemento
convergente na elaboração de mundos possíveis (REIS, 2001, p.372). Os
mundos possíveis são aqui mencionados devido ao conjunto de elementos
agregados para a composição da narrativa, um mundo ancorado na
igreja, espaço dos milagres, mas adentrado pelo incrédulo. O conflito da
personagem revela a produção de um mundo de intensas contradições,
pois o mesmo homem cético, que não poderia conversar com Deus, é
o que não consegue demover a velha do chão, presa à pedra. O chão da
igrejinha, construída sem humano traço e com pedra mais idosa que a
terra, aprisiona-a e, finalmente, o insólito se instaura, transfigurando o
discurso cético do narrador, que adormece sem conseguir levantá-la.

Dessa forma, percebemos como o insólito manifesta-se, ocorrendo
a “derrogação [...] dessa veracidade empírica e instituída, impondo-se
então uma espécie de ‘verdade interna’ da ficção” (REIS, 2001, p.373), a
criação de um mundo possível da narrativa literária, em que a complexa
personagem transita entre dúvidas e certezas. A construção miacoutiana
perpetua suas concepções sólitas pelos caminhos insólitos, quando o
narrador mais uma vez tenta mover a senhora:
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lá fora, à rua. A senhora me segurou as mãos,
com febril fervor:

– Lá fora, não. Não vá lá fora. Tente mais uma vez,
só mais uma vez.

Ainda me apliquei em novas forças, dobrei os
intentos. Nem um deslizar da velha. (COUTO,
2009, p. 169)

Observamos que há uma “angústia que invade o homem por sentir-se
incapaz de manter o mundo” (JOSEF, 2006, p. 203), e ele, tentando ajudar,
leva o tempo necessário para que “as pesadas portas da igreja” (COUTO,
2009, p. 169) fossem fechadas. Nesse ínterim, o homem que fora ali apenas
para sentir-se calmo acaba envolvido em uma situação de incapacidade,
sem poder escapar à situação ou salvar ninguém.

Sem bem saber o que fazia, ele se senta próximo à mulher para ouvila em sua prisão de pedra, mas adormece “nessa lenga-lengação dela”
(COUTO, 2009, p.170). Será mesmo que o sono deixou a personagem
incapaz de ouvir seus ruídos? O testemunho revela que, ao adentrar o
mundo onírico, o narrador só conseguiu acordar ao ser chamado pelo
padre. A surpresa que coloca até mesmo a sanidade do narrador em
discussão é não ter “da velha nem o sopro” (COUTO, 2009, p.170).
O padre, última personagem a surgir, guiando-nos por um possível
testemunho de fé, é o primeiro a negar qualquer acontecimento inusitado.
Ao contrário da expectativa, o padre não ajuda o homem nem mesmo a se
levantar. O narrador é sumariamente expulso da igreja, sendo avisado de
que deve não voltar a dormir lá dentro, afinal, ali não era lugar de sono
ou vagabundagens. O padre, muito impaciente, apenas avisa-o a respeito
do uso indevido do espaço, denunciando a descrença dele em relação às
palavras do narrador.

A dúvida avança, pois, como a velha poderia ter se soltado do chão?
Não havia nem sinal de alguém dentro da igreja, e o raiar do sol, fora das
portas de madeira, deixavam que o narrador visse apenas uma ave no céu.
O discurso do narrador, ignorando a postura do padre, acaba dando maior
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ênfase aos questionamentos diante do inesperado desaparecimento da
velha em uma igreja fechada. Dela não sobrara nem sinal, contudo, sob o
sol o narrador comunica-se por meio de um aceno com uma ave. Assim,
o leitor é reconduzido ao campo do insólito, visto que se não bastasse
o desaparecimento, agora a narrativa apresenta-nos uma ave capaz de
acenos. Seria ela a personagem desaparecida?

Dessa forma, como já dissera Afonso sobre os contos de Mia, “o

espaço metamorfoseia-se em catalisador de realismo mágico e dá à
vida quotidiana dimensões inéditas” (2004, p.368). Se não bastasse o
insólito desaparecimento da personagem de dentro da igreja, o narrador
depara-se inusitadamente com a visão de uma ave que lhe acena. O sono
poderia ter deturpado seus sentidos, bem como o sol da manhã, contudo,
o “pássaro desarpoava, esvoando entre chão e folhagens” (COUTO, 2009,
p.170). Inesperadamente, o narrador acena para o pássaro como se o
conhecesse, e ele sorri em retorno, indicando-nos que a crença naquilo
que não se pode ver havia se consolidado, pois a ave poderia ser a mulher,
que se transformara durante o seu sono, sem que ele pudesse ter visto. No
entanto, não há certeza sobre essa metamorfose, já que a testemunha do
ocorrido dormira, e, com isso, não se sabe o que sucedeu, nem mesmo a
razão do aparecimento da ave no céu.
Percebemos, portanto, que essa narrativa de Couto, com um padre
de “impaciente paciência” (COUTO, 2009, p.170) e um narrador que
considerava a igreja lugar de tranquilidade e sossego, gira em torno
da possível metamorfose de uma senhora, antes presa, mas ao final
completamente livre. Ela, de certo modo, estaria fixada ao chão até
o momento onírico e insólito. Não se sabe bem o porquê, mas a ela
aparentemente havia se transformado em ave sem que o narrador
percebesse, denunciando seu desejo de ser ave apenas após o voo, quando
declara ser mentira o pedido feito a Deus. Não se sabe muito bem o
desfecho da velha presa ao chão, e não há testemunho concreto acerca da
metamorfose, apenas um pássaro que acena para o narrador, levando-nos
a elucubrar sentidos para o sono e o voo.
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Com isso, o leitor é levado a interagir com imagens insólitas, mágicas,
que se cunham a partir do contato com a terra. A ave voa sob a luz do sol,
sendo capaz de acenar, podendo ser um ente extraordinário; fruto de uma
metamorfose, ou apenas produto de sonho. O narrador demonstra, desse
modo, uma crença não na igreja, e sim em uma força capaz de deixá-lo viajar
por mundos. O Deus da senhora parece habilidoso em realizar desejos,
ainda que a mentira venha como resposta. Somos, assim, transportados
para um amanhecer improvável, em que as sombras da igreja abrem-se
como o resplandecer de uma nova realidade, em que os voos simbolizam
liberdade em um mundo de se admirar (COUTO, 2009, p.170).
A sólita construção narrativa, que nos possibilita adentrar o espaço do
sagrado e com ele interagir como se lá não houvesse magia, leva-nos, a
partir da narração racional e cética, à configuração do insólito, em que a
provável metamorfose evocaria novas perspectivas acerca da construção
de mundos. O mundo de outrora cercado de misérias, sólito, transforma-se
em um mundo “de se admirar, coisa de curar antigas melancolias” (COUTO,
2009, p.170), insólito. A velha, agora, talvez ave, se não, desaparecida nas
eternidades, poderia ser capaz de levantar voo “em fantásticas alegrias”
(COUTO, 2009, p.170). A ave, ser insólito em seus múltiplos sentidos,
configura, a partir do olhar do narrador, a possibilidade de compor novos
mundos, uma forma diferenciada de compreender as vozes que a terra
guardou, e usar as sementes do sonho a engravidar o tempo (COUTO,
2009, p.7), criticamente reconfigurando o mundo por meio do insólito.
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Ticumbi e performance: o real e o
fantástico na escrita do corpo
Michele Freire Schiffler

Introdução

Este trabalho analisa a construção do insólito que, por meio da
performance, rompe as margens do real e do imaginário ao pressionar
suas fronteiras por meio da escrita simbólica do corpo. A performance em
questão diz respeito ao Ticumbi de Conceição da Barra, auto dramático
que funde narradores e narrativas ainda marcados pela diáspora atlântica.
O Ticumbi é realizado anualmente nos dias 31 de dezembro e 1 de
janeiro, no município de Conceição da Barra. Para este estudo foi utilizada
a gravação realizada em 2012, sendo posteriormente transcrita e analisada
em sua dimensão sociológica e literária.
Na performance cultural há a fusão de tempos, identidades, público
e plateia. Ainda que remeta ao passado, a performance não é fixa
na tradição, é um mecanismo complexo de negociação, recriação e
instauração de significados.

A performance nasce e se desenvolve como um
híbrido, ou pela mistura de gêneros, de suportes,
de conteúdos, ou porque, como todo processo
de hibridação, implica contaminação, contágio
entre todas as partes envolvidas e a consequente
modificação dos agentes participantes, não se
trata, obviamente, de influências unidirecionais:
as artes performáticas interferem na política e a
política na arte. (Ravetti, 2002, p. 57)

Na encenação, desfazem-se em brumas os limites da realidade e do
mítico em um tecido literário enredado pela memória e por jogos de
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representação que, muitas vezes, constituem um mundo às avessas, como
define Bakhtin (1993) em seu discurso sobre o grotesco na cultura popular.
Segundo Todorov (2006), o fantástico define-se como um dilema em
que, “em um mundo que é o nosso, (…) se produz um acontecimento
impossível de explicar pelas leis desse mesmo mundo familiar”. O autor
postula duas perspectivas diante desse dilema: ou se trata de um produto
da imaginação em que as lógicas racionais do mundo continuam a regê-lo;
ou os acontecimentos fazem parte da realidade efetivamente, o que nos
confronta com o desconhecimento diante do mundo.

É nesse “desconhecimento diante do mundo” que o passado da tradição
angolana se metamorfoseia em personagens épicos de reis e batalhas
imersos na cultura popular quilombola. Entre mitos e ritos da cultura
ancestral angolana, ecoam em terras brasileiras a herança Txicumbi, rito
de passagem feminino, ainda hoje celebrado entre as mulheres LundaCokwe do Nordeste de Angola.

A escrita do corpo performático durante a dramatização dos brincantes
quilombolas amplia as margens da realidade e da fantasia, do presente e
do passado por meio do imaginário. Conforme atesta Diana Taylor, é nesse
espaço simbólico que, por meio do insólito e do fantástico, a memória e o
trauma se erguem como formas potenciais de representação da alteridade
(TAYLOR, 2002, p. 13-46).

O Ticumbi de Conceição da Barra
Origens históricas

As possibilidades de atribuição das origens do Ticumbi são múltiplas.
Remetem ao passado africano, à realização das tradicionais congadas no
Brasil e à tradição oral das comunidades onde se realiza o auto popular.

Os ecos se fazem sentir em diversos níveis, desde o plano geográfico,
passando pelo linguístico e se firmando em nível antropológico pela
celebração de ritos de passagem realizados na região Nordeste de Angola,
coincidindo com a referenciação geográfica indicada em mapas do antigo
Império Lunda.
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Etimologicamente, Lyra (1981) e Neves (1976) atribuem o significado
do nome Ticumbi a diversas origens, havendo incertezas quanto a seu
significado:

o nome parece ser corruptela de cucumbi.
O cucumbi, cuja origem banta foi posta em
relevo por Nina Rodrigues, parece ter sido uma
forma mais primitiva e essencial de congada
(...) a diversidade dos nomes se deve apenas a
denominações regionais e considerando a todos
como danças que acompanham a coroação do
Rei de Congo. (Lyra, 1981, p. 37)

A busca pelo termo “Cucumbi” levou à identificação geográfica da
região Nordeste de Angola que, segundo divisão política anterior à
Independência, tinha por posto administrativo, no distrito de Cacolo, a
localidade de Cucumbi, conforme observado na Figura 1.

Figura 1 – Mapa da antiga divisão administrativa de Lunda.
(Fonte: MARTINS, 2008, p. 385)
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A variedade kicumbi também foi referenciada por Lyra (1981), estando
atrelada à atividade ritual. A partir dessa linha de investigação, foram
encontradas duas referências a ritos de passagem femininos, ambas
vinculadas a comunidades angolanas.
A primeira referência parte da tradição oral e é registrada pelo
periódico angolano Cultura: Jornal Angolano de Artes e Letras. Na edição de
novembro de 2013, há referência ao Txicumbi, rito de passagem feminino
ainda hoje existente em Angola.
Segundo Kamuanga:

Txicumbi, na língua Cokwe, que em português
significa iniciação feminina, é um ritual
tradicional orientado por uma Txilombola (tia
ou madrinha), visando à preparação de qualquer
jovem antes do casamente, registrado o primeiro
ciclo menstrual. (KAMUANGA, 2013, p. 4)

Ao analisar ritos e divindades angolanas, Ribas (1975) faz referência ao
Kubala o Kikumbi, ritual referente à “transgressão da primeira regra”. Nesse
caso, o kikumbi está associado ao não cumprimentodo período que deve
ser guardado pela mulher que presenciar a primeira regra de uma jovem,
sob o peso de que malefícios sejam vinculados durante toda a sua vida.

Quando uma mulher surpreende a primeira
regra de uma jovem, deve guardar continência
durante o período que durar essa manifestação.
A quebra desse preceito – kubala o kikumbi
– origina o malefício de Hito e Solongongo, os
quais prejudicam a moça na sua procriação, pois
os filhos morrem na tenra idade ou nascem já
mortos. (Ribas, 1975, p. 91)

Caso ocorra a transgressão, os agravos serão revelados por sonhos e
a “vítima” deverá passar por tratamento especial, a fim de reverenciar
os seres espirituais, ficando isolada do convívio social por oito dias.
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Além disso, deverá ter o acompanhamento da mãe-de-umbanda, que a
auxiliará em tarefas rituais e deverá estar presente no dia do parto. O
agravo é tão severo, que deverá o ritual deverá ser repetido até o segundo
ou terceiro filho. O caráter mágico e místico, enuncia-se a todo momento
na tradição da memória.

Do ponto de vista linguístico, o vocábulo Ticumbi guarda relação com
a língua cokwe, falada na região Nordeste de Angola e correspondente ao
território Lunda-Cokwe, ponto de convergência das referência geográficas
e ritualísticas do Ticumbi.

O Ticumbi de Conceição da Barra pode ser definido como uma dança
dramática de origem popular que se aproxima das celebrações conhecidas
como congadas, festas processionais realizadas na África sob diversos
aspectos: “festas de colheitas, de iniciação, de prevenção de danos, de
esconjuros e conjuros a forças poderosas e a outras forças invocadas”
(Lyra, 1981, p. 21). No entanto, o Ticumbi não se relaciona integral e
somente às congadas.
O Ticumbi é um auto popular ou dança dramática, uma representação de
caráter folclórico. É um teatro rudimentar, de rua. Segundo Bakhtin (1993),
as formas de teatro medieval condizem com a cultura cômica popular. A
dramatização do Ticumbi encontra sua origem nos autos jesuíticos e no
primitivo teatro medieval ibérico e de outras terras, como a África.
Segundo Arthur Ramos:

Não existem no Brasil autos populares típicos
de origem exclusivamente negra. Aqueles onde
interveio, em maior dose, o elemento africano,
obedecem, em última análise, à técnica do
desenvolvimento dramático dos antigos autos
peninsulares. Quer dizer: o negro adotou
elementos de sobrevivência histórica, e até
enredos completos, ao teatro popular que ele já
encontrou no Brasil, trazidos pelos portugueses.
(RAMOS, 1935, p. 39 Apud NEVES, 1976)
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Essa fusão de elementos culturais deve-se, em grande medida, à
condição escrava do negro. No entanto, também se constitui como caráter
tradutório de comunidades marcadas por processos de desterritorialização
e diásporas. Nesse sentido, o transnacional também se constitui como
elemento de significação e tradução cultural. Todo o enredo usa do jogo
de palavras, da ambivalência e do ritmo como estratégia discursiva para
transmitir sua mensagem aos membros da comunidade.

A luta por liberdade foi profundamente marcada pela condição
escrava do africano no Brasil, bem como pela luta por reconhecimento e
por direitos constitucionais que ainda hoje são negados a comunidades
tradicionais como as de Sapê do Norte, que protagonizam e não deixam
morrer a celebração do Ticumbi.

Lyra (1981) faz referência a uma cerimônia que ocorre na região do
alto Zaire, chamada Kicumbi, uma dança executada durante o período de
iniciação das moças na vida sexual, que tem por característica o “toque”,
assim como nas danças de roda de diversas tribos africanas da bacia
do Zaire. Nei Lopes (2012), em seu Novo Dicionário Banto do Brasil,
referencia as grafias “quicumbi”, “quicumbre” e “cucumbi”, oriundos do
quimbundo “kikumbi”, como termos designativos de ritos de passagem
referentes à puberdade.
O toque é também um traço constitutivo do Ticumbi, seja durante o
toque de ombro ou a dança dos congos, seja pelo recorrente toque de
espadas que marca o ritmo das embaixadas entre Secretários e Reis de
Congo e de Bamba.
Assim como nos rituais africanos, a dança dramática aponta para
uma fusão, a qual também ocorre no Ticumbi: o mundo religioso e mítico
mescla-se ao social do contexto. Sua força é inquestionável.
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ligadas, integram o processo de intercomunicação.
A música inscreve-se na pauta viva que é o corpo.
Cantar e dançar, para o negro, é alguma coisa
como ouvir as batidas do próprio coração, sentir
a vida inscrevendo nela a morte. (Lyra, 1981, p. 39)
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Na dramatização, é possível observar a participação dos Reis de Congo
e de Bamba (representados por suas coroas enfeitadas, capa colorida,
espada na cinta, e peitoral vistoso, com espelhos, flores e papel brilhante)
e também: a) seus Secretários (que trazem capa e espada como os reis
e, na cabeça, enfeites em forma de animais); b) dos Congos (com suas
tradicionais roupas brancas, flores coloridas na cabeça e pandeiros –
conforme Figura 2); c) do violeiro (que dá o tom com seu violão e as vestes
brancas, acompanhados do colorido chapéu de flor, como os dos Congos); e
d) do Mestre (que comanda a todos com seu apito e o som de seu pandeiro).

Figura 2 – Ticumbi de Conceição da Barra em 2012.
(Fonte: foto de Michele Schiffler)

A dramatização do auto é simples: dois reis africanos disputando para
festejar São Benedito. São feitas embaixadas pelos Secretários e, como não
há acordo, travam-se duas guerras. Vencido, o Rei de Bamba submete-se ao
Batismo e é celebrada a festa em honra ao Rei de Congo, chamada Ticumbi,
que dá nome à apresentação. Seguem-se, então, os “vivas” a São Benedito.

Mesclam-se, portanto, dança, gingado dos guerreiros, cantos entoados
em conjunto pelos congos e diálogos proferidos pelos Reis e seus Secretários.
Além disso, a musicalidade é comandada pelo violeiro e pelos pandeiros
dos Congos. Estruturalmente, é evidente que a literatura oral do Ticumbi
também é híbrida, revelando a diversidade e a riqueza da cultura local.
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Origens míticas: a lenda de Benedito Meia-Légua
No que se refere ao caráter folclórico do Ticumbi, a origem está
relacionada às crenças e narrativas orais das comunidades quilombolas
de Sapê do Norte. Segundo a tradição popular, os festejos em homenagem
a São Benedito remontam a um personagem lendário e guerreiro:
Benedito Meia-Légua.
A história desse líder está na memória dos integrantes das
comunidades de Sapê do Norte e registrada, assim como outros “causos”
dos remanescentes de quilombos, nas páginas do historiador Maciel de
Aguiar (2005).
A partir de 1820, Benedito Meia-Légua iniciou uma luta pela libertação
dos escravos que perdurou por quase 60 anos. Benedito vinculava a fé em
São Benedito à Revolução, uma vez que carregava em seu embornal uma
pequena imagem de São Benedito.

Foi responsável pela organização da Irmandade dos Homens Pretos, a qual
realizou diversas ações pela libertação, luta e alforria de muitos escravos,
além da construção da Igreja de São Benedito e da organização da festa de
São Benedito, dramatizando lutas entre os reis de Congo e de Bamba.

As ações de Benedito envolviam invadir as fazendas, saquear e libertar
escravos que se uniam a um exército de revolucionários atuando em
sequenciais invasões. Organizavam grupos que atacavam ao mesmo tempo
em diferentes lugares. Nesses ataques, sempre havia um homem no grupo
caracterizado como Benedito Meia-Légua, levando um embornal com um
toco de madeira para representar a pequena imagem de São Benedito.
Desse fato veio o mito, começava-se a espalhar a ideia de que o
líder revolucionário era onipresente e imortal. Inclusive, cunhou-se a
expressão: “Mas será o Benedito?”, tendo em vista que era sempre uma
surpresa desagradável para os senhores descobrir o falso Benedito no
tronco central do mercado de São Mateus.

Gradativamente, a união do povo negro foi sendo alcançada, de modo
que a saudação entre eles era: “Viva São Benedito! Viva o negro liberto!”,
em uma clara demonstração de união entre a fé e a política. O líder lutou
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até aproximadamente os 80 anos, quando, já velho e doente, retirou-se
para o sertão de São Mateus, vivendo em um tronco de árvore na região
de Angelim. Mais uma vez vítima de delatores, foi encontrado e queimado
dentro do tronco que, segundo relatos, ardeu por três dias. Nas cinzas,
algo sobreviveu: a imagem de São Benedito, chamada pelos devotos de
“São Biniditinho das Piabas”, o São Bino, carregado ainda hoje envolto em
fitas e flores nos braços de sua protetora durante a encenação do Ticumbi
de Cinceição da Barra.
Nas representações do Ticumbi, a hereditariedade é de fundamental
importância para a perpetuação da tradição. Tertolino, o Mestre Terto,
como é conhecido, ouviu de seu avô que ele era nagô, dizem que seu nome
era Silvestre. Silvestre Nagô foi secretário do quilombo do Negro Rugério,
grande líder quilombola, que, segundo Aguiar (1995), foi o primeiro a
introduzir a brincadeira para homenagear São Bino e levar a diversão ao
povo do Quilombo do Morro de Nossa Senhora de Sant’Ana. A memória e
os “causos” que circulam entre as comunidades de Sapê do Norte atestam
um passado escravo marcado por uma história de fé, luta e resistência. O
Ticumbi concretiza e celebra todas essas histórias.

O teatro popular e o mundo às avessas

A performance cultural do Ticumbi é herdeira de diferentes tradições
e de formas muito antigas de representação da arte popular. O estudo de
Bakhtin (1993) auxilia na compreensão do enredo, da caracterização de
personagens e dos jogos de sentidos que se estabelecem com a plateia por
meio do riso e da subversão no teatro popular, onde o riso e o cômico são
elementos característicos.

No ambiente da cultura da praça pública, o humor popular opõe-se à
seriedade da cultura oficial. No período medieval onde se centram os
estudos do autor, faziam parte das manifestações de rua “as formas dos
ritos e espetáculos (festejos carnavalescos, obras cômicas representadas
nas praças públicas, etc.); obras cômicas verbais (inclusive as paródias) (...);
e diversas formas e gêneros do vocabulário familiar e grosseiro (insultos,
juramentos, blasões populares, etc.)” (Bakhtin, 1993, p. 4). A dramatização
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do Ticumbi é herdeira das formas de ritos e espetáculos, ainda que sejam
reconhecidos também elementos do cômico e, em alguns momentos,
conforme se observará adiante, do vocabulário típico dos insultos.
Mesmo as festas religiosas, assim como as agrícolas, também possuíam
um aspecto cômico popular. Nessas ocasiões, o riso e a linguagem eram
ambivalentes e permitiam a construção, ao menos durante as festas, de
um “segundo mundo”, de caráter não oficial, um “mundo às avessas”. O
princípio cômico do riso popular imprimia às festas um forte tom de
liberdade, para criticar, vituperar, parodiar ou projetar um futuro melhor.
Em função dessa força e do jogo de avessos estabelecido nas festas,
em que eram subvertidas as hierarquias sociais, o gênero dramático era o
mais explorado. O teatro medieval, segundo Bakhtin, constantemente se
aproximava da essência dos carnavais populares, situando-se na fronteira
entre a arte e a vida.

Do carnaval, o teatro medieval compartilhava a fusão entre público e
atores, sendo ambos participantes de um espetáculo vivenciado por todo
o povo. Elemento característico dos festejos populares, o Carnaval trazia
em si, como elementos universais, o caráter de liberdade e renovação,
comungado pela cultura cômica popular, aproximando a fronteira entre
o real e o ilusório.
Nessas ocasiões, eram comuns as paródias e os travestimentos baixos
que escarneciam do regime feudal, sendo alvo a dramaturgia cômica
também os milagres, as moralidades e os mistérios, que também eram
carnavalizados.
Sobre o processo de carnavalização, afirma Bakhtin:

O carnaval revela-nos o elemento mais antigo
da festa popular, e pode-se afirmar sem risco de
erro que é o fragmento mais bem conservado
desse mundo tão imenso quanto rico. Isso
autoriza-nos a utilizar o adjetivo ‘carnavalesco’
numa acepção ampliada, designando não
apenas as formas do carnaval no sentido estrito
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e preciso do termo, mas ainda toda a vida rica
e variada da festa popular no decurso dos
séculos e durante a Renascença, através dos
seus caracteres específicos representados pelo
carnaval nos séculos seguintes, quando a maior
parte das outras formas ou havia desparecido,
ou degenerado. (BAKHTIN, 1993, p. 189)

A temática do carnaval também é abordada por Baroja (2006), em uma
perspectiva semelhente à de Bakhtin, no que se refere a intenções não só
sociais, mas também psicológicas, pela permissão para mascarar-se e
mudar de caráter, ou invertê-lo. Sob a licença do carnaval se realizavam
inversões, introjeções e projeções que, por meio de um desequilíbrio
temporário, garantiriam o equilíbrio social. Esse fator psicológico também
foi empregado como forma de equilibrar e sustentar o regime escravocrata
brasileiro por meio de pequenas licenças festivas em meio ao terreiro e
às senzalas, como se uma vez por ano os acontecimentos não exemplares
fossem abolidos e o aniquilamento simbólico do mundo velho regenerasse
o tempo em sua totalidade.

Desde un punto de vista social, lo que imperaba
era una violencia establecida, un desenfreno de
hechos y de palabras que se ajustaba a formas
específicas; así la inversión del orden normal de
las cosas tenía un papel primordial en la fiesta.
(…) Es el mundo en que el orden de las cosas
está invertido, lo cual se advierte en algunos
viejos entremeses. (BAROJA, 2006, p. 51)

No processo de carnavalização marcado pela ótica do mundo ao
revés, a cultura cômica popular apresentava traços específicos, que
influenciaram e seguem influenciando produções culturais através dos
tempos. Como formas constitutivas dessa cultura, são assinalados fatores
como o vocabulário familiar e o público, com diminutivos, apelidos e
injúrias; a recriação de ritos antigos somados a conteúdos cotidianos; o
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uso de linguagem de praça pública, com caráter mágico e encantatório; e
blasfêmias ambivalentes, que mortificam e regeneram.

No jogo de avessos, a terra e o baixo do grotesco carnavalesco trazem em
si a ambivalência, o princípio de absorção (o túmulo, o ventre) e, ao mesmo
tempo, o nascimento e a ressurreição (seio materno). A terra, como aspecto
ritual ambivalente, constitui não só o jogo de um “mundo às avessas”, mas
também a crença em um devir melhor, renascido e ressignificado.
Segundo Bakhtin:

Degradar significa entrar em comunhão com
a vida da parte inferior do corpo, a do ventre
e dos órgãos genitais (...) e a satisfação das
necessidades materiais. A degradação cava
o túmulo corporal para dar lugar a um novo
nascimento. E por isso não tem somente um
valor negativo, mas também um positivo,
regenerador: é ambivalente, ao mesmo tempo
negação e afirmação. (...) o baixo é sempre o
começo. (BAKHTIN, 1993, p. 19)

Nesse jogo se permutam o alto e o baixo, misturam-se os planos
hierárquicos a fim de retirar e liberar a realidade concreta do objeto,
mostrando a verdadeira fisionomia material e corporal. Como se trata de
uma festa popular repleta de símbolos, a negação e a aniquilação do objeto
é, sobretudo, a sua permutação no espaço, o seu remanejamento. Afinal, “o
carnaval celebra o aniquilamento do velho mundo e o nascimento do novo”
(Bakhtin, 1993, p. 360), mesmo que apenas durante os dias de festa.
O corpo, por sua vez, deve ser entendido como realidade física e
simbólica. As qualidades atribuídas ao corpo organizam um discurso que
atua na fixação de hierarquias sociais, como as oposições entre homens e
mulheres, judeus e cristãos, leprosos e saudáveis, em que o baixo do corpo
é convocado a explicar o mal e a sua transmissão. O físico e o moral atuam
na mesma dimensão, sendo “inútil querer distinguir o biológico do moral
ou do ideológico: falar do corpo é, também, entrar no domínio da cultura e
da ideologia” (Schmitt, 2005, p. 19).
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A comunicação do físico com o ideológico se efetiva por meio dos
gestos, que inscrevem no tecido social relações simbólicas, contestando
ou propondo códigos sociais. O movimento, como objeto de juízo de valor,
corresponde ao papel social que se espera de cada um, trazendo a público
elementos ocultos da essência e dos humores.

Na cultura medieval, que se manifestava pela teatralidade, o corpo
era emprestado à representação da figura do homem. Seus gestos em
performance correspondiam a um fim prático ou simbólico, não sendo,
de forma alguma, tomado como neutro ou despretencioso. Segundo
Schmitt (2005, p. 27), “nenhum gesto pode ser retirado de seu contexto
performativo, ou seja, da cultura no seu todo, à qual pertencem os atores,
nem do momento preciso de concretização do gesto”.

O grotesco carnavalizante tinha no corpo (modelar ou deformado) e no
gesto (explícito ou implícito) a forma de apresentar-se para o mundo pela
teatralidade, em uma projeção de relações sociais conturbadas, em que “as
vivências do quotidiano, dos valores, dos costumes se cruzam com valores
menos ortodoxos do que os requeridos pelas elites clericais, exercendo-se
deste modo um ‘contra poder’ numa sociedade em que a moral e tudo o
resto se confundem” (Xavier e Martins, 2005, p. 284).

A performance do corpo ajuda o homem a libertar-se do ponto de vista
dominante sobre o mundo, permite-lhe olhar o universo com novos olhos
e compreender uma ordem diferente do mundo. Para tanto, recorre a duas
ferramentas: o espaço e o riso, de caráter jocoso e alegre.

Visto dessa forma, o riso não é só universalizante, mas também uma
“arma de liberação nas mãos do povo” (BAKHTIN, 1993), que se une em um
todo popular que toma as ruas em júbilo. Aqui o riso é postulado como uma
concepção de mundo, fenômeno por meio do qual se exprime a verdade
sobre o mundo. Ele tem a liberdade de trazer à tona aspectos importantes
da realidade social que, muitas vezes são velados pela cultura do sério.
A dimensão social e cultural do riso também é discutida por Le Goff,
segundo o qual o riso é um fenômeno cultural, pois as atitudes em relação
a ele, a maneira como é praticado, seus alvos e suas formas são mutáveis
(LE GOFF, 2000, p. 65). Dessa forma, percebe-se que as condições de
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produção, bem como as formações ideológicas inerentes ao discurso são
fundamentais para a compreensão e a produção do riso.

Como ato comunicativo, o riso é também um fenômeno social, tendo em
vista que, para se concretizar, exige pelo menos duas ou três pessoas, reais ou
imaginárias: uma que provoca o riso, uma que ri e outra de quem se ri, além
das pessoas com quem se ri, compreendendo o momento da enunciação.
O Ticumbi de Conceição da Barra, como produção cultural híbrida, faz
ressurgir antigas estruturas que, passadas de geração a geração com o
auxílio da memória e da tradição, remontam a uma forma de produção
cultural europeia trazida ao Brasil por colonos e jesuítas. Trata-se de
formas hibridizadas de teatro popular que unem a herança ibérica à
tradição africana recriada em terras brasileiras. Na lógica do mundo às
avessas, os versos do Ticumbi encontram forte representatividade, a partir
do momento em que ex-escravos se tornam reis, conforme evidenciará a
análise dos cantares em capítulo posterior.

O riso produzido pela deformação do corpo, a inversão de hierarquisas,
o caráter de resistência dos festejos populares conduzem à representação
da realidade a partir da dimensão simbólica da performance cultural
e da literatura oral. Tais características inserem-se em um panorama
de inscrição de sujeitos sociais, no mundo, a partir da representação
fantástica do mesmo.

O fantástico e a performance

O fantástico se constitui na narrativa de maneira efêmera. Segundo
Todorov (2006), sua existência perdura o tempo de hesitação do leitor
entre o real e o ilusório. O espaço de troca e interação com o publico é
primordial para a construção do fantástico, sendo o espaço da performance
popular um locus privilegiado para isso, uma vez que nele se observa a
tessitura da poesia vocal e dramática no contexto imediato de contato com
a audiência e mediado pelo improviso.

A interação, a hesitação e a atitude do leitor para com o enredo
apresentado são condições para a articulação do fantástico, em processos
de busca continua para explicações racionais do fato apresentado, e uma
sedução para a entrega ao imaginário.
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Segundo Todorov:

O fantástico implica, pois, uma integração do
leitor no mundo das personagens; definese pela percepção ambígua que o leitor tem
dos acontecimentos narrados; esse leitor se
identifica com a personagem. (TODOROV, 2006,
p. 150-151)

O filósofo discorre sobre os subgêneros que compõem o fantástico a partir
de sua interação com o real, os quais são representados no seguinte diagrama:

(Fonte: TODOROV, 2006, p. 156)

No Ticumbi de Conceição da Barra as ações ligadas a guerras, anunciação
de anjos e representação de reis escravos não possuem uma explicação
racional, condizem com a cosmogonia de culturas ancestrais que veem
na conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos uma continuidade da
existência material.
Para a audiência, no entanto, a aproximação com o maravilhoso se
estabelece no campo da hesitação quanto à realidade ou não. Para o
pesquisador, que encontra as bases históricas e sociológicas de longínquas
tradições africanas, a aproximação com a realidade se dá pelo intercâmbio
com o estranho, quando não compartilha da mesma tradição cultural.

Como performance, o Ticumbi inscreve-se no tempo espiralar da
memória, em que há uma ruptura com a percepção linear do tempo. A
multiplicidade de linguagens artísticas e gêneros textuais, como o lírico
e o dramático, envolvidos no ato de performance; a constante troca
estabelecida entre atores e plateia; a formação identitária, em constante
transformação a partir das trocas enunciativas e da atualização do
<< sumário

56

repertório; as formas possíveis de intervenção social; e as projeções
utópicas a partir da resistência criativa dos performers, bem como a
possibilidade de ruptura e transgressão, permeiam não só a campo políticosocial, mas também a percepção do tempo espiralar da performance.

Nos rituais, cada repetição é em certa medida original, mas nunca
totalmente nova. Segundo Martins, a performance do tempo é espiralar,
ou seja, não tem uma cronologia linear, está em constante processo de
transformação. Há uma concepção filosófica entrelaçada (MARTINS,
2002, p. 28). A concepção das espirais do tempo pressupõe e restaura
como mito fundador a ideia de que tudo vai e tudo volta, em um ciclo de
nascimento > maturação > morte, que envolve a conexão do tempo com
os ancestrais por meio da morte. O passado é o local de um saber e de
uma experiência acumulativos, que habitam o presente e o futuro, sendo
também por eles habitado.
Na performance, há meios materiais e imateriais de se conectar com a
força do passado. A memória, o ritmo, os cantos e danças circulares, assim
como a ornamentação, remetem a um tempo que ainda está conectado
ao presente das comunidades. A mediação dos ancestrais, manifesta
pelo candombes (tambores) e sua força (axé), traz a potência da palavra
vocalizada e do gesto corporal, os quais são instrumentos de inscrição e
retransmissão do legado ancestral.

Esse movimento de passado e presente, acenando para um futuro institui
um curvilíneo, espiralar, abolindo a concepção linear do tempo, de modo
que a sucessividade temporal atua na reativação e na atualização da ação.
Nessa atualização, a ruptura com o tempo auxilia na projeção utópica de
um futuro para a comunidade, para que sejam rompidas também seculares
estruturas de dominação e poder. Segundo Todorov (2006), “O elemento
maravilhoso é a matéria que melhor preenche essa função precisa: trazer
uma modificação da situação precedente, romper o equilíbrio”.
Ao abordar as funções do fantástico, o autor aponta a função literária e a
social, ambas contempladas pela performance dos brincantes quilombolas.
A função do fantástico se adequa ao Ticumbi, uma vez que aborda temas
que são tabus para a sociedade (como escravidão e preconceito) a partir
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da perspectiva ficcional, invertida, insólita (liberdade e união), rompendo
com paradigmas de representação do real e transgredindo suas leis.

Na encenação, escravos tornam-se reis, rompendo hierarquias sociais
na projeção de um mundo às avessas. Na construção simbólica do discurso,
a fé em São Beneditinho das Piabas reforça o mítico Benedito Meia-Légua
e sua luta por liberdade. Trata-se do questionamento da ordem social e
da afirmação da identidade de comunidades marcadas pela diáspora
Atlântica e pelo trauma da escravidão, cujo sofrimento é representado por
meio de uma metáfora social.

A metáfora atribui a toda literatura uma função representativa e
simbólica por meio da linguagem. A partir da arbitrariedade do signo
linguístico performatizado e da estrutura cíclica do tempo da ancestralidade,
o auto popular quilombola articula as fronteiras entre o real e o fantástico.
Dentre os elementos linguísticos responsáveis pela construção do
fantástico literário, acentuam-se metáforas e hipérboles, comuns às
narrativas populares e ao Ticumbi de Conceição da Barra.
A estrofe a seguir é exemplar do uso da hipérbole como agente
caracterizador do fantástico, em ruptura com a realidade:
Então, eu estava cantando a cidade azul,
Quando você me apareceu
Como a espécie de urubu (...)
E calça de couro cru.
(...)
Você estava me pedindo
Pra eu contar uma fé:
Então, eu fui fazer a caçada
Na mata do sergipano,
Eu corri 60 léguas
Atrás de um tucano,
Eu perdi minha espingarda,
Fui achar depois de um ano
Com a coroa enferrujada
E três abelhas no cano.
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Três abelhas são coisas de admirar,
“Fulorão” como a sua, a outra sarará.
Tirei 200 litros de mel
Que você ia “saborá”
Se você não acreditar,
Até hoje tem mel para lá.
(Rei de Bamba)

No contexto enunciativo de disputa entre reis, a hipérbole é empregada
como arma para intimidar o inimigo. São elucidativos os versos “Eu corri
60 léguas” e “Tirei 200 litros de mel”. A hipérbole também é usada pelo
Secretário do Rei de Congo, ao metaforizar seu poder pelo poder de sua
espada: “Então essa espada é invencível / (…) Por que ela é de meu pai /
que não tem medo de nada”.

A hipérbole, o exagero, são armas do fantástico porque reconhecíveis
como pertencentes ao ilusório, mas no contexto de disputas e desafios
estabelecido pela performance, leva a audiência à hesitação entre o real
e o imaginário. Tempo compartilhado de edificação efêmera do fantástico.
Na estrofe a seguir, pertencente também à embaixada entre reis e
secretários, a metáfora surge como elemento ritualístico, ao professar a
crença no poder e na presença dos antepassados:
Se acaso intimar,
Grande guerra há de lutar.
Ou há de morrer todos,
Ou São Binidito adorar.

Eu vim de muito longe
E não vim à toa,
Atravessei rio e oceano,
Não precisei de nenhuma canoa.
(Secretário do Rei de Bamba)
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Nessa fala do Secretário do Rei de Bamba, o paradoxo chama à atenção,
pela oposição entre a guerra e a fé. Figura de linguagem que se constitui
em absurdo, pode ser entendido a partir da metáfora sacrificial de honra e
devoção ao Rei e ao Santo. Nesse sentido, a morte decorrente das cenas de
violência pode, ainda, ser relacionada a seu aspecto sacrificial. Morrer pelo
rei, morrer em honra a um santo representam força vital e transcendência.
A morte, nesse contexto, tende à imortalidade. Segundo Leite:

Após o fim da existência visível, é ele que propõe
a imortalidade do ser humano, pois volta a fazer
parte da comunidade através dos recém-nascidos
da mesma família ou insere-se na massa de
antepassados privativa do grupo social a que
pertence, daí nascendo a figura do ancestral, com
a qual a sociedade mantém relações privilegiadas.
Deve ser ressaltado que também neste caso
a sociedade possui consciência ótima das
potencialidades e características desse elemento
vital, o que lhe permite interferir em sua progressão
e, conseqüentemente, no desenvolvimento da
personalidade. (LEITE, 1996, p. 6)

Vida e morte estão intrinsecamente ligadas, por meio da força vital da
ancestralidade. No auto, portanto, violência e morte podem também ser
interpretados como elementos orgânicos da tradição cultural africana.

No que se refere à metáfora e à ancestralidade, a estrofe revela, ainda, a água
como signo da diáspora Atlântica, da travessia. Segundo Fons, seria também
signo da viagem ao invisível, para o mundo dos mortos, dos antepassados, a
água seria uma mediadora entre dois mundos (FONS, 2004, p. 116).
Desse modo, o que se encena em uma perspectiva fantástica nas ruas
de Conceição da Barra durante o auto dramático do Ticumbi, ao mesmo
tempo que conduz a audiência à hesitação entre o real e o ilusório, se
traduz como signo de identidade, estima e pertença para os membros da
comunidade. Uma identidade plural e híbrida, que guarda influência de
ancestrais africanos, colonizadores portugueses e brasileiros marcados
por histórias de luta por liberdade e direitos.
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O que não se arrazoa e nem se intruge: o
insólito nos caminhos de Tutaméia
Fábio Antônio Dias Leal1

O vaqueiro Ladislau, pelos gerais do Saririnhém

Em 1967, João Guimarães Rosa publica Tutaméia:Terceiras estórias,
último livro que o autor publicaria em vida. A obra - que reúne, em sua
maioria, contos anteriormente publicados pelo no jornal Pulso, dedicado à
classe médica - destaca-se por sua natureza minimalista: o autor parece ter
experimentado limites extremos da síntese narrativa. Destaca-se também
pelo caráter hermético que, se a essa altura não revela uma novidade na
carreira do escritor, atinge aqui, também, seu ponto de máxima articulação:
a obra, tanto em sua macroestrutura (organização, edição, diagramação)
quanto em sua microestrutura, está permeada de elementos de natureza
filosófica, religiosa e mística.

O conto, “Intruge-se”, décima quinta narrativa de Tutaméia: terceiras
estórias, conta a trajetória do vaqueiro Ladislau, dono de um cachorrão
amarelo, Eu-Meu, que o acordava só com a presença, sem latir. Conduziam,
dos Gerais do Sarinhém, uma boiada do seu patrão, Seo Drães. “Onze
homens tangiam-nos”, diz o narrador para mencionar, ao longo do relato,
os nomes dos integrantes da comitiva: Ladislau, Rigriz, Piorra, Quio,
Tiotinho, Queleno, Liocádio, Joãozão, Amazono, Antônio Bá, Zègeraldo,
Seiscêncio e Zèquiabo.

Ao amanhecer da primeira noite em que acamparam, descobre-se
morto o Quio, esfaqueado pelas costas. “Nem o cão não latiu”, comenta o
experiente vaqueiro Rigriz; Ladislau, responsável pela comitiva, sente-se
pressionado a descobrir qual dos companheiros é o assassino antes de

1 Pós-graduação em Assessoria Linguística Produção e Revisão Textual UniRitter;
Doutorando com Mestrado no PPG Letras UniRitter sob orientação da Professora Dra.
Regina da Costa da Silveira. E-mail: fabiodleal@bol.com.br.
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apresentar-se diante do patrão Drães. Para isso vale-se de um método
misterioso que se nos apresenta carregado de simbolismo: toma oito vagens
pequenas de jubaí e descarta-as à medida que avalia os companheiros ou
testa-os com um movimento e com um discurso, repetidos: “Será, o Seo
Drães adquire a gralha?”, pergunta o chefe da comitiva enquanto “cutuca”
a mão do “suspeito” e avalia-lhe a reação ao toque.

Ao fim da Viagem, Ladislau vê-se sem vagens sem, contudo, ter
descoberto o assassino. “Esquecera alguma manha?”, pergunta-se.
Percebe que o vaqueiro Liocádio agrada o cão que aceita com passividade
o carinho; repete então seu ritual, cutucando a mão de Liocádio que se
rebela, saca a faca e tenta agredi-lo. Ladislau, no entanto, é mais rápido:
saca a arma e mata o agressor. O vaqueiro Rigriz confessa então que “vira”
o que ocorrera na noite do crime, determina que verifiquem os pertences
do agressor pois “o assassino ele era”.
Ladislau segue a viagem repetindo, por costume, o nome do patrão, Seo
Drães. “Só aboiava”. E, cheio de vida e viagem, sabia que nada sabia de si.

Nosso trabalho parte do conto “Intruge-se”, para analisar os elementos
insólitos presentes em Tutaméia: terceiras estórias, e destaca-os como
constituintes fundamentais da prosa de João Guimarães Rosa.

“Onze homens tangiam-nos”

Ladislau trazia dos gerais do Saririnhém a boiada,
vindo por uma região de gente escura e muitos
brejos, por enquanto. Em ponto pararam, tarde
segunda, solidários no Provedio, onde havia
pasto fechado. Eram duas e meia centenas de
bois, no meio os burros e mulas – montaria para
quando subissem às serras. (ROSA, 2009, p. 113)

A sequência do texto traz-nos o primeiro problema, que, com efeito,
parece-nos o problema central do conto “Onze homens tangiam-nos, entre
esses o vaqueiro Rigriz, célebre, e o Piôrra, filho de longe, do Norte, cegado
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de um olho”. Após relatar que um dos homens da comitiva, o Quio, fora morto
no passo da madrugada, o narrador relaciona os nomes de treze homens,
sem identificar-se entre eles. Temos, portanto, a possibilidade de 14 homens
para a composição da comitiva e a conta do narrador não confere.
Julgamos inocente a possibilidade de que o autor tenha se confundido.
Pouco provável, também, parece-nos a alternativa de que João Guimarães
Rosa tenha imputado um erro de contagem ao seu narrador. O uso de
um artigo masculino quando da designação do personagem Piôrra, faznos suspeitar de que o autor tenha se valido de um apelido para o já
mencionado Liocádio, no intento de confundir o leitor:

Era o assassinado irmão de Tiotinho e primo do
Queleno, ásperos os dois lá, olhares avermelhados.
Liocádio, o Piôrra, Joãozão e Amazono, revezados,
abriam cova, com demora, por falta de boa
ferramenta. Zèquiabo cozinheiro coou mais café;
e tomava-se uca. (ROSA, 2009, p. 114)

Considerando que Piôrra é mesmo um apelido do vaqueiro Liocádio,
que o narrador é um nos homens da comitiva e que o cozinheiro Zèquiabo
não tenha sido relacionado, chegamos aos onze homens mencionados
pelo narrador. No entanto, o vaqueiro Ladislau sente-se pressionado a
descobrir qual dos companheiros é o assassino antes de apresentar-se
diante do patrão Drães. Para isso vale-se de um método misterioso que se
nos apresenta carregado de simbolismo. Toma oito vagens pequenas de
jubaí e descarta-as à medida que avalia os companheiros ou testa-os com
um movimento e com um discurso, repetidos:
Apanhou oito vagens pequenas de Jubaí, pôs na
algibeira. Referir caso ao patrão – raciocinado?
Isso era de sua pertença. Tomava o trato.
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Mas, de Tiotinho e do Queleno, tinha o que
achar não: eles, do morto parentes, em nojo.
Na poeirama, jogou fora duas das favas. (ROSA,
2009, p. 115)
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A nossa investigação, paralela à de Ladislau, complica-se: a narrativa
parece sugerir que o vaqueiro gasta uma vagem para Liocádio e outra para
Piôrra – o problema da contagem permanece.

Há muitos outros mistérios no texto. O cachorro de Ladislau, EuMeu, é mencionado sete vezes na narrativa e parece estar investido de
uma importância que em princípio nos escapa; as repetidas menções
à fazenda da gralha permanecem misteriosas; o atraso na tomada da
mula, quando o cavalo de Ladislau fora chupado de morcegos, também
nos parece estranho; os pontos de paradas da comitiva, bem como seus
nomes e a geografia descrita, parecem configurar um enigma. Somamos
a isso o caráter dos personagens Ladislau e de seu patrão, Drães: os
dois são mencionados em outros contos do livro. Outra informação, esta
externa à obra, pode conter a chave do mistério do conto e, não nos parece
impossível, de todo o livro Tutaméia: terceiras estórias. É a filha do autor,
Vilma Guimarães Rosa, quem revela que o avô tencionara batizar o pai
(João Guimarães Rosa) com o nome de Ladislau, em homenagem ao santo
do seu dia de nascimento: “pelo gosto paterno, se chamaria Ladislau. Mas
prevaleceu o João, escolha em honra de São João, que nascera três dias
antes...” (ROSA, 1999, p. 333). Compele-nos a ideia de que talvez seja o
próprio autor, inscrito como indivíduo autônomo na trama do texto, quem
nos revelará os enigmas de “Intruge-se” e, em um âmbito maior, da nonada
antifrásica de Rosa: Tutameia.

O santo do dia – um autor que se inscreve no texto

Este, pelo gosto paterno, se chamaria Ladislau.
Mas prevaleceu o João, escolha em honra de São
João, que nascera três dias antes... (ROSA. 1999,
p. 333).

A fala que abre o tópico é de Vilma Guimarães Rosa, que explica as
razões da escolha do nome de seu pai. Ladislau, nome do santo do dia do
nascimento de Rosa, também é o nome de um personagem que se revela
em pelo menos três contos de Tutaméia. O vaqueiro Ladislau, além disso,
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é empregado de Seo Drães, personagem etéreo, distanciado, que também
é mencionado em três contos de Tutaméia.

Parece-nos evidente a importância do vaqueiro Ladislau para o
conjunto da obra. Vera Novis já havia proposto um método para analisar
Tutaméia:terceiras histórias agrupando contos que se relacionam por
traços característicos comuns; entre os grupos que ela elenca, destacamos
o grupo das histórias de Ladislau:

Pode-se, facilmente, aproximar alguns contos
segundo um traço qualquer de pertinência
como, por exemplo, a recorrência de um tema
ou a presença deu um mesmo personagem em
contos diferentes, e assim definir grupos nas
quarenta estórias de Tutaméia. Assim, temos
as estórias de amor, as estórias de ciganos,
as estórias do vaqueiro Ladislau, as estórias
de cunho metalingüístico, as estórias sobre
aprendizagem. (NOVIS, 1989, p. 25)

É a mesma Vera Novis quem considera a possibilidade de que o Vaqueiro
Ladislau seja o narrador de todos os contos, opinião que não nos parece
viável, dado o nosso pressuposto de que Ladislau não narra a própria
estória em “Intruge-se”. No entanto, as considerações de Novis (1989)
servem à maturação de nossas ideias que propõem um questionamento
sobre as identidades dos narradores, dos personagens, bem como sobre
as relações de suas identidades com o perfil de Ladislau, de seu Drães e do
próprio autor.

Esquecera alguma manha? – A intuição como método de
apreensão do mundo

Depois de gastar todas as suas vagens, preocupado com a obrigação
que se impusera de dar conta do homicídio ao patrão, Seo Drães, Ladislau
mostra-se preocupado: “Tinha na algibeira vagem mais nenhuma. [...] Ele,
capataz, ia amesquinhar-se, vinha de tio. Esquecera alguma manha?” (ROSA,
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2009, p. 116). Parece-nos natural um questionamento sobre a possível
manha que o narrador atribui ao esquecimento de Ladislau. Verdade é que
o vaqueiro não nos parece ter adotado método algum: elimina suspeitos
segundo juízo prévio e submete os demais a um teste de repetição que
consiste em tocar-lhes furtivamente as mãos e repetir um comentário
sobre a possibilidade de compra da Fazenda da Gralha por Seo Drães.
Ladislau cutuca as mãos de seus companheiros suspeitos que
mostram-nas, cada um à sua maneira: “Eczemas” (ROSA, 2009, p. 115);
“Munheca para vara e laço!” (ROSA, 2009, p. 116); “respondeu: - ‘a Gralha
é uma fartura...’ e que: em fato, já carecia de cortar as unhas” (ROSA, 2009,
p. 116). Ao final do conto, o Condutor da boiada ainda confere com as
mãos as patas de seu misterioso cachorro, Eu-Meu, “com ver que se muito
gastadas” (ROSA, 2009, p. 116); o desenlace da estória se dá no lugar onde,
no passado, fora o sítio de um Jerônimo Maneta. Parece-nos que, para o
autor, a mão consiste em um símbolo central para a compreensão do conto.

No Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier consta que a palavra
mão está permeada do sentido de “manifestação” (CHEVALIER, 2007).
Curiosamente, quando Ladislau testa pela segunda vez o vaqueiro Liocádio,
o assassino, com efeito, não é descoberto, mas, por sua vez, manifesta-se:

Um vaqueiro passou, Liocádio, agradou o cão
– que latiu ou não latiu, não se ouviu. Ladislau
falou, bateu na mão do outro – era por repetida
vez! – de uso, de esquecido? Aquele, atentado,
em trisco se rebelou, drempente, sacando faca à
fura-bucho... (ROSA, 2009, p. 117)

Ladislau, portanto, induz o assassino a se manifestar pela repetição de
seu gesto: o toque da mão, e na mão. Sabemos que a mão está imbuída de
uma simbologia importante para algumas das correntes místicas que tanto
impressionavam João Guimarães Rosa. O próprio trajeto da comitiva de
Ladislau, que percorre dez localidades, entre altos e baixos – montanhas e
vales – parece delinear o contorno de uma mão.
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O método de Ladislau, portanto, apresenta um caráter indutivo: pela
repetição do gesto e da pergunta sobre a fazenda da Gralha, o vaqueiro
busca induzir a manifestação do criminoso; prática que evoca a natureza
da criação verbal de Rosa, que prioriza a intuição – intrugimento – em
oposição à megera cartesiana, à razão.
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Claridade Revista: os reis Dom Sebastião e
Momo em Cabo Verde
Norma Sueli Rosa Lima1

Narrativas sobre ilhas sempre produziram elementos de um
imaginário manipulado por ideologias de poder, tanto no ambiente da
Expansão marítima, que colonizou terras e povos, quanto no dos anos que
a sucederam. Todorov, em seu clássico “Introdução à literatura fantástica”
ensina que chegar ao coração do fantástico é entender em um mundo
nosso, sem a presença do maravilhoso, um acontecimento impossível
de ser explicado pelas leis desse nosso mundo tão familiar... (TODOROV,
1981, p. 15). As crônicas dos viajantes adjetivadas como históricas o
que seriam senão algo aparentemente dentro de uma dada ordem de
fatos relatados? Entretanto, a pretensa arrumação textual buscava não
somente informar a El Rey sobre a “nova” terra “descoberta”, mas também
transmitir uma recepção, no caso da África, que alimentasse a ideia de um
mundo amaldiçoado:

Restaria, por outro lado, investigar como a
maldição de Cam passou a ser atribuída a todos
os africanos quando a expansão ultramarina
portuguesa fez ressurgir a figura do escravo a
partir do século XV.

Trata-se de uma pesquisa em torno da
arqueologia das idéias a que apenas se pode
acenar em um ensaio sobre a poesia social do
nosso Castro Alves. O fato é que se consumou
em plena cultura moderna a explicação do
escravismo como resultado de uma culpa
exemplarmente
punida
pelo
patriarca

1 Professora Adjunta do Departamento de Letras da Faculdade de Formação de
Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

<< sumário

70

salvo do dilúvio para perpetuar a espécie
humana. A referência à sina de Cam circulou
reiteradamente nos séculos xvi, xvii e xviii,
quando a teologia católica ou protestante se viu
confrontada com a generalização do trabalho
forçado nas economias coloniais. O velho mito
serviu então ao novo pensamento mercantil,
que o alegava para justificar o tráfico negreiro, e
ao discurso salvacionista, que via na escravidão
um meio de catequizar populações então ao
antes entregues ao fetichismo ou ao domínio
do Islão. Mercadores e ideólogos religiosos
do sistema conceberam o pecado de Cam e a
sua punição como o evento fundador de uma
situação imutável. (BOSI, 1992, p. 241-2)

Envoltas pela construção de um fantástico discurso de base religiosa, as
crônicas da “descoberta” se pontuarão por descrever a África envolta nesta
“maldição”. Relembrando o aparecimento da(s) literatura(s) africana(s)
de expressão portuguesa (FERREIRA, 1985, p. 7), as quais nasce(m)
de uma situação histórica determinada: a de os portugueses terem
iniciado a rota da África, na aventura marítima do século XV em diante,
até o XVII quando Portugal começa a sua decadência enquanto reino. Os
feitos heróicos (na ótica eurocêntrica) portugueses inspiraram crônicas,
poemas épicos e relatos de naufrágios; estes últimos, descritos em tom
testemunhal, forneciam aos leitores uma visão terrível e apaixonante da
aventura trágico-marítima, com o

espetáculo dos mastros arrancados, dos
cascos destruídos pela tempestade, o pavor e
os gritos dos náufragos, a engenhosidade dos
homens que tentam se salvar, e depois a longa e
arriscada marcha dos sobreviventes pelas terras
desoladas da África, os ataques dos negros e das
feras, a fome e a sede. (LANCIANI, 1992, p. 70).

<< sumário

71

A partir da busca por novos mundos surgiu a busca por um mundo
novo, lugar próprio da idealização. A utopia mercantilista a qual
movimentava caravelas que se deslocavam para dar novos mundos
ao mundo, era também inspirada na Utopia de Thomas Morus, por um
relato baseado no realizado pelo viajante Raphael Hythlodaeus de uma
ilha perdida em algum lugar do mundo, Amaurotum, “cidade do sonho”,
“cidade das nuvens”, “castelo no ar” (TEIXEIRA COELHO, 1991, p. 30).
Utopia que possui, igualmente, a sua face de sombra, quando pensamos
na figura emblemática do rei, tanto como símbolo da sociedade lusa que
se legitima absolutista até o final – negando o Liberalismo do século XIX
e pagando um preço por isso –, quanto símbolo da monarquia inglesa,
exemplificado no rei que mandou decapitar Morus por considerar que
o escritor o criticava. A eleição de um outro tipo de rei – o Momo – no
contexto carnavalesco, traz a desconstrução do poder por autores no
contexto do Modernismo Brasileiro e por africanos, na ambiência da
Revista Claridade, em Cabo Verde, rasura literária que também é a
tentativa de reencontro com suas identidades, as quais o colonialismo
tentou apagar em décadas e décadas de opressão.
O exame da literatura cabo-verdiana na busca de sua caboverdianidade
tem como um dos primeiros movimentos o da própria criação de
Claridade, em 1936, que nasce também a partir do diálogo estabelecido
com o Modernismo Brasileiro. Desde o seu achamento, a realidade caboverdiana pareceu recoberta por uma névoa que lhe deslocava a perspectiva
de leitura: história ficcionalizada, que não define o ano e o nome do seu
descobridor: talvez em 1444, por um certo Dinis Dias ou por António de
Noli... A precariedade de fontes se alia a outro fato: o de o batismo do
arquipélago ter sido inspirado na constatação equivocada e irônica de
que aquela região, ao contrário das desérticas até então encontradas, era
recoberta de vegetação (VIEIRA, 1992, p. 48-49). Impulsionado pelo ideal
mercantilista, eivado de mística e mito, o colonizador português teve, de
início, uma visão otimista dos aspectos climáticos do Arquipélago.

Por ocasião da chegada no Brasil, lembremos, este foi retratado como
a própria materialização do paraíso. Percebido a princípio também como
ilha, sua imagem estava sintonizada com o ideário dos Descobrimentos, que
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associavam as ilhas ao mito da bem-aventurança ao afirmar que a conquista
destas regiões maravilhosas só poderia ser acessada após se passar por
inúmeras situações de perigo. É preciso recordar que, durante séculos, o
Atlântico foi considerado incapaz de ser percorrido por embarcações, fato
revertido pelo empenho dos cartaginenses e dos árabes, sendo convertido,
no século XV, como o principal centro de interesse econômico europeu.
Para as civilizações clássicas, esta massa de água refletia a dicotomia do
bem e do mal, (HOLANDA, 1999, p. 20). Mais tarde, veremos como os préclaridosos, em Cabo Verde, corroboram a associação ilha-paraíso quando
fundam a origem do Arquipélago no mito hesperitano.
Paralelamente a este Brasil de monstros e seres bestializados, a
natureza se ergueu, desde sempre, como símbolo do paradisíaco e do
deslumbrante. Curiosamente, o olhar do Português para as terras de Cabo
Verde, logo após o momento inicial de consagração (arquipélago verde por
se distinguir das regiões desérticas descobertas anteriormente, conforme
já dissemos) foi imediatamente corrigido, ao experienciarem as condições
climáticas adversas: as caracterizadas como boas enquanto desabitadas,
passaram para o estatuto oposto após serem povoadas com os negros
trazidos da Guiné. A alegação era a de que eles haviam contaminado o
ambiente e lançado a maldição nas ilhas:
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Peor fue lo que sucedió en Cabo Verde, São
Tomé y Príncipe, donde el establecimiento de
colonos fue prejudicado por las condiciones
difíciles des clima. Em realidad el clima se
presentó como la principal traba a la instalación
de colonos europeos, atrasando el processo de
poblamiento y valorización económica. Son
numerosos los testimonios que denuncian las
dificultades allí sentidos por los europeos.(...)
eran primero tan sanas que las gentes que allí
iban sanaban. Pero ahora [ en 1506] son tan
enfermizas que la gente sana enferma. Creo
que después de que los negros llegaron a ellas
corrompieron el aire como en su tierra, que es
enfermiza. (VIEIRA, 1992, p. 62)

73

Na leitura do colonizado, a insularidade atlântica assume interpretação
mítica, fundada no que Manuel Ferreira denominou de arquitexto
hesperitano. A necessidade de, através da utopia, descobrir no passado
miticamente idealizado, a origem do povo cabo-verdiano revela uma
questão identitária. O topoi da pátria dos habitantes do Arquipélago, nas
primeiras décadas do século XX, domina a poética dos escritores chamados
pré-claridosos, como José Lopes e Pedro Cardoso; a ambivalência entre a
pátria lusitana (super-pátria imperial) e a pátria crioula, ou regional, aliase ao mito hesperitano ou arsinário para realizar uma primeira tentativa,
ainda que tímida, de estabelecer uma cosmogonia crioula.

Impulsionados, embora, pela cultura clássica adquirida no Seminário
de São Nicolau e reduplicando a associação feita no canto V d’Os
Lusíadas, os poetas ressuscitam a lenda da Atlântida (de Platão); as ilhas
de Cabo Verde seriam restos do misterioso continente e filhas do rei
Héspero, portanto Hesperitanas. As obras de José Lopes (Hesperitanas,
1928; Jardim das Hespérides, 1929) e de Pedro Cardoso (Jardim das
Hespérides, 1926 e Hespéridas, 1930) não deixam dúvidas. (FERREIRA,
1985, p. 246). Concordamos que apesar de ainda presos a paradigmas
europeus, estes poetas podem ser considerados (como quer Manuel
Ferreira) como precursores da poesia cabo-verdiana, por já apontarem
as origens da mátria crioula.
Os poetas de Claridade, embora tivessem proposto para a Revista
inicialmente o título de Atlante, substituem a utopia da Atlântida por
outra, resultante de um novo foco do olhar.

O grupo em organização não concordou com
o nome e Jaime (de Figueiredo) não gostou
do formato escolhido (parecia o de Presença).
Acabou por nascer Claridade, que não buscaria
por continentes perdidos, mas que acabaria por
ganhar como marca o nome de outro espaço de
felicidade: Pasárgada. (RIBEIRO, 1992, p. 712)
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No percurso do imaginário cabo-verdiano, a passagem do mito das
Hespérides para o de Pasárgada possibilitou aos poetas claridosos
distanciarem-se estrategicamente da pátria europeia, sem se colocarem
em confronto direto com o colonialista, aproximando-se através do leitmotif brasileiro, da proposta de fundação de uma nova identidade, à luz
do conceito de brasilidade proposto pelos modernistas.
Na origem dos dois mitos – o hesperitano e o pasargadismo – encontrase um núcleo identitário que engloba tanto a questão da insularidade,
quanto as da emancipação (geográfica) e do evasionismo (literário) que
tantas e tão radicais críticas valeram à geração da Revista Claridade.
Embora sem um programa expresso, Claridade será considerada
pelos intelectuais do Cabo Verde dos anos 80/90 como o grito da
independência literária do Arquipélago. Sobreviveu durante 34 anos,
entre irregularidades e sobressaltos, mas propugnando sempre a
libertação formal (impulsionada pela revista portuguesa Presença e pela
poética modernista brasileira) e a sintonização com as realidades locais, a
exemplo da geração de 1930 do Modernismo.

Esta sintonização procurava dar testemunho vivo do respeito pelos
valores cabo-verdianos, dando destaque especial à língua crioula,
objeto da repressão colonialista durante longo tempo. Uma poesia de
raiz predominantemente telúrica e social, embora não diretamente
protestária, surgiu com a Claridade e embora tenham sido acusados pela
geração da fundação do PAIG de inautenticidade e elitismo, sobretudo
Jorge Barbosa, considerado o pontifície do evasionismo (SILVEIRA, 1975,
p. 5), os claridosos produziram, certamente, literatura de denúncia.
Esclarecidas as questões iniciais ligadas à insularidade, à emigração e
ao evasionismo, podemos voltar à retomada do mito de Pasárgada pelos
claridosos, em especial Osvaldo Alcântara/Baltasar Lopes, no alcance do
simbolismo da importante imagem do Rei.

Retomando as palavras do próprio Manuel Bandeira sobre “Vou-me
embora pra Pasárgada”, observemos a gênese de seu poema de gestação
mais longa e como a palavra-tema encontrará chão fértil para frutificar em
terras crioulas:
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Gosto desse poema porque vejo nele, um escorço,
toda a minha vida; e também porque parece que
nele soube transmitir a tantas outras pessoas a
visão e promessa de minha adolescência - essa
Pasárgada onde podemos viver pelo sonho
o que a vida madrasta não nos quis dar. Não
sou arquiteto, como o meu pai desejava, não
fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e casa, mas
reconstruí, e não como “forma imperfeita neste
mundo de aparências”, uma cidade ilustre, que
hoje não é mais a Pasárgada de Ciro, e sim a
minha Pasárgada. (BANDEIRA, 1967, p. 102-3).

A Pasárgada de Bandeira é a experiência estética que o modernista
brasileiro pode vivenciar sem cair na rede ideológica que situa a produção
literária a partir do contexto em que determinado texto foi produzido. É
interessante notar como o mesmo motivo assume leituras tão distintas:
críticas ferrenhas aos claridosos por ser símbolo da evasão e, por outro
lado, associação direta a um espaço do possível. Evidentemente que as
acusações feitas à Claridade partiram de segmentos que orientavam a
produção literária para a práxis política, mas se distanciarmos aquela
da luta pela libertação, situando a Pasárgada de Bandeira como um mito,
podemos evidenciar a relação estreita estabelecida entre a arte e a utopia,
quando utopia representa a imaginação que vai prolongar o real existente
na direção do futuro. A eleição de Pasárgada, feita pelos intelectuais
caboverdianos, não representou um delírio, mas sim o que foi produzido a
partir dos fatores objetivos da tendência social da época, sem se constituir
como uma fantasia inconsequente (já que, pelo contrário, apresentou
sequência como leit motif de gerações posteriores).
Cabe ainda citar que a partir das ideias difundidas pelo famoso
Congresso de Escritores de Karkof, em 1934 (favorecido pela vitória da
Revolução Russa), difundiu-se a literatura proletária como uma espécie
de obrigação do artista, já que entendia-se ser necessário fornecer ao
povo um tipo de arte que o auxiliasse a libertar-se do jugo dominador.
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Em Cabo Verde, sob esta ótica, o mito de Pasárgada foi contextualizado
e interpretado como fuga dos problemas do arquipélago, mas ele
evidenciava, inicialmente, uma atmosfera presente em qualquer época
ou espaço, porque representante da possibilidade do sonho (estímulo da
própria criação), no qual a literatura é o elo que solidariza.
Vou-me embora pra Pasárgada
Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada
Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconseqüente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive
E como farei ginástica
Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo
Subirei no pau-de-sebo
Tomarei banhos de mar!
E quando estiver cansado
Deito na beira do rio
Mando chamar a mãe-d’água
Pra me contar as histórias
Que no meu tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasárgada
Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização
Tem um processo seguro
De impedir a concepção
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Tem telefone automático
Tem alcalóide à vontade
Tem prostitutas bonitas
Para a gente namorar
E quando eu estiver mais triste
Mais triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
- Lá sou amigo do rei Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada
(BANDEIRA, 1998, p. 143-4)

O fato de ser amigo do rei reverterá, ironicamente, a condição de
todo o artista perseguido pelo poder. Pasárgada, desta forma, é o espaço
privilegiado da poesia, cidade ilustre associada a um momento de plenitude
da obra bandeiriana, de alumbramento, transe, revelação; a recepção do
pasargadismo pelos autores de Claridade, inseridos em outro contexto
cultural vai incorporar, de forma variada e de acordo com as experiências
individuais, os motivos de evasão e alumbramento ao seu universo isleno.
Osvaldo Alcântara (Baltasar Lopes), em Cântico da manhã futura,
dedicou o epílogo de seu livro a um Itinerário de Pasárgada, composto de
textos publicados, inicialmente, em 1946 na revista Atlântico, em diálogo
direto com o de Bandeira. No caso do escritor brasileiro, o proibido ao
jovem Bandeira teve como causa uma doença; no texto cabo-verdiano, a
pobreza do Arquipélago inspirou o desejo de deslocamento para outro
espaço: a gama de possibilidades do reino de Alcântara se move do campo
do prazer físico para os da justiça e da poesia.

A partir da inicial relação mítica estabelecida entre Cabo Verde
e Brasil (de Hespérides a Pasárgada) e da circularidade das obras
modernistas -principalmente as da 2a geração - no Arquipélago, o exame
da produção poética dos claridosos (e gerações subsequentes) e de alguns
modernistas brasileiros (citados direta ou indiretamente nos textos e/ou
nos depoimentos dos autores cabo-verdianos) nos conduzirá a explicitar
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a maneira pela qual se processou esse diálogo no sentido da antropofagia
de Oswald de Andrade, pois que a cultura cabo-verdiana é também
antropófaga, capaz de subverter a ordem das supostas influências dos
discursos que receberia. Constituindo-se como mestiça, resultado do
contato de diversos grupos que foram colonizar e povoar o Arquipélago,
CaboVerde, nação (hoje) reconhecida como multicultural é, certamente,
uma cultura antropófaga, como já percebemos desde a eleição do mito
hesperitano pelos pré-claridosos. A cultura cabo-verdiana se constitui
nesta fronteira, como propõe Boaventura de Sousa Santos, levando-se em
conta, principalmente, que, enquanto no Brasil o português encontrou
o nativo capaz de iniciá-lo nos mistérios da terra, no povoamento do
Arquipélago, tanto os portugueses quanto os africanos levados para lá
tiveram que lidar com adversidades geográficas, numa relação peculiar de
fronteiras. a forma cultural de fronteira alimenta-se de fluxos constantes,
que a atravessam como os ventos - é uma porta de vai-e-vem, nunca
escancarada, nunca fechada. Pode-se, então, compreender a migração do
espaço da narrativa originária ocidental (mítica) do Jardim das Hespérides
para a Pasárgada tupiniquim (mítica) proposta por Manuel Bandeira, lida
agora pelos claridosos como a utopia brasileira.
O discurso poético cabo-verdiano presente nos nove exemplares de
Claridade (1936-1966), bem como na sua edição comemorativa (1986),
apresenta uma peculiaridade comum: o de evidenciar o processo de leitura
das obras que compuseram o repertório dos fundadores e colaboradores
da Revista. A circularidade do discurso literário brasileiro moderno no
discurso cultural cabo-verdiano será examinada, em seus indícios de
desconstrução do simbolismo do rei, principalmente através da obra de
duas das três personalidades principais de Claridade: Jorge Barbosa e
Osvaldo Alcântara (Baltasar Lopes), pois na obra de Manuel Lopes não há
menção a esta estratégia simbólica do rei.
Para Sérgio Buarque de Holanda, o vou-me-emborismo popular e
nacional estava presente na escrita de Pasárgada fazendo referência a
nossa literatura folclórica. Assim, ele deve ser lido - enquanto expressão antes como um ato de conquista e de superação, do que como propriamente
de abdicação diante da vida. (BRAYNER, 1980, p. 150). Para Mário de
Andrade, esta forma seria uma obsessão da quadra popular nacional, que
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como lugar-comum poético, originou-se em Portugal, porém, o vou-me
embora frequentou muito mais a quadra brasileira do que a portuguesa,
aqui com um sentido menos carregado de saudosismo, que remete ao
tema tão caro na Literatura Portuguesa e na própria história de Portugal –
O Sebastianismo. (ANDRADE, 1974, p. 196-7).

Para Mário, o Vou-me embora abrasileirado e, por que não dizer,
caboverdianizado, representa o não-me-amolismo, que não podia ser
interpretado como partida e sim como sensação de farra física e moral...

O tema pasargadista foi insistentemente glosado na obra de Osvaldo
Alcântara, em cinco textos que reuniu no Itinerário de Pasárgada. No
primeiro da série (Passaporte para Pasárgada) é solicitado ao rei, que é
o dono até mesmo dos horizontes, a entrada dos homens no paraíso de
Pasárgada, espaço da Poesia, da inocência, do trabalho:
PASSAPORTE PARA PASÁRGADA
Pasárgada não é lugar comum.
Lá quem manda é o Rei,
que é amigo dos horizontes
e ouve as cantigas que os meninos cantam
na Rua Direita e na Rua do Sol.
Quem tenha ouvidos e oiça, que vá.
Os surdos não entram em Pasárgada.
(ALCÂNTARA, 1991, p. 115)

BALADA DOS COMPANHEIROS PARA
PASÁRGADA
O rei espera por nós no caminho da Ilha dos
Mais Belos Poemas.
Vamos! Bendize a tua dor na Rua da Amargura!
Além é o horizonte...
E está nos teus passos ir até lá e ver a Ilha
Prometida,
para que o teu coração não tenha um limite e
uma distância diferente!
(ALCÂNTARA, 1991, p. 215)
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No último texto do ciclo, o rei é aconselhado a abandonar a coroa, a
vestir a melancolia diáfana dos poetas e conclamar a todos que tomem
conta de Pasárgada:
EVANGELHO SEGUNDO O REI DE PASÁRGADA
Deixa a tua coroa, ó Rei!
Veste no teu ombro
a melancolia diáfana dos poetas,
vem dizer novamente aos homens
que Pasárgada tem imigração aberta para todos
os homens...
(ALCÂNTARA, 1991, p. 123)

Neste ciclo de textos, portanto, Osvaldo Alcântara constrói a utopia,
desenvolvendo e adensando o mito de Pasárgada a partir dos elementos
da infância e da poesia. O retorno a este espaço se dá em clima caboverdiano de fraternidade, com a presença de companheiros que ocupam
o espaço utópico: dos humildes é este reino, o rei converte-se em poeta,
coabitam ali o centro e a periferia.

O texto a seguir, publicado na Revista Claridade, trata-se do diálogo com o
caro mito do sebastianismo, interrogando-o enquanto tema de uma cultura
outra – portuguesa. O rei Dom Sebastião retorna à casa pensando ser Cabo
Verde parte de Portugal (pela visão colonialista eram terras do além mar)
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Há um homem estranho na multidão
Parece que ele acabou de chegar de um planeta
esquisito,
Todas as portas se abrem para o espiarem:
ele não é desta rua,
nas outras não há notícia
de homem assim!
No seu andar há qualquer coisa
que faz rir as crianças:
coxo, corcunda, estrábico, o homem que passou
pelas ruas?
Os adultos olham para ele com meio-dedo, com
meia-troça,
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e sentem-se vagamente apreensivos
pelo destino dos seus filhos pequenos.
Olha as calças dele, os seus cabelos
desalinhados,
olha como ele fala sozinho!
Quem sabe se não é um louco perigoso...
Ou então se não será aquele vagabundo
que, encharcado pela chuva,
tocou piano no palácio do Rei de Viena,
e convenceu príncipes e grã-duquesas a
suspenderem a vida
enquanto ele lhes servia de companheiro e de
coragem
para o território inacessível de Pasárgada...
Não faltarão malucos para verem e juraremque-viram na sua face
o brilho do olhar de Cristo.
É D. Sebastião
é D. Sebastião
que voltou!
(Há uma ilha no meio do Atlântico,
em que ele aparece atravessado de setas
e com a espada desembainhada!)
Está vivo S. Sebastião
(os homens olham para os filhos
com medo do seu destino místico)...
Está nua a sua espada, que, na hora da derrota,
lhe ofereceu
o seu camarada, cavaleiro D. Quixote,
com a promessa de que ele nunca mais
regressará,
porque a Poesia é um dos seus males secretos
e há um País,
há um País
em que ele pode transitar pelas ruas
sem ninguém reparar que o seu fato está fora
de moda,
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os seus cabelos estão desalinhados
e ele não tem jeito pra coisa nenhuma.
(ALCÂNTARA, 1986, p. 23)

O rei está nu. E no Brasil, retomando a imagem de Mário de Andrade para
a Pasárgada como vocação para o prazer e não para o saudosismo, o que dizer
do Rei Momo, destituído de todo o poder, ou melhor, repleto da plataforma
do prazer total, como menciona a canção de Rita Lee? Manuel Bandeira evoca
o Rei Momo, o Rei da Alegria, o Rei da Gargalhada e da Desordem:
Bacanal
Quero beber! Cantar asneiras
No esto brutal das bebedeiras
Que tudo emborca e faz em caco...
Evoé Baco!
Lá se me parte a alma levada
No torvelim da mascarada,
A gargalhar em doudo assomo...
Evoé Momo! (BANDEIRA, 1998, p. 125)

Para Jorge Barbosa, este rei ressurge na imagem do Carnaval do Rio
de Janeiro, circunstância máxima de liberação no qual ele, a figura da
autoridade, é transformado em bufão, na recusa do contexto opressor, em
plenos anos 50.
Rei Momo que eu vejo!
Grande taça do Rei Momo
nas suas mãos sustida
grande coroa
de barulhentas glórias
na sua real cabeça
- que eu vejo!
(BARBOSA, 1954, p. 17)

A máscara da alegria é usada como solução, numa festa que se acha
inserida na vida concreta, de um dado período. É a vida real interpretando
a vida ideal, a utopia realizada representativamente através da Literatura,
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auxiliada pela concepção do riso, que no entender de Bergson, para exisitir,
necessita manter contato com outras inteligências:

Não desfrutaríamos o cômico se nos sentíssemos
isolados. O riso parece precisar de eco. Por mais
franco que se suponha o riso, ele oculta uma
segunda intenção de acordo, diria eu, quase de
cumplicidade, com outros galhofeiros, reais ou
imaginários (BERGSON, 2004, p. 13)

Os segmentos da periferia presentes no Itinerário de Pasárgada (de
Osvaldo Alcântara), no Carnaval do Rio de Janeiro (de Jorge Barbosa),
na Bacanal (de Manuel Bandeira) podem realizar a ufania de serem os
agentes dominantes do Carnaval.
Concluo pensando no nome deste evento: A margem no centro, quando
a escritura do Brasil e de Cabo Verde se une e, mesmo geograficamente
distante, evoca a possibilidade do deslocamento – através da utopia – da
rasura do rei: agora, não mais o de Portugal, mas o Momo.
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Trovadores portugueses, djidius e músicos
da canção popular contemporânea da
Guiné-Bissau
Regina da Costa da Silveira 1

Introdução

O presente artigo constituiu a comunicação apresentada no “Simpósio
Realismo-maravilhoso e animismo entre griots e djidius: narrativas e
canções nos países de língua oficial portuguesa”, durante o II Congresso
Vertentes do Insólito Ficcional em 2014, na UERJ. Parte da pesquisa docente
que vem sendo desenvolvida no UniRitter, o tema aqui abordado gira em
torno da presença dos trovadores medievais vista como manifestação da
cultura europeia que se estende à contemporaneidade brasileira com os
cordelistas nordestinos e com os trovadores das canções nativistas do sul
do Brasil. Na cultura popular africana, a ênfase será dada aos “djidius”, que
são os trovadores na Guiné-Bissau, com análise da canção “Mindjeris di
panu pretu”, texto de Armando Salvaterra, na canção de José Carlos Schwarz.
O estudo retoma o conceito de animismo no artigo freudiano e no texto
poético de acordo com Wilhelm Dilthey, este que foi o primeiro a tratar das
ciências humanas (segunda metade do século XIX). Para falar do mesmo
conceito no século XXI, fazemos a inserção das ideias de Harry Garuba
(2012), no artigo com tradução inédita de Elisângela Tarouco.

Da magia ao animismo

Bem cedo os homens entenderam que a magia aproximava-os dos outros
seres da natureza. Eles assimilavam as forças da natureza para compartilhar
de seus poderes e com ela buscavam se assemelhar. Não é outro o sucesso
da magia senão a capacidade de imitação, e de imitar com perfeição. As

1 Professora Titular do PPG Letras UniRitter, Laureate International Universities, Porto
Alegre, RS, Editora de Nonada Letras em Revista, Doutorado em Letras pela UFRGS.
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religiões resultaram da tentativa de ordenar o cosmos, de torná-lo invisível.
É com as religiões que surgem os rituais e os mitos. A narrativa dos mitos
refere-se às histórias de deuses e de heróis, de animais e de plantas. Dessas
constatações, resulta perguntar: teria sido o mito o berço do animismo?
Para explicar incógnitas, tais como o sonho e a morte, as intempéries
e os fenômenos da natureza, os homens alicerçaram suas respostas em
crenças e essas crenças é que deram origem aos mitos. O mito é, portanto,
regido pela fé. Para Edmund Taylor, autor que alicerça as ideias de Freud
sobre animismo (FREUD, 1958. p. 453-456), a origem da noção de
alma está nas experiências do sono, da doença, da morte e, sobretudo,
dos sonhos, que levam a imaginar a existência de um “duplo” do corpo.
Esse princípio da vida e do pensamento pode atuar com independência
e até sobreviver ao corpo depois de sua morte. Por animismo entendese, portanto, a crença na alma ou espírito como entidade separada da
matéria. William Gomes (2004) aponta para uma divisão possível da
teoria do animismo. Pela fonte de Poirier (1981), Gomes observa que essa
teoria pode ser dividida em quatro proposições, tais como: na primeira, o
conceito de alma nasceria da experiência do sono e da morte; na segunda,
os conteúdos dos sonhos com suas cenas e dramas induziriam a ideia de
que durante o sono o ser humano pode agir, deslocar-se, continuar uma
vida inaparente, mas real, e ser uma sombra dele mesmo, a alma; a alma
estaria presente em todos os seres vivos como um espírito vital; e por
último: a alma dos mortos poderia agir sobre os vivos.

Rapsodos, griots, djidius e outros trovadores

Wilhelm Dilthey, autor de Poética, no século XIX observava que todos
os povos antigos tiveram seus poetas trovadores como compositores e às
vezes apenas como divulgadores ou repetidores da cultura oral, e que para
esses o canto estava ligado de modo intrínseco à lira.

Recordemos que, já no primeiro grupo dos diálogos de Platão, encontrase o relato da conversa entre Sócrates e Íon de Éfeso, rapsodo muito
popular em Atenas. Sabemos que, na República, os poetas foram expulsos
da cidade idealizada por Platão, após terem sido por ele homenageados.
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O termo “poeta” remonta, portanto, do séc. V a.C., quando a poesia ocorre
de forma oral, em desacordo, portanto, com a definição que encabeça o
verbete “poeta” no dicionário mais recente de língua portuguesa, ou
seja, escritor que compõe poesia2, uma vez que o poeta nem sempre fora
“escritor”, mas sempre fora um “compositor”.

Os trovadores

Quando Segismundo Spina publica, em 1956, A lírica trovadoresca,
queixa-se o autor de que “A cultura trovadoresca está a reclamar um
vocabulário terminológico completo, não só da poesia lírica amorosa,
mas da satírica, da encomiástica e da sentenciosa” (SPINA, 1996, p.
13), enquanto assevera que foi no século XVII que se iniciou a diluição
dos últimos valores da lírica trovadoresca. Ao tratar do lirismo galegoportuguês, Segismundo delimita o corpus de sua análise, procurando
reviver a poesia lírica da região portuguesa de Entre Douro e Minho, ao
mesmo tempo em que deixa clara sua proposta em relação à leitura e
análise da poesia trovadoresca. Insiste o autor no convite para que o leitor
instaure-se, antes de mais nada, livre de preconceitos, diante do mundo de
emoções em que viveram os trovadores medievais:

Pretendemos, acima de tudo, que o leitor dessa
poesia sinta, realmente, os valores emotivos e
artísticos que se escondem sob uma linguagem
que à primeira vista indispõe os afeiçoados da
poesia e cria-lhes o preconceito contra a beleza
da lírica trovadoresca. Essa beleza, que existe
incontestavelmente na mensagem poética dos
trovadores, só se torna evidente se procurarmos
amoldar-nos à atmosfera medieval desses séculos
e nos dispusermos a viver no mundo de emoções
que viveram os trovadores. O nosso objetivo é
conseguir esta adesão. (SPINA, 1996, p. 43).

2 Da mesma forma, a palavra “literatura”, que tem sua origem em littera, letra, não seria
adequada na expressão “literatura oral”.
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A denominação literatura de cordel teve sua origem na Península
Ibérica do século XVII, mais especificamente em Portugal, quando se
produziram pequenos livrinhos que depois eram expostos, pendurados
em barbantes. Produzidos pelo próprio autor e a custo mínimo, o
cordel serviu de início para disseminar as notícias pelo povo, com
temas do imaginário rural, religiosidade, crendice, etc., ou seja, era arte
trovadoresca do povo para o povo. Com o advento do rádio, televisão e
internet, o cordel passou a ser composto como forma lúdica, muitas vezes
parodiando situações do cotidiano de cunho político.
Numa civilização oral, afirma Vansina (2010), o reconhecimento da
fala se dá “não apenas como um meio de comunicação diária, mas também
como um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, venerada no
que poderíamos chamar elocuções-chave, isto é, a tradição oral.” (p. 139140). Das civilizações africanas, sabe-se que:

A tradição pode ser definida, de fato, como um
testemunho transmitido verbalmente de uma
geração para outra. Quase em toda parte, a
palavra tem um poder misterioso, pois palavras
criam coisas. Isso, pelo menos, é o que prevalece
na maioria das civilizações africanas. Os Dogon
sem dúvida expressam esse nominalismo da
forma mais evidente; nos rituais constatamos
em toda parte que o nome é a coisa, e que
‘dizer’ é ‘fazer’. [...] As tradições requerem um
retorno contínuo à fonte. [...] é ingenuidade ler
um texto oral uma ou duas vezes e supor que
já o compreendemos. Ele deve ser escutado,
decorado, digerido internamente, como um
poema, e cuidadosamente examinado para que
se possam apreender seus muitos significados.
(VANSINA, 2010, p. 140)

Para falar de poetas e menestréis da cultura popular, recordamos
que os bardos, aedos e rapsodos foram os responsáveis pela propagação
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da fama dos heróis numa época em que a oralidade era de fundamental
importância como meio de transmissão do conhecimento.

A Guiné-Bissau é uma das nações do grupo lusófono, em que apenas
10% da população fala o português. Dentre os poetas, chama-se Djidiu
o trovador que corresponderia ao antigo rapsodo, o griot divulgador da
cultura popular de tradição oral. Resta saber em que língua se propagam
as composições poético-musicais da Guiné-Bissau. Moema Parente Augel
(2010) salienta as dificuldades e obstáculos que a língua escrita enfrenta:
“O guineense, que se desenvolveu principalmente nas cidades, tinha e tem
todas as possibilidades de também ser escrito. É ainda basicamente uma
língua oral e só a duras penas vem alcançando o estatuto de língua escrita”
(AUGEL, 2010, p. 85).

Sobre a filosofia e a sabedoria do crioulo, é de Benjamin Pinto Bull o
trabalho fundamental sobre o crioulo ou língua guineense, informa-nos
a autora (p. 86), e destaca de modo especial a música que muito cedo
se expressou em crioulo, perseguida pelo governo, “sempre atento em
combater as afirmações identitárias africanas” (AUGEL, 2010, p. 86),
exemplificada pela atuação de José Carlos Schwarz, um dos componentes
do famoso conjunto Cobiana Jazz, que teve sua atuação também em Cuba.
Adiante recorreremos a esse autor, com uma de suas canções em crioulo
e sua correspondente tradução para o português. Sobre o Cancioneiro,
João Ferreira (2007) assinala que está para ser feito ainda o levantamento
do Cancioneiro Geral da Guiné-Bissau. Mas o pluralismo cultural de seus
povos e a úbere tradição cultural que os distingue têm um acervo inédito
que serve para os etnógrafos e antropólogos estudiosos da literatura
popular. Da história trovadoresca das comunidades islamizadas, o autor
trata do rapsodo da Guiné-Bissau, o Djidiu:

O Djidiu pertence à estrutura cultural tradicional
de uma parte significativa da Guiné, que são as
comunidades islamizadas. Ele é um divulgador
da literatura oral e pode ser caracterizado
como um trovador andarilho, apátrida, que
anda de terra em terra, exercendo a missão
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de poeta e de cantor. Dentro das tradições dos
povos islamizados da África do Norte, atua nos
países limítrofes da Guiné [...]. Figura tradicional
entre esses povos nas cortes dos régulos, antes
mesmo da colonização europeia, o djidiu,
apesar de apátrida por ofício, tem exercido um
certo dirigismo e serviço ideológico em sua
expressão trovadoresca. Assumiu funções de
épico, cantando as qualidades do verdadeiro
lutador e de moralista denunciando a covardia,
a fraqueza e a traição. (FERREIRA, 2007, p. 3)

Hildo Honório Couto (2008) informa que a produção poética do djidiu,
griot, trovador, aedo, poeta e músico, é depositária das crenças e dos
acontecimentos do grupo étnico, e se manifesta na melodia, conhecida
como Kumbé, destacando alguns desses djidius que ficaram famosos:
Malan Camaleon, Djafalu, Maundé, Amizade Gome e Malé (ROSA, 1993,
p. 81 Apud Couto, 2008, p. 86). Para falar do texto poético em canções
do excelente músico da Guiné-Bissau, José Carlos Schwarz (1949-1977),
destacamos “Mindjeris di panu pretu”, “Mulheres de pano preto”, poema
da autoria de Armando Salvaterra, transcrito aqui em sua tradução
(COUTO, 2008, p. 87):
Mindjeris di panu pretu

Mindjeris di panu pretu / Ka bo tchora pena / Si
kontra bo pudi /Ora ki um son di nos fidi / Bo ba
ta rasa /Pa tisinu no kasa /Pabia li ki no tchon
/ No ta bai nan te /Bolta di mundu / i rabu di
pumba.
Tradução:

Mulheres de pano preto

Mulheres de pano preto / Não chorem mais /
Se puderem / Quando um de nós ficar ferido /
Rezem para trazer-nos à nossa casa /Porque
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aqui é nossa terra / Não importa aonde formos
/A volta do mundo / é um rabo de pomba.
(Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=mo1HX5zIJJ0. Acesso em: 05/07/2014)

No exemplo do poema Mindjeris di panu pretu, observa-se uma situação
típica da comunidade da Guiné-Bissau mediante a visão de mundo do povo
acossado pela censura e afoito na luta pela independência. Diante dessa
situação, instauram-se estados anímicos do eu poético. Nestes versos
do poeta Armando Salvaterra, observa-se a presença dos sentimentos
de angústia traduzido pela necessidade do retorno “à casa” e “à terra
nossa”.De cunho insólito, o animismo se presentifica na canção de José
Carlos por uma metáfora. Esta, por sua vez, instaura-se pela associação
da imagem “rabo de pomba”. O final do poema resgata, portanto, a
oralidade com a recuperação do provérbio popular “A volta do mundo/
é um rabo de pomba”. Com a comparação que se condensa na ausência
do nexo comparativo “como”, obtém-se a metáfora tão próxima dos mitos,
e o estado anímico do poeta perpassa ao leitor e ouvinte em sua visão
emocional. É uma imagem que confere ao poema o valor estético com a
abordagem das ideias, no caso, o giro da pomba ou sua rabanada circular
e a rapidez da viagem em volta do mundo.
Reafirma-se, portanto, o que aprendemos com Dilthey (1961, p.
86), segundo o qual, é com valor estético e com uma visão emocional e
ou conceitual na abordagem das ideias, que o texto poético se compõe
não apenas como expressão da visão de mundo, mas expressa, de modo
especial, os estados de alma do poeta, quase sempre por associações
imagéticas. Assim, constata-se que os poemas dos trovadores remetem o
leitor às fontes registradas na tradição oral e para melhor apreciá-los, há
que se retornar a seus registros e fontes. Contudo, indispensável mesmo
é compreendê-los em seu poder misterioso da palavra, lembrando que
“palavras criam coisas”. E as palavras, tais como a tradição, revestem-se
de sentidos plurais que emanam das imagens de um universo simbólico,
relacionado aos estados de anima do poeta.
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Animismo e a condição humana: labor,
trabalho e ação
Osmando Jesus Brasileiro1

A temperança e o trabalho são os dois
melhores médicos dos homens.
Jean-Jacques Beineix

Introdução

Este artigo objetiva refletir sobre os conceitos de “labor”, “trabalho”
e “ação”, de acordo com a filosofia de Hannah Arendt (1995), aplicados
às concepções indígenas comparando-os com os aspectos animistas da
visão que os povos indígenas possuem sobre o trabalho. A relevância de
nossa reflexão pauta-se na importância de se reconhecer concepções que
o indígena possui sobre o trabalho que podem ser importantes para se
repensar os conceitos de trabalho nas sociedades convencionais.

Tem-se o conhecimento de que para os Tukano, povo indígena
brasileiro, a retirada de animais da natureza é concebida de forma diversa
em relação a outros povos, pois cada animal abatido é visto como energia
que se subtrai do universo. Antes de ser uma preocupação consciente para
a preservação das espécies, tal como a concebemos cientificamente hoje,
trata-se de uma questão que pode estar vinculada à concepção anímica de
sobrevivência da natureza como um todo (SILVA, 1995, p. 355).
Sabendo-se que as sociedades autóctones possuem um sistema
diferente de pensar as relações de trabalho e natureza é possível
refletir sobre tais alternativas na busca de mecanismos que possam ser
importantes para se discutir as concepções tradicionais de trabalho
traçando um paralelo com a visão indígena.

1 Professor do Governo do Estado do Amapá – GEA – Doutorando com Mestrado no PPG
Letras UniRitter sob orientação da Professora Dra. Regina da Costa da Silveira, no Centro
Universitário Ritter dos Reis – UniRitter – Porto Alegre. E-mail: osmando.brasileiro@ig.com.br
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Por conta de sua visão diferenciada do trabalho, podemos perceber
que o indígena o concebe também como uma condição animista e não
apenas de sobrevivência, pois suas ações com a natureza estão ligadas ao
ser total em está inserido e que o constitui enquanto sujeito em sociedade.

O trabalho nas sociedades indígenas e convencionais

Cada povo indígena concebe as questões de trabalho por uma ótica
distinta de outro povo indígena e sua concepção difere-se ainda mais da
concepção de trabalho das sociedades convencionais.

As sociedades modernas, por sua vez, concebem o trabalho como a
condição básica de manutenção social, é no trabalho que se cria identidade
social, que se constrói o locus de discussão dos papéis políticos de cada
indivíduo e também a base para a constituição do cidadão (MONDIN,
2003, p. 167).

É a partir dessa concepção que se tem a expressão popular “O trabalho
dignifica o homem”, assim, é por meio do trabalho que o homem tornase digno de ser respeitado pelo outro e, consequentemente, ganha o
direito de viver em sociedade com outros iguais a ele. É uma forma, por
conseguinte, de marcar a identidade do sujeito no seu constructo social
(HALL, 2004, p. 48 e BAUMAN, 2005, p. 76).
Pensar o homem em sociedade é também pensar que ele construiu
essa sociedade e junto com ela vêm as regras que permitem a inserção e a
convivência com os demais neste mesmo conjunto social, de onde surge a
importância e a justificativa de criação das leis, para ordenar esse homem
que vive em sociedade.

Cada sociedade estabelece suas leis e diretrizes, tanto de organização
do trabalho quanto da manutenção social do grupo por um todo. Neste
contexto macro, surgem outros contextos menores, que são as divisões
em classe. Essas se organizam com o objetivo de defender seus interesses
comuns, dentro do chamado conjunto social macro da sociedade.
Contudo, quando surge um grupo com comportamento diferente do que
está previsto nas regras pré-estabelecidas pelo conjunto social surgem os
conflitos. Para dirimir tais conflitos, as sociedades modernas pensaram
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num sistema que permitem a discussão dos direitos sociais dos grupos, a
democracia, que, apesar de todos os problemas, ainda é um espaço em que
se permite repensar e criar direitos para resolver os problemas oriundos
da complexidade dos agrupamentos humanos (CHAUÍ, 2003, p.185).
É nesse conjunto que se instaura o trabalho, no sentido de fonte de
renda e dignidade, necessários à condição humana em sociedade. Houve
um tempo em que o artífice era o principal responsável pela produção.
Originalmente o trabalho era visto de forma diferente do labor,

O motivo pelo qual esta distinção permaneceu
ignorada e sua importância nunca foi examinada
nos tempos antigos parece-nos bastante óbvio.
O desprezo pelo labor, originalmente resultante
da acirrada luta do homem contra a necessidade
e de uma impaciência não menos forte em
relação a todo o esforço que não deixasse
qualquer vestígio, qualquer monumento,
qualquer grande obra digna de ser lembrada,
generalizou-se à medida em que as exigências
da vida na polis consumiam cada vez mais o
tempo dos cidadãos e com a ênfase em sua
abstenção (skhole) de qualquer atividade que
não fosse política, até estender-se a tudo quanto
exigisse esforço. (ARENDT, 1995, p. 91)

Ora, as sociedades gregas antigas só consideravam trabalho se ele
estivesse diretamente imbricado com as questões políticas por ser parte
da ação que envolve o outro. Não sendo dessa forma, tornava-se mero
instrumento de sobrevivência ao atendimento dos instintos naturais, que
inevitavelmente afasta o homem, que apenas segue seus instintos, da sua
condição humana e o iguala aos animais irracionais. Pois o esforço de
laborar para atender às necessidades de sobrevivência era o de apenas
manter-se vivo, portanto, não era considerado trabalho porque não
representava dignidade ao homem.
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Foi esta mesma ideia que justificou a escravidão nos tempos antigos,
a visão do outro enquanto não-humano, portanto, passível de ser
escravizado pelos humanos, como outros animais da natureza que são
subjugados e utilizados pelos homens na construção de sua sociedade e
da sua sobrevivência, por meio do uso da força de trabalho animal, ou até
mesmo de seus corpos como alimento. É, em alguns casos, essa ideia que
sustenta a ideologia de povos indígenas canibais.
Digo isto para explicar-vos o porquê de tantas
listas nestas páginas e para desculpar-me de
mais esta, que nada mais é que minha genealogia,
a mais verdadeira e real das literaturas, apesar
de seus muitos personagens. Ei-la:
[...] De Tembebeté nasceram Poimeté, que era
muito magra e ninguém queria;

Quiraeté, que era gordíssima e foi comida pelos
tapuias [...]
De Curubi nasceu Mbaepoxi, esperta, mas feia
como uma preguiça e que, não sei se por um
motivo ou por outro, está solteira até hoje.
(grifos meus) - (TORERO e PIMENTA, 2000, p.
142-143)

Como se observa no trecho grifado, a prática canibalista era comum
e pertenceu a grupos de povos indígenas brasileiros. A reconstituição de
períodos dessa história é feita também por Claude Levi-Strauss (2005, p.37),
em O pensamento selvagem, e Hans Staden, em Viagem ao Brasil. Contudo,
a ideia presente em tais práticas não era a obtenção e acúmulo de lucro
e capital como a escravidão europeia, mas a sobrevivência do indivíduo
obedecendo aos instintos puramente naturais (STADEN, 2006, p. 48).
Segundo Hannah Arendt,
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para fins de lucro, mas sim a tentativa de excluir
o labor das condições da vida humana. Tudo
o que os homens tinham em comum com as
outras formas de vida animal era considerado
inumano. (ARENDT, 1995, p. 95)

Como se pode ver, a escravidão da modernidade já não via o trabalho
da mesma forma que os gregos antigos, as questões são outras, já que é
pautada no lucro, na construção da sociedade civilizada utilizando a mãode-obra de escravos que não tinham as mesmas condições de civilização. Foi
o que ocorreu com a colonização nas Américas, em que se utilizou africanos
e indígenas escravizados. Sobre o “artifício humano”, Arendt afirma:

A durabilidade do artifício humano não é
absoluta; o uso que dele fazemos, embora não
o consuma, o desgasta. O processo vital que
permeia todo o nosso ser também o atinge;
e se não usarmos as coisas do mundo elas
também perecerão mais cedo ou mais tarde, e
retornarão ao processo natural global do qual
foram retiradas e contra o qual foram erigidas.
(ARENDT, 1995, p. 149).

A utilização da natureza é parte fundamental da condição humana, e
sendo o homem então parte deste conjunto natural, também é passível
de ser utilizado como meio para transformação da própria natureza: o
processo de escravidão é prova disso.

O escravo não tinha consciência de que seu trabalho era trabalho, pois
o que precedia sua tarefa era o labor, a ação do seu corpo em troca de
comida, de uma sobrevivência precária e difícil, assim,
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encontrou certa materialização provisória
através do trabalho. Em ambos os casos, o que
orienta o trabalho de fabricação está fora do
fabricante e precede o processo de trabalho
em si, tal como as exigências do processo vital
dentro do trabalhador precede o processo de
labor. (ARENDT, 1995, p. 153)

A ideia de trabalho estava pensada e esboçada na mente do homem
europeu. Nesse sentido, pautando-se pela ideia de que o trabalho exige
o esforço da mente e o labor esforço físico - daí a palavra “lavoura” que
engendra o trabalho árduo - foi o escravo orientado ao processo de labor,
e para o europeu escravista ficava reservado o processo de trabalho. O
pensamento intelectual em sua ação conjunta com a política, conforme os
gregos antigos, é que caracteriza a existência do trabalho, no sentido de
que ele dignifica o homem.
Arendt (1995) trata de cada fase do trabalho humano, desde a
abordagem do homem como Animal Laborans e seus instrumentos (p.
157) até a relação entre os instrumentos e o Homo Faber. (p. 166). Após
a criação dos equipamentos que originam as fábricas, surge o mercado
de trocas. São fases importantes para a compreensão das etapas que
acompanham as transformações ocorridas até chegar à ideia de trabalho
conforme se concebe na atualidade.

O homem está imerso em um conjunto social tão desprovido de seus
instintos naturais que já nasce, de certa forma, pré-determinado a ser um
Homo Faber. A educação de um novo ser que surge, tanto nas sociedades
convencionais quanto nas indígenas é voltada para sua inserção social
enquanto alguém que precisa, quando adulto, se manter pelo seu próprio
esforço, o que passa então a ser sua condição humana.

Os povos indígenas e a condição humana

Interessante observar que entre os povos indígenas, se formos seguir o
pensamento de Arendt, existe o Animal Laborans e o Homo Faber, contudo,
não existia até pouco tempo, o mercado de trocas e em muitos povos indígenas
não existe ainda, a exemplo de alguns povos que vivem na Amazônia.
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No que diz respeito à “ação”, Arendt, vai dizer que o homem se revela
no discurso e na ação, ele é o agente, por isso,

A pluralidade humana, condição básica da ação
e do discurso, tem o duplo aspecto de igualdade
e diferença. Se não fossem iguais, os homens
seriam incapazes de compreender-se ente si e
aos seus ancestrais, ou de fazer planos para o
futuro e prever as necessidades das gerações
vindouras. Se não fossem diferentes, se cada
ser humano não diferisse de todos os que
existiriam, existem ou virão a existir, os homens
não precisariam do discurso ou da ação para se
fazerem entender. (ARENDT, 1995, p. 188).

É nessa medida que o homem, por ser plural se distingue do outro e, “A
alteridade é, sem dúvida, aspecto importante da pluralidade; é a razão pela qual
todas as nossas definições são distinções e o motivo pelo qual não podemos
dizer o que uma coisa é sem distingui-la de outra.” (ARENDT, 1995, p. 189).
A distinção singular humana vem à tona no discurso e na ação (p. 189),
os distinguimos dos outros pelo que dizemos e pensamos e também pelo
que fazemos, nossa ação revela, dessa forma, traços da nossa identidade.

O pensamento de Hannah Arendt (1995) nos permite dizer que a ação
do nosso trabalho também nos identifica em sociedade, pois, passa a ser
traço fundamental da constituição da dignidade humana.
Ao se pensar o trabalho como sendo basilar para a construção da
dignidade humana instaura-se a indignidade, quando da ausência da
dignidade, talvez essa ideia tenha sido usada no processo de construção da
escravatura. Negros e índios não eram dignos de humanidade, pois apenas
laboravam, não tinham, na visão do escravista, nem “trabalho” nem “ação”,
tinham apenas “labor”.

Na economia indígena a ideia de trabalho é vista de forma diferente.
Para o indígena o acúmulo de riquezas e bens não faz sentido pelo simples
fato de o “amanhã” não existir, dar conta das necessidades diárias do
grupo é, ao mesmo tempo, a realização do labor, do trabalho e da ação.

<< sumário

101

A ação, por ser uma atividade ligada ao ato de pensar, portanto, passa
pela questão cultural. O lucro é uma questão de cultura, enquanto hábito
que faz parte da vida do indivíduo ou de um povo (SANTOS, 2004, p. 89).
Para a cultura indígena, o importante é dar conta de suas necessidades
diárias para garantir a vida, ou seja, a sobrevivência da espécie e
preservação do universo por meio de uma simples cultura de subsistência.
É importante lembrar que a relação do indígena com a terra e o universo
é diferente da relação que as sociedades convencionais têm. Para aquele
é uma simbiose com a terra e integração com o universo e para estas, a
relação é de exploração, de transformação da natureza para a construção
da sociedade civilizada e sua posterior manutenção.

À primeira vista se poderia concluir que esse indígena não exerce
ação em seu trabalho, segundo os pressupostos de Arendt (1995), porém,
se formos pensar as relações que ele desenvolve com o seu semelhante,
do mesmo grupo, e da forma como ele exerce sua relação de alteridade
poderia se concluir facilmente que ele também pratica ação.

O indígena continua, de certo modo, ainda vivendo num sistema Homo
Laborans e Homo Faber, pois ele desenvolveu técnicas de produção de
ferramentas e instrumentos utilizados na caça e na pesca. Mas também
pratica a ação, com um sentido diferente do não-indígena, já que pratica
todo um ritual antes da caça e da pesca como forma de garantir a
preservação da natureza e do ambiente em que vive, portanto, possui uma
concepção animista do universo. Segundo Freud (1980) “O animismo, em
seu sentido mais estrito, é a doutrina de almas e, no mais amplo, a doutrina
de seres espirituais em real” (p. 58). O índio pensa e reflete sobre suas
ações antes e depois da prática, sem a prática de acúmulo desnecessário,
o que o diferencia dos demais povos2.
Mesmo não tendo consciência dos termos e definições aqui estudados
(Labor, Trabalho e Ação), o indígena possui tais práticas, pois ele se reúne
com seus semelhantes em rituais com o objetivo de contar suas histórias
e concepções de vida para os jovens da tribo, exercendo, ao mesmo tempo
em que educa, o seu papel político no grupo em que está inserido. Esta

2 É evidente que não se trata aqui dos índios e povos indígenas que foram aculturados
e modificaram sua cultura, incorporando-a ao capitalismo convencional.
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tarefa é dada aos mais velhos por possuírem experiência e conhecimento
para executá-la com o respeito e aceitação dos mais jovens.

O respeito pelo outro nos povos indígenas é muito mais evidente do
que nas sociedades não-indígenas, em que as leis são criadas para impor,
por meio de registro escrito e cobrança formal, esse respeito ao outro, tal
papel é cumprido pela tradição entre os povos não ágrafos.
As questões de alteridade são complexas e perpassam pelo que
pensamos a respeito de nós mesmos e da nossa relação com o outro.
Assim,

Se a ação, como início, corresponde ao fato do
nascimento, se é a efetivação da condição humana
da natalidade, o discurso corresponde ao fato da
distinção e é a efetivação da condição humana da
pluralidade, isto é, do viver como ser distinto e
singular entre iguais. (ARENDT, 1995, p. 191).

Uma ideia simples resume a questão da identidade de forma
contundente por Arendt no trecho acima: “do viver como ser distinto e
singular entre iguais”. Ao se consolidar essa simples ideia não se poderia
concluir jamais que o índio ou negro pode ser escravo, pois,

3

Se existe relação tão estreita entre ação e
discurso é que o ato primordial e especificamente
humano deve, ao mesmo tempo, conter resposta
à pergunta que se faz a todo recém-chegado:
“Quem és?” Esta revelação de quem alguém está
implícita tanto em suas palavras quando em
seus atos; contudo, a afinidade entre discurso
e revelação é, obviamente, muito maior que a
afinidade entre discurso e revelação3, tal como
a afinidade entre ação e início é maior que a
afinidade entre discurso e início, embora grande
parte, senão a maioria, dos atos assuma forma
de discurso. (ARENDT, 1995, p. 191).

Este é o motivo pelo qual Platão diz que a lexis (o discurso) é mais fiel à verdade que a praxis.
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O reconhecimento do outro enquanto “outro” por si só deveria estar
implícito todo o contexto que o torna semelhante a mim, dessa forma,
mereceria toda a atenção, respeito e condições a que estou gozando no
contexto em que estou situado. As relações de alteridade, dessa maneira,
precisam ser repensadas no sentido de aceitação da pluralidade nata do
ser humano, que em si traz todas as diferenças, considerando que sou eu
por não ser o outro, é uma questão também identitária.
Por isso,

Na ação e no discurso, os homens mostram
quem são, revelam ativamente suas identidades
pessoais e singulares, e assim apresentam-se
ao mundo humano, enquanto suas identidades
físicas são reveladas, sem qualquer atividade
própria, na conformação singular do corpo e no
som singular da voz.” (ARENDT, 1995, p. 192).

É assim que nos impomos ao mundo e ao outro da maneira como somos
e não como queremos ser. O que nos identifica está impresso em nossas
ações e palavras. Se pararmos para fazer uma reflexão mais profunda
poderemos concluir que estamos dizendo mais do que imaginamos ou
dizemos por meio da voz, com nossa simples presença e apresentação do
nosso corpo em um determinado espaço no qual nos fazemos presentes
ou chegamos. “Quem sou eu?” Eu já disse ao chegar, sou alguém que possui
nome e cultura, endereço e trabalho, que está inserido em um contexto,
mas quero também me inserir no contexto onde acabo de chegar.
Essas e outras razões podem nos dizer quão complexo pode ser o
trabalho para o indígena, ao invés de simplificarmos numa comparação
superficial com outras realidades econômicas que conhecemos (SILVA,
1995, p. 77). Para se analisar uma determinada realidade é necessário
conhecê-la a fundo, para que o resultado seja fruto de uma reflexão
fundamentada. Contudo, já se pode perceber que a concepção indígena
de trabalho é de certa forma, animista. Sobre o assunto, Freud afirma que:
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são acompanhados de um impulso motor, a
vontade, que está destinado, mais tarde, a
alterar toda a face da terra para satisfazer seus
desejos. (FREUD, 1980, p. 95)

Para tratar de uma questão crucial do indivíduo em relação ao
animismo, observa-se a questão identitária indígena em relação à
modificação da terra. Uma concepção animista do universo leva em conta,
pois, a organização e o funcionamento do universo. Fazem parte dessa
concepção os mitos, como forma de representação e de entendimento de
muitos fenômenos da natureza. Trata-se de um movimento de interação de
energias que devem ser utilizadas desde que sejam também respeitadas
como parte viva do cosmos. Nessa medida, o labor, a ação e o trabalho
humano entre os povos indígenas podem ser considerados, portanto,
como atitudes animistas.

Considerações finais

Ao se estudar as concepções indígenas animistas do trabalho,
identificaram-se as relações desenvolvidas pelo indígena com a natureza.
Nesse âmbito, observou-se que o cosmo em si é visto de forma peculiar,
em relação às sociedades convencionais, pelos povos indígenas, ou seja,
os indígenas concebem-se diretamente integrados ao cosmo, eles não
sentem-se inseridos numa sociedade que está estanque do universo eles
sentem-se em constante processo de simbiose com o cosmo. Trata-se
de uma visão que já vinha antecipando as pregações ecológicas, quando
se sabe que no Brasil tais preocupações só se intensificaram na década
de oitenta do século XX. A cosmovisão indígena anunciou desde cedo
essa forma diferente de pensar o homem e a sociedade, oferecendo
possibilidades ricas para se repensar a inserção do trabalho na natureza,
propondo, afinal, alternativas para melhorar o convívio humano nas
sociedades convencionais.
Refletir sobre as concepções convencionais que regem o indivíduo em
sociedade significa observar as concepções indígenas como fato imperioso
nas sociedades modernas para que essas possam reconsiderar forças
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antes vistas como obsoletas e que, no entanto, deveriam ter acompanhado
as práticas de preservação ambiental, atreladas desde cedo tanto ao labor
e ao trabalho, quanto à ação da humanidade.
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O romance da Guiné-Bissau, A última tragédia,
de Abdulai Sila, à luz de um conceito
moderno de tragédia
Alexandra Marla Marques da Rocha1
O trágico não vem a conta-gotas.
Guimarães Rosa

Sobre o conceito de “tragédia”: breves anotações
A reação de terror e de piedade, como bem se observou entre os
tragediógrafos gregos, persiste hoje diante de acontecimentos inesperados.
Trata-se de sentimentos que evidenciam a perda, que os homens mantêm
em sua história, desde o princípio de sua existência, sentimentos que
afloram de modo similar.
Raymond Williams (2002), na obra Tragédia Moderna, questiona-se,
se, em nosso tempo, a tragédia seria uma resposta à desordem social. Para
isso, ele reflete sobre a separação entre pensamento social e pensamento
trágico, o que o autor nem sempre considera algo facilitado, uma vez que:

Contrariamente ao que conheciam como a
ideia de tragédia, enfatizaram os poderes do
homem para modificar a sua condição e pôr
fim a uma grande parte do sofrimento que a
ideologia da tragédia parece ratificar. A ideia de
tragédia dito de outro modo foi explicitamente
contraposta à ideia de revolução [...]. E, assim,
descrever a tragédia como uma resposta às
desordens sociais, e valorizá-la enquanto tal
implica romper, aparentemente, com essas duas
grandes tradições. (WILLIAMS, 2002, p. 91)

1 Mestre em Letras pela UniRitter em Porto Alegre/RS
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Para Williams, a ideia de tragédia na sua forma usual excluiria
a experiência trágica que é social. Mas trata-se de uma contradição
significativa, segundo ele, uma vez que em nossa época são conexões
entre revolução e tragédia, vividas e conhecidas por nós ainda que não
sejam reconhecidas como ideias propriamente ditas, o que, nas palavras
do autor, envolve sempre o sofrimento:

Uma época de revolução é tão somente
evidentemente uma época de violência,
deslocamento e de longo sofrimento que é
natural senti-la como uma tragédia no sentido
cotidiano da palavra. No entanto, quando o
evento se torna história, é normalmente visto de
forma inteiramente diversa. Um grande número
de nações olha para o passado de revoluções
da sua própria história como para a era de
criação da vida que é agora mais preciosa. A
revolução bem-sucedida, poderíamos dizer
torna-se não uma tragédia, mas uma épica: é a
origem de um povo, e do modo de vida pelo qual
tem preço. Quando lembrado, o sofrimento é
simultaneamente honrado ou justificado. Aquela
revolução específica, dizemos, foi uma condição
necessária da vida. (WILLIAMS, 2002, p. 92)

Seria a história da humanidade composta de tragédias? Na linha
de reflexão do autor, “A revolução enquanto tal é, num sentido comum,
tragédia, um tempo de caos e sofrimento” (WILLIAMS, 2002, p. 93), uma
tragédia que se tornará épica, mas como revolução trata-se de uma ação
total dos homens que vivem no presente: “A ação trágica tem suas raízes
em uma desordem que, de fato, numa etapa específica pode parecer ter
sua própria estabilidade” (WILLIAMS, 2002, p. 94).
O que se pode entender por conflito trágico? Para José Pedro Serra, na
obra Pensar o Trágico – Categorias da Tragédia, a ideia de conflito implica
a de um antagonismo, de uma posição, embate de forças contrárias:
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[...] num conflito, poderes, princípios, tendências,
indivíduos, nações organizam-se em torno
de polos opostos reclamando para o mesmo
objeto determinações contraditórias. A ideia de
oposição antagonista não implica por si própria
qualquer tragédia. (SERRA, 2006, p. 197-198)

Ao tratar do estabelecimento de oposições, o autor considera esse
procedimento um passo importante para uma compreensão racional da
realidade e, “por consequência, no abandono da primitiva visão mítica
do mundo, onde as fraturas e os hiatos – a começar pela distinção entre
o sujeito e o objeto – não têm lugar” (SERRA, 2006, p. 198). Em que
momento uma oposição ou um embate torna-se conflito? Segundo o autor,
é quando os princípios opostos exigem, simultaneamente para o mesmo
objeto ou situação, determinação ou solução contraditória inconciliáveis.
Assim, Serra compreende que, em lugar de uma harmoniosa unidade de
contrários, o conflito trágico traga consigo uma perturbação da origem do
real ao pelo menos ameaça de desordem. (SERRA, 2006, p. 198).

A última tragédia: literatura e história na Guiné-Bissau

Com essa dimensão trágica da história, retomada por Williams e Serra,
é possível pensar na situação social e política de um país pós-colonial
como a Guiné-Bissau. Para tal reflexão, considera-se a narrativa de Abdulai
Sila, A última tragédia, parte do conjunto de sua obra literária que teve
por objetivo propagar o pensamento identitário e o caráter nacional de
seu povo, após ter sido colonizado pelos portugueses. Sila é o primeiro
romancista da Guiné-Bissau. Publicou num espaço de quatro anos os
livros: Eterna Paixão (1994), A última tragédia (1995) e Mistida (1997).
Todos esses livros comportam o selo da Ku Si Mon Editora, a primeira
editora privada desse país. Em 2002, os três romances foram reunidos em
publicação única, com o título Mistida e o subtítulo Trilogia, numa edição
promovida pelo Instituto Camões em Cabo Verde. Essa trilogia foi objeto
de estudo apresentado na dissertação de mestrado de Letícia Valandro que
analisa como Guiné-Bissau, após dominação lusitana, tem se constituído
como nação forjando sua identidade nacional (VALANDRO, 2013, p. 12-24).
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Abdulai Sila é engenheiro eletrotécnico, formado em Dresden, na
Alemanha (1979-1985). Nasceu em Catió, Guiné-Bissau, em 1958, Unido
a outros guineenses, empreendeu o pequeno núcleo de intelectuais
fundadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, o INEP, instituição
de reconhecimento internacional, que desenvolve estudos teóricos e
aplicados nas áreas das ciências políticas, econômicas e sociais. Desde
1987, é diretor da SITEC (empresa de serviços eletrônicos), considerada a
maior empresa desse ramo em Guiné-Bissau. Em 1995, Abdulai escreve o
romance A última tragédia. Trata-se de um romance pós-colonial que teve
por mote recobrar a memória do oprimido ao recuperar a voz de um povo
que foi calado por um opressor considerado “civilizado”, por isso, nessa
narrativa, volta ao passado, retorna ao período colonial do qual apresenta
muitas tensões recriadas pela ação de seus personagens.

A ação em A última tragédia ocorre em parte na capital (Bissau),
onde é marcante o poder e a influência do colonizador; e, em parte nas
áreas rurais pertencentes ao mundo tradicional do africano: Quinhamel e
Biombo, pequenos povoados próximos à Bissau. Frente às considerações
deste artigo, faz-se necessário mencionar a situação sociocultural desse
país. Similar à maioria dos países do continente africano, a Guiné-Bissau
também é composta por muitos e diferentes grupos étnicos formados
em razão de alterações manifestas por frequentes migrações, guerras e
também da colonização. Há, aproximadamente, 27 grupos étnicos, o que
corresponde a diversas línguas faladas nessa região. O território desse
país abrigou muitos refugiados de vários povos que se deslocaram de suas
terras em razão de constantes invasões e migrações internas e externas: a
assimilação e a mestiçagem.

Segundo Moema Parente Augel (2007), o próprio drama do
desenvolvimento e do subdesenvolvimento da Guiné-Bissau está
profundamente ligado às tentativas de interpretação do caminho histórico e
cultural desse país. É um dos países mais pobres do mundo, mas sobreviveu
a uma das heroicas e vitoriosas lutas por independência e soberania.
A partir da capa do romance em análise observa-se a escolha oportuna
de uma imagem e seu expressivo significado. Interpretada antes por Érica
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Cristina Bispo (2013) como sendo uma imagem representativa da própria
protagonista Ndani, a professora examina as duas faces numa só imagem,
ou seja, os dois nomes que a protagonista da obra assume: a face de
Ndani em sua origem, e a face de Daniela, colonizada pela família Leitão.
Assinala-se, neste artigo, outra possível interpretação que aponta para as
duas silhuetas femininas, que podem representar a “mãe” pátria dos dois
povos (o negro e o branco), nesse caso, guineenses e portugueses (BISPO,
2013, p.57). Depreende-se que, já na capa e no título do livro A última
tragédia, o autor, de antemão, anuncia ao leitor as possíveis situações de
conflitos entre as duas nações. As diferenças não residem apenas na cor
da pele, mas nos costumes, no modo de pensar e de agir frente às diversas
situações. O antagonismo é presente, o que prenuncia muitos conflitos,
constrangimentos e sucessão de situações trágicas no romance.

Figura 1 – Imagem da capa do livro A última tragédia, de Abdulai Sila 1
Fonte: skoob.com. Acesso em 12.03.2014.

Odete Costa Semedo (2010) informa que os portugueses ao chegarem
em Bissau encontram vários grupos étnicos que compõem a nação
guineense, estruturados portanto social, econômica e culturalmente aos
moldes dos povos africanos. Constata-se isso na presença dos mansas2

2 Mansas é uma terminologia mandinga para os reis que dominavam o alto da pirâmide
social. Eles estabeleciam uma relação de soberano a vassalo. A importância desses reis
estava no fato de terem poder econômico. (SEMEDO, 2010, p.21).
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(reis), um dos mais importantes registros da Guiné-Bissau pré-colonial. A
autora se refere aos aspectos socioeconômicos desse país, fazendo menção
às relações interpessoais que não eram baseadas na dominação territorial,
como se poderia pensar, baseava-se no pagamento de impostos, o que se
pressupõe muitos conflitos originários da ação de dominação. Os embates
contribuíram para formação histórica desse povo. Sabe-se que as vivências
dos povos africanos se tornaram conhecidas mediante a tradição oral
entre as gerações (de pai para filho), consolidando-se, posteriormente, em
provas documentais consultadas por estudiosos e pesquisadores.
A contribuição lusitana se mostra intensa nas terras da Guiné-Bissau
e opta-se aqui por considerar a presença da evangelização nessa nação.
Os primeiros missionários que adentraram nas terras guineenses eram
marinheiros, dando início oficial a esse processo a partir de 1660. Para
Odete Semedo, trata-se de um trabalho intenso e desgastante a tentativa de
persuadir os reis locais a aderirem à fé cristã, pois cultuavam as religiões
muçulmanas e o fetichismo. Paralela à intenção de evangelizar o povo,
também se evidenciava o interesse de tomar posse da terra guineense,
“por ganhar a confiança dos reis locais e de quantos pudessem mobilizar,
a ação era, então, uma forma de diminuírem as constantes rebeliões dos
nativos”. (2010, p. 33).

Ainda sobre o período que precede o pós-colonial, sabe-se da presença
dos jesuítas quando tiveram de transpor muitas dificuldades em sua
evangelização, tais como o clima, as doenças tropicais, a incompreensão do
idioma e outras, e mesmo assim permaneceram por doze anos, de 1604 a
1616, em Guiné-Bissau. Por várias razões, alguns missionários desistiram
da missão, uma delas foi por não concordarem com a escravatura. Sabe-se
que a presença lusitana na Guiné-Bissau foi marcada por dores e conflitos,
porém, com o passar do tempo e, não obstante o processo político brutal
de aculturação, observa-se que os portugueses contribuíram para o
desenvolvimento desse país no setor econômico, educativo e cultural.
Dentre os processos de mudança, os rituais foram substituídos por
esses missionários que implantaram, entre outras formas de celebração,
uma forma de casamento diferente para os guineenses que é o casamento
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sob a bênção de um padre em uma igreja. Essa modalidade de união foi
aceita parcialmente pelo povo de Guiné-Bissau. Acredita-se que para
evitar conflitos passaram a aderir a duas formas de casamento: a imposta
pela igreja e a estabelecida pelos ritos de costumes e de fé conforme a
cultura de cada grupo étnico. Houve o registro de tal mudança:

Como não poderia deixar de ser, as mulheres
registraram nas suas cantigas a presença do
catolicismo. É exemplo disso a cantiga Klin...
Klin, em que o sino faz-se metáfora da igreja
católica. A oração do Pai Nosso, recriada com
o título Nhor Deus (Senhor Deus), cantada e
dançada nas mandjuandadi3 é outro exemplo de
alguma apropriação da religião católica pelos
nativos [...]. (SEMEDO, 2010, p. 35)

Percebe-se que, ao aderir os moldes católicos para a cerimônia
matrimonial, o guineense passou a aceitar um novo modo de pensar
ensinado pelos jesuítas, mas ao prosseguir os cultos de suas crenças de
origem, preserva-se a cultura primitiva de seu povo. Assim, nessa mescla
de costumes e conceitos, aos poucos, homens e mulheres vão construindo
um novo povo, uma nova era e, com isso, conferem um novo sentido para
a vida de Guiné-Bissau.

Segundo Moema Parente Augel (2007), a situação social de GuinéBissau mantém-se em desequilíbrio. Faz quatro décadas que esse país
deixou de ser colônia de Portugal, o que ocorreu em 1973; mas os
lusitanos só reconheceram essa desvinculação colonial a partir de 1974. A
história revela que os primeiros contatos de Portugal com a Guiné-Bissau
ocorreram em 1446. Essa data consta no primeiro registro dos navegadores
portugueses (que aportaram no trecho do litoral africano) na costa dessa
Guiné, que, mais tarde se tornou a província portuguesa da Guiné.
3 Mandjuandadi – grupo de pessoas, normalmente do mesmo sexo, idade e/ou estatuto social.
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Os nativos de Bissau receberam as frotas portuguesas com hostilidade,
o que se considera revide aos permanentes ataques lusitanos à costa
ocidental que tinham por finalidade sequestrar africanos a fim de escravizálos. Por algum tempo, esses europeus utilizaram a região de Guiné-Bissau
e as cercanias como ponto de apoio para o comércio escravagista. Os
portugueses não tinham por objetivo tornar essa colônia como um local
de assentamento para desenvolver a agricultura, assim como fizeram em
Angola e Moçambique. Eles pretendiam tornar essa região (Bissau) como
empório comercial, isto é, comércio de escravos. (AUGEL, 2007, p. 52).

Em razão do enfraquecimento do comércio escravagista, Portugal
passou a dedicar-se à conquista territorial entre 1841 e 1936. Durante
muito tempo, séculos, Guiné-Bissau foi administrada junto com Cabo
Verde. Em março de 1979, ainda colônia, foi separada de Cabo Verde,
sendo identificada como Guiné-Portuguesa. Nesse ano, passou a ter
administração própria e a primeira tipografia instalada nesse país. Em
1880, foi produzida a primeira publicação do Boletim Oficial, importante
fonte da história dessa, então, colônia de Portugal. Esse documento
foi editado até a retirada dos portugueses em Guiné-Bissau, em 1974.
(AUGEL, 2007, p. 54-55).

Guiné-Bissau: contexto geossocial e econômico

A Guiné-Bissau está situada na costa ocidental do continente africano.
Possui uma área de 36.125 km2, mas apenas 24.800 Km2 estão habitados, isso
por que muitas terras são inutilizadas em razão das frequentes inundações,
provenientes das marés fluviais e pelo alagamento provocado por chuvas
periódicas. Bissau se limita com o Senegal ao norte, e a leste e ao sul com
a República da Guiné (cuja capital é Conakry). Toda a extensão de Bissau
é banhada pelo Oceano Atlântico, o que facilitou as frotas portuguesas a
chegarem nesse país. Geologicamente é plano e o clima é tropical úmido,
com duas estações, a seca de novembro a maio, e a estação chuvosa, de
maio a outubro. Possui extensas planícies áridas (região do leste) e na parte
ocidental apresenta selvas e florestas. O território continental é cortado
pelos rios caudalosos (Geba, Cacheu, Corumbal, Mansoa, rio Grande de Buba
e o rio Cacine). Produtor e exportador de caju. (AUGEL, 2007, p. 49-50).
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A população de Guiné-Bissau possui, aproximadamente, um milhão e
quinhentos mil habitantes, entre os quais, os grupos: os balantas (30%),
fulas (20%), manjacos (14%), mandingas (13%), papéis (7%), brames ou
mancanhas, beafadas, bijagós, felupes, cassangas, banhus, baiotes, sussos,
sacolés, balantas-mané, fula-fulas, oincas, entre outros grupos étnicos
(SEMEDO, 2010, p. 20).

Em razão de diferentes grupos étnicos e da presença marcante do
colonizador, muitos conflitos e lutas armadas ocorreram em Guiné-Bissau,
o que justifica o lamento de Odete Semedo4 ao expressar seu canto de
sofrimento. A formação de movimentos sindicais clandestinos (1959) foi
o motivo para greve geral dos trabalhadores do porto de Pindjiguiti. Esses
profissionais protestaram contra os baixos salários o que culminou em
ação bruta repelida pelas forças coloniais. De 1959 a 1961, as atividades
dos revolucionários se desenvolveram num sistema de guerrilha. As
repressões tornavam-se cada vez mais brutais, o que não intimidou
aqueles que encabeçavam tais movimentos. Em 1961, iniciou-se à ação
direta, com sabotagens, cortes de acesso aos meios de comunicação; já
em 1962, houve a prisão de muitos membros dos sindicatos locais. A luta
armada foi desencadeada em 3 de janeiro de 1963. Esse ato de guerra
foi preparado com muita antecedência, cujo objetivo era a libertação do
país. Essa luta perdurou por onze anos. O PAIGC (Partido Africano da
Independência da Guiné e Cabo Verde) foi fundado em 19 de setembro de
1956 por Amilcar Cabral5 (AUGEL, 2007, p. 61).

Figura 2 – Mapa da Guiné-Bissau no continente africano
Fonte: https://www.google.com.br/search. Acesso em 07.03.2014

4 Nenhum grito. Nenhum gemido... Palavra nenhuma. Letra alguma. Jamais traduziu
tanto sofrer. Os olhos sentiram. A gente viu. E eu? E eu?

5 4Amilcar Cabral – grande mentor intelectual, político e estratégico das lutas de
libertação da antiga Guiné e do Cabo Verde. (AUGEL, 2007, p. 137)
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Os personagens do romance de Abdulai Sila:
religiosidade e diferença
Os três personagens principais – o Professor, o Régulo e, de modo especial,
Ndani, a protagonista – de A última tragédia são submetidos a muitas situações
constrangedoras, uma vez que se caracterizam como preconceituosas.
Ndani é uma jovem africana, ingênua, submissa. Ela almeja trabalhar na casa
do branco, pois acredita que esse trabalho é melhor do que viver na tabanca
(aldeia). Desde pequena, traz consigo um estigma de portar a infelicidade:

Toda a gente acreditava numa profecia de
um maldito Djambakus que afirmara ser ela
portadora de um mau espírito, da alma de um
defunto mau, e lhe vaticinara consequentemente
uma existência turbulenta, uma vida de desgraça,
de tragédias até o fim... (SILA, 2006, p. 27).

A ideia de trabalhar na casa de branco surgiu depois de um longo
djumbai (convívio) com uma das suas madrastas, que lhe ensinou
maneiras à “moda branco”:

Decorara tudo e aprendera inclusive algumas
regras do comportamento que os patrões
brancos exigiam dos criados pretos, maneiras
próprias de responder, gestos indicadores
de obediência e de subserviência. Lembrou
naquele momento de um dos ensinamentos da
madrasta, que tinha dito que o criado nunca
deve olhar o patrão no rosto quando este olha
para o criado. (SILA, 2006, p. 23).

Frantz Fanon argumenta que muitas vezes o negro sofreu por não
ser branco, na medida em que o homem branco impôs ao negro essa
discriminação, fez do negro um colonizado, extorquiu o que era valioso
para o negro, e considerou-o como alguém inferior. Esse autor esclarece que
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nem todos os povos são aptos a serem colonizados só o seriam, portanto,
aqueles que sentem a necessidade de serem colonizados (FANON, 1983, p.
83). Assim, a protagonista Ndani ao sair de sua tabanca e ir “desbravar” o
mundo do branco parece constatar o que Fanon argumenta, ou seja, aceita
o tratamento cruel do lusitano em sua terra, em sua nação.

Repetidas vezes, Ndani dizia a frase que a madrasta lhe ensinou: “A
Sinhora, quer criado?” A moça deparou-se com Dona Deolinda regando as
plantas do jardim, mediante essa pergunta obteve uma resposta inesperada:
[...] O jacto de água que a apanhou na altura
do peito provocou uma reacção inesperada na
rapariga que, colada ao portão, esperava tudo
menos aquela atitude da mulher branca, que de
repente deixara de fazer o trabalho que estava
fazendo, de regar plantas, para regar a ela, que
só queria ser criado. [...] (SILA, 2006, p. 23).

Ingenuamente a jovem acredita que o fato da “sinhora” tê-la molhado
é uma atitude talvez normal entre os brancos, uma reação que ocorre,
provavelmente, sempre que se vê uma rapariga desconhecida colada ao
portão quando se regam plantas (SILA, 2006, p. 24).

Ndani revela sua inocência própria da naturalidade que advém da sua
inserção com a natureza, acha estranha a dedicação que os brancos têm
com as “coisinhas coloridas”, ou seja, com as flores, pois, segundo ela,
não servem nem para comer. Sente fome, ardência no estômago, a boca
seca que nem saliva tinha para nturdjar (enganar). A jovem “mergulhou
a cabeça no embrulho de roupa e começou a chorar convulsivamente”
episódio que consolida a ideia de sofrimento de que a trajetória dessa
personagem acha-se impregnada (SILA, 2006, p. 26-27).

Na sequência, o narrador pergunta ao leitor, ainda que de modo
implícito, “Se a Senhora Deolinda encontrasse em seu portão uma moça
branca, pedindo-lhe trabalho, será que a teria molhado com um jato de
água de mangueira?” (SILA, 2006, p. 29). A protagonista Ndani ao sair de
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sua tabanca e ir “desbravar” o mundo do branco parece constatar o que
Fanon considera como passividade, o que significa aceitar o tratamento
cruel do lusitano em sua terra, em sua própria nação.

A pergunta do narrador possui um tom irônico, portanto, um
mecanismo de realce para disfarce do trágico que já se instaura na
vida da protagonista. Érica Cristina Bispo (2013) em sua tese “Eternos
descompassos... faces do trágico em Abdulai Sila” assinala que, além do tom
irônico manifesto pelo narrador, há também os silêncios como forma de
narrativa. A ironia do narrador demonstra que os colonizados tiveram
de enfrentar dois sistemas de referência, quais sejam, o da origem de seu
povo e o que se refere ao que lhes foi imposto pelo colonizador. Seguindo
nessa reflexão, podemos afirmar que seria raro ou impossível encontrar
uma moça branca em situação de miséria, naquele portão, a suplicar um
trabalho (BISPO, 2013, p.57).
Evidencia-se, assim, de maneira explícita, a questão do preconceito
racial e social. Em razão da insistência de Ndani, o marido de Dona
Deolinda, Senhor Leitão, aceita a moça para trabalhar na casa deles, mas
não demonstra fazê-lo por compaixão em vista do sofrimento da africana
que tanto insiste para ter um trabalho na casa de branco:

Frustrada, perdida num mundo de interrogações,
Ndani não vê quando o homem abre a porta, só
o observa quando ele estava a poucos metros do
portão. Afastou-se com dificuldades, mas seguiu
com atenção os gestos do homem. Quando lhe
fez um sinal para entrar ela não quis acreditar.
Desconfiou das intenções do branco, quando este
pegou-lhe num dos braços com força, conduziu-a
em direção à casa. Quis liberta-se e fugir, mas
reconheceu que não tinha forças para tal. A
única coisa que conseguiu foi deixar as lágrimas
abundantes correrem pelas faces, molhando-as
completamente. (SILA, 2006, p. 29)
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Ndani não conseguia entender os brancos, concordava com sua
madrasta quando ela dizia que “o mundo dos brancos era muito diferente”:

O que é que fazia essa diferença? Primeiro
pensava que eram as coisas que eles tinham: as
casas, os carros, as roupas, a comida, o dinheiro.
A cor do corpo deles também, mas isso está
claro, por isso é que eles se chamam branco.
Mas depois descobriu que havia mais, havia
ainda uma outra coisa, que no entanto custou
muito tempo para descobrir, até porque não é
coisa que se pode ver: o comportamento. Sim.
O comportamento, a maneira de lidar com as
pessoas. Aí o branco é mesmo muito diferente
do preto. (SILA, 2006, p. 30)

O comportamento do branco, a quem o narrador se refere, tem a ver com
os maus-tratos infligidos pelo colonizador e desconsiderações em relação
à cor da pele da moça, à sua etnia, às suas origens. Assim, para Ndani, ter
ficado muito tempo sem comer e sem beber água, quando chega em frente
ao jardim de Dona Deolinda, são privações, sofrimento, inquietação e
abandono, prenunciando um destino incerto, com a contratação ou, afinal,
a “captura” brusca do Senhor Leitão ao aceitá-la como doméstica em sua
casa (SILA, 2006, p. 31).
Como catequista católica, Dona Deolinda reencena a posição do
colonizador que, conforme a história registra, trata-se da dominação
sobre o colonizado, em nenhum momento considera e respeita a cultura
e a religiosidade do outro, no caso da Guiné-Bissau, os costumes, a língua,
a religião, enfim, o que há de mais caro num povo, seu modo de viver e de
ser. Até o nome da personagem, que se chama Ndani, a senhora portuguesa
muda, pois acredita que é nome de comunista “[...] mas nome comunista
na minha casa não vou tolerar. Nunca! O teu nome vai ser Daniela, ouviste?
A partir de hoje, tu és Daniela, Da-ni-e-la. Maria Daniela e mais nada”
(SILA, 2006, p. 31).
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Assim, também ao leitor causa estranhamento a mudança de nome da
protagonista que, de Ndani, passa a ser chamada pela família portuguesa de
Daniela. O estranhamento está no fato de a portuguesa ignorar a procedência
do nome da protagonista, falta-lhe, portanto, conhecimento histórico e
geográfico para perceber que Ndani não possui características do povo
russo. Em suas pesquisas, Fanon (1983) constatou uma reação do branco
em relação à postura ideológica transferida para o negro. Ainda que de modo
tangencial, a reação de Dona Deolinda – diante da percepção de que uma
possível influência russa possa estar contida no nome da subalterna – pode
ser aproximada ao que Fanon registra em relação ao branco, no momento
em que “um negro fala de Marx”, e o colonizador assim se insurge: “Nós
os educamos e agora vocês se levantam contra seus benfeitores. Ingratos!
Decididamente, não se pode esperar nada de vocês” (p. 31).
William Edward Burghardt Du Bois, em As almas da gente negra
(1903/1999), lamenta a situação de o negro estar se reconhecendo pelo
olhar do branco. Para o autor, depois do egípcio e do indiano, do grego e
do romano, do teutão (ou teutônico, antigo povo Germânia) e do mongol

o negro é uma espécie de sétimo filho, nascido com
um véu e aquinhoado com uma visão de segundo
grau [...], um mundo que não lhe concede uma
consciência de si, mas que apenas lhe permite
ver-se por meio da revelação do outro mundo. É
uma sensação estranha, essa consciência dupla,
essa sensação de estar a se olhar com os olhos de
outros, de medir sua própria alma pelo mundo
que continua a mirá-lo com divertido desprezo e
piedade. (DU BOIS, 1999, p. 54)

Na obra de Abdulai Sila, a patroa branca considera ingratidão da parte
dos “indígenas”6 adotarem nome russo. Ela reclama: “A gente vem para este
inferno para civilizar-vos e vocês a criarem confusão... Mas nome comunista,
na minha casa, é que não vou tolerar. Nunca!” (SILA, 2006, p. 31).

6 Observa-se que os termos “indígena”, “preto” e “negro” são usados com o mesmo
sentido na obra de Abdulai Sila.
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Nessa parte da narrativa, o autor mostra o preconceito racial, social,
religioso, assim como de costumes, de hábitos, de tradições e de certos
princípios considerados indispensáveis para obter sentido na vida, em
outras palavras, Dona Deolinda desrespeita os hábitos africanos e impõe o
seu modo de viver, um processo de aculturação, sempre com o intento de
anular a manifestação identitária do nativo; até no penteado Ndani, agora
Daniela, foi questionada, visto que o padre não aceitava o modo como as
negras penteavam seus cabelos ao frequentarem a igreja:
Kollooh! Estava atrasada! Passara todo o
tempo sentada a pensar em coisas banais e
não se lembrara da catequese. Ainda tinha que
pentear o cabelo, Dona Linda não queria mais
ver aquelas tranças de indígena. Parece que o
sacristão não gostava de ver na capela raparigas
pretas com penteados de preto. Tinha que ser
tudo como branco com bandoletes ou totós.
(SILA, 2006, p. 45)

A portuguesa exige que Ndani frequente a missa e tenha aulas de
catequese, isso dá status à Deolinda perante as suas amigas.

Segundo Augel (2007), no ano de 1603, alguns missionários
capuchinhos iniciaram seus trabalhos de conversão ao cristianismo entre
os habitantes de Bissau, confirmando assim, uma das funções que os
colonizadores lhes atribuíram.
Nessa direção, a narrativa de Abdulai Sila exemplifica a situação da
população guineense, segundo pesquisa de Augel, que identifica
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o antagonismo entre habitantes da “praça” e os
da “tabanca”, isto é, entre os grupos aculturados
que assimilaram a língua, a religião e os valores
do colonizador português (os escolarizados
sobretudo) e aqueles das aldeias que estão
mais ligados às tradições africanas, ocupantes
do espaço agrário, rural, ou da periferia urbana.
(2007, p. 80)
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A autora lembra que as raízes dessa separação encontram-se de fato na
época colonial que separa em duas facções os indivíduos:

De um lado, os centros urbanos ocupados pelos
estrangeiros ou pelos nativos “assimilados” que
constituíram mais tarde a burguesia nacional
e detiveram o poder depois da independência;
de outro lado, as aldeias ou povoamentos dos
“indígenas”, constituídos pela população rural,
ligada estreitamente ás tradições e às suas
línguas étnicas. (AUGEL, 2007, p. 80-81)

Para Ndani, a missa ou catequese era como lavar prato sujo. Um
trabalho que criado tinha de fazer por obrigação. O patrão mandava; o
criado executava, mas não havia nenhum sentimento de Ndani capaz de
demonstrar que ela tivesse adquirido algum tipo de devoção à crença da
patroa. Simplesmente Ndani desempenhava um papel que, mesmo com o
passar do tempo, não alterava de modo considerável sua maneira de ser.
O sofrimento, condutor da tragédia que vem anunciada a cada capítulo da
obra de Sila, reflete-se nas indagações da protagonista. Ndani não entende,
por exemplo, o costume que têm os brancos de sempre se importarem com
o tempo, e muito a impressiona o fato de os brancos procurarem saber a
idade das pessoas:
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Um vício chato esse que os brancos têm de
querer saber sempre da idade. Que interesse
tem de decorar datas e calcular anos? A gente
está viva e sã, é o que mais interessa. A idade de
verdade, não vale a pena andar a falar, a gente
sente no corpo. Quando a gente é jovem, até se
vê na cara, quando chega a idade de parir, todas
as mulheres vão parir, filhos macho ou fêmea
não interessa quando chega a velhice, a gente
sente no corpo de qualquer maneira, quando
chega a hora de morrer, morre-se. Qual é então
o problema? (SILA, 2006, p. 35)
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Para levar em conta o tempo, considera-se que esse tema assume
perspectivas diferentes entre colonizador e colonizado na narrativa em
questão. Segundo Aristóteles, o tempo é composto de coisas que não
existem, porque uma parte é passado, e a outra parte do tempo é futuro.
E é precisamente dessas duas coisas, passado e futuro, que o tempo todo,
dado como infinito e perpétuo, é composto. Portanto, não é possível que o
tempo seja algo constituído.
Na concepção de Ndani, vive-se de maneira que o corpo é que se
encarrega de nos mostrar a passagem do tempo, mediante experiências
e vivências. Constata-se, no decorrer do romance, que foi inevitável a
adesão compulsória da protagonista aos costumes e ao pensamento do
português, de tal forma que uma das razões de ser escolhida como esposa
do Régulo é que Ndani, proveniente de uma comunidade de falantes não
alfabetizados, alfabetizara-se e convertera-se ao catolicismo, isto é, com o
passar do tempo havia se aculturado à moda do branco, para regozijo do
colonizador. Para tratar das comunidades caracterizadas pela oralidade e
não pela escrita, Ana Lúcia Tettamanzy afirma que

A presença das formas orais nas sociedades
africanas pode, de um lado, reforçar preconceitos
e conduzir a uma simplificação redutora, com
associações equivocadas entre oralidade e
primitivismo ou inferioridade estética. De outro
lado, análises românticas podem idealizar sua
presença como traço “natural” e autóctone,
ícone de uma identidade pan-africana negra.
(TETTAMANZY, 2011, p. 31)

A filósofa Agnes Heller (2008, p. 128) atesta, por sua vez, que uma
pessoa, ao desempenhar um papel social, nem sempre esse “papel” se
manifesta de algum modo naquilo que a pessoa faz; é possível que suas
relações sociais não aumentem a variedade de sua substância. Isso
significa que, na estrutura própria do papel desempenhado, degradamse as relações sociais, que deixam progressivamente de ser elementos
qualitativos para serem apenas quantitativos.
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Por muitos que sejam os papéis desempenhados por um sujeito, sua
essência se empobrecerá, ou seja, o conhecimento dos homens é dificultado
não apenas pelo fato de que a “exterioridade” em demasia possa encobrir a
“interioridade”, mas também porque a própria interioridade se manifesta.
Inicialmente, como se observou, Ndani cumpria um papel ao realizar o
que a portuguesa, Dona Deolinda, dela exigia, o que não ocorre sem o
sofrimento expresso no dia a dia até que, posteriormente, mais como
Daniela do que Ndani, a personagem converte-se ao catolicismo e tem de
aprender a língua portuguesa, ainda que o dialeto de sua comunidade se
mantenha em processo de hibridação, mediante perspectivas da cultura,
dos hábitos e dos costumes do branco. Tettamanzy examina o lugar que
têm, na literatura africana de língua portuguesa, essas manifestações de
aculturação e de hibridação. Para a autora:

Uma forma de fazer dialogarem as distintas
perspectivas está em reconhecer que as
oralidades frequentam as recentes produções
literárias africanas de língua portuguesa através
de recriações e hibridações, de modo a operar
um diálogo com as tradições e com outras formas
de expressão e mesmo com outras cosmovisões.
Se não são exclusivas, não são irrelevantes
as apropriações escritas das oralidades e a
perspectiva mágico-mítica presente nessas
produções. (TETTAMANZY, 2011, p. 31-32)

Assim como a protagonista, outros personagens (o Régulo e o
Professor) também sofreram preconceitos. O Régulo, em especial, não
só foi vítima de situações preconceituosas, como também protagonizou
situações assim com o seu próprio povo.

O autor de A última tragédia ao escrever e publicar seus romances
pretende, ao que parece, recobrar a memória de um povo que resistiu ser
subjugado pelo colonizador. Ele recupera a voz daquele que lutou e continua
lutando contra o dominador. Dessas lutas ficam sequelas, marcas que, talvez,
demorem muito para serem apagadas ou, quem sabe, nunca se apaguem.
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Sila vivenciou a passagem da “Guiné-Portuguesa” a um Estado
que almeja se tornar uma nação independente em todos os sentidos.
Presenciou uma guerra sangrenta que perdurou por onze anos. Sua geração
aguardava o grito de vitória pela independência de seu país. Percebeu a
transformação da antiga colônia em Estado que almeja ser moderno e
desenvolvido, mas sempre respeitando e registrando os costumes e os
valores dos seus ancestrais.

Com a leitura de O desafio do escombro: nação, identidades e póscolonialismo na literatura da Guiné-Bissau, da brasileira Moema Parente
Augel (2007), intenta-se examinar, no presente artigo, a situação histórica
desse país. Para levar em conta, então, não mais a situação anterior ao póscolonialismo, conforme vimos com Odete Semedo, mas a fase de transição
e posterior à independência, momentos da história guineense em que
o sofrimento7 da nação caracterizaria de modo marcante a tragédia, tal
como a entendem os teóricos que estudaram a tragédia grega e, mais
recentemente, Raymond Williams ao tratar da contemporaneidade do
conceito, em Tragédia Moderna (2002). Antes disso, pensar no conceito
“conflito” faz-se necessário e, para isso, uma visada no que diz.
No caso de Ndani, protagonista de A última tragédia, para entendermos
os conflitos na trama dos acontecimentos é necessário de algum modo
retomar certas observações que dizem respeito a oposições que desde
sua chegada à casa da família Leitão se estabelecem. Ndani, moça pobre,
é vista pela família como uma indígena pertencente a uma cultura tida
como primitiva, inculta, que precisa ser salva pela doutrina cristã. O
conflito que se instaura das diferenças entre colonizado e colonizador
estrutura as tragédias ao longo da vida de Ndani. Serra afirma que, para
um entendimento do conflito trágico, importa referir os conflitos que

7 Já o Hino Nacional da Guiné-Bissau, letra de Amílcar Cabral, intitulado “É Pátria
amada”, verifica-se o sofrimento como tema central: Sol suor e o verde e mar/Séculos de
dor e esperança:/Esta é a terra dos nossos avós! /Fruto das nossas mãos,/Da flor do nosso
sangue:/Esta é a nossa pátria amada. Viva a pátria gloriosa! /Floriu nos céus a bandeira da
luta./Avante, contra o jugo estrangeiro./Nós vamos construir/Na pátria imortal/A paz e o
processo!/Nós vamos construir/Na pátria imortal/A paz e o progresso! Paz e o progresso!
Ramos do mesmo tronco, /Olhos na mesma luz:/Está é a força da nossa união! Cantem
o mar e a terra/A madrugada e o sol/Que a nossa luta fecundou. (AUGEL, 2007, p. 422)
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representam o núcleo ou posição central da ação trágica; argumenta que
os conflitos centrais são vistos à luz de conflitos secundários. E por núcleo
central da ação trágica entendem-se os embates entre o colonizador e o
colonizado; por outro lado, existem conflitos secundários que, a propósito
da narrativa de Abdulai Sila, podem ser caracterizados pelo desrespeito
às diferenças, na rejeição que existe por parte de Dona Deolinda ao
penteado de Ndani para ir à igreja. Gravitam em torno do conflito central
outras formas de manifestação do preconceito, tais como a troca do
nome da protagonista, o apagamento das crenças religiosas do povo
indígena, a que pertence Ndani, e a imposição do catolicismo, entre outras
manifestações que gravitam em torno de um conflito maior e que apontam
para o esmagamento da identidade, verdadeiros castigos infligidos pelo
colonizador aos povos colonizados.
Nesse contexto, entendido em sua dupla maneira de poder apresentarse ora sob a forma de um dilema ora de um embate, o conflito trágico
ameaça destruir a identidade dos que nele se envolvem na condição de
dominados. Na vida de Ndani, o conflito sobre a forma de um dilema pode
se dizer que é constante na medida em que sua adaptação na sociedade do
colonizador gera o sofrimento e indagações sem respostas, a exemplo de
suas preocupações com o tempo. A benevolência e as virtudes próprias de
Ndani, sua submissão em relação aos senhores não a desviam, contudo,
da inevitabilidade da tragédia, tal é a imagem “da corrente de males”
(SERRA, 2006, p. 208), que indica um fluxo de terríveis acontecimentos
na trama contínua da narrativa de Abdulai Sila. Infere-se existir uma
corrente de males ainda maiores, a partir do conflito sob forma de dilemas,
exemplificado nos embates que assolam o casamento da protagonista com
o Régulo, uma vez que se tratava de um arranjo, ou seja, o dilema casamento
e amor; casar-se com um, mas devotar amor por outro. Nesse dilema é que
o leitor de Abdulai Sila observa proliferar o conflito denominado embate,
cuja culminância é a última tragédia, representada pela perda definitiva
do único amor na vida de Ndani.
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Animismo e realismo animista
Débora Jael D. Rodrigues Vargas
Profa. Dr. Regina da Costa da Silveira

Para a reflexão a que nos propomos, faz-se necessário investigar o
conceito de animismo em diferentes fontes para que seja possível apreender
de forma ampla o significado do termo. Inicialmente, encontramos a palavra
animismo na antropologia, em estudos do antropólogo inglês Edward B.
Tylor, autor da obra Primitive culture: researches into the development
of mythology, philosophy, religion, language, art and custom, publicada
em dois volumes, em Londres. A doutrina do animismo, apresentada
nessa obra, faz um contraponto a alguns trabalhos de etnologistas que
“equivocadamente descreveram os primitivos como seres desprovidos
de religião” (TYLOR, 1891, p. 423-424). Tylor argumenta que o requisito
indispensável ao estudo das religiões desses povos não seria um sistema
religioso organizado e, sim, a crença em seres espirituais. Essa crença
representaria uma forma de religião, mas ainda na condição anterior do
homem, antes de um estágio religioso da cultura. Assim, o autor passa a
utilizar a palavra animismo para designar a doutrina da alma e de outros
seres espirituais em geral (TYLOR, 1891, p. 23), para a qual todos os
elementos da natureza, as coisas, plantas e animais podem possuir alma
e vida própria. Animismo, para esse estudioso, também se refere à crença
na vida após a morte, na presença de divindades controladoras e espíritos
subordinados, resultando em algum tipo de adoração (TYLOR, 1891, p.
427). O animismo fundamenta-se, no homem primitivo, numa filosofia da
natureza que é consistente, real e com significado e é considerado, pelo
antropólogo, como um estágio anterior à religião (TYLOR, 1891, p. 285).

O termo animismo também foi utilizado na área da psicanálise por
Sigmund Freud no artigo Animismo, Magia e Onipotência das Ideias
(FREUD, 2006). Nesse trabalho, Freud diz que o animismo é uma doutrina
que “em seu sentido mais estrito é a doutrina de almas e, no mais amplo,

<< sumário

128

a doutrina de seres espirituais em geral.” Essa doutrina sustenta a ideia de
que os objetos inanimados, os animais e os vegetais também são animados
por espíritos ou por demônios (FREUD, 2006, p. 87). O autor afirma que os
povos primitivos possuíam “uma visão da natureza e do universo altamente
notável”, ou seja, eram capazes de perceber os fenômenos da natureza e a
necessidade prática de dominá-los. Para Freud, o animismo é um sistema
de pensamento, uma das três grandes representações do universo, a saber:
a animista (ou mitológica), a religiosa e a científica. O animismo “contém
os fundamentos sobre os quais as religiões posteriormente foram criadas”,
mas não é uma religião; é um estágio anterior em que o homem podia
“apreender todo o universo como uma unidade isolada de um ponto de vista
único” (FREUD, 2006, p. 89). A abordagem da psicanálise sugere uma ideia
de evolução do pensamento humano, assim como Tylor, ou seja, o homem
primitivo evoluiu de um estágio do pensamento anímico para as formas de
religião organizada e posteriormente para o pensamento científico.
Abordagem diferente do termo é encontrada nos estudos do cientista
suíço Jean Piaget (1990), que utiliza a palavra animismo em seus estudos de
epistemologia genética para nomear a atribuição que as crianças fazem, por
analogia, de características de subjetividade que correspondam a movimentos
ou atividades próprios a objetos materiais. Também está relacionado com
noções sobre a própria atividade física, psíquica ou moral (PIAGET, 1990, p.
321). As falas das crianças observadas por Piaget apresentam atribuições
de suas impressões internas a eventos cujos movimentos suscitam analogia
com o sentimento interior, ainda não consciente. Essa atribuição faz parte
de “um mecanismo muito geral que constitui o pensamento simbólico”
nas crianças (PIAGET, 1990, p. 323) e que está relacionado a um estágio
de desenvolvimento do pensamento. Percebe-se, portanto, que para esse
estudioso, o animismo é um estágio anterior ao pensamento organizado,
isto é, é uma etapa de formação do pensamento na criança. Nesse sentido,
o animismo da criança é o “faz-de-conta” atuando na construção de sentidos
em sua interação com os objetos ao seu redor.

Além dessas acepções do termo animismo, importa-nos investigar
a concepção do pensamento africano sobre o termo, na tentativa de
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aproximação com os sentidos evocados em obras literárias africanas,
objetivo de nossa pesquisa, da qual esses apontamentos fazem parte. Para
essa aproximação, os estudos de Caroline Rooney em African Literature,
Animism and Politics (2000) são importantes para o entendimento do que
seja o animismo na visão africana.
Para a estudiosa, o termo animismo faz parte de um vocabulário
estigmatizado, marcado por uma abordagem etnocêntrica e generalizante
que separa o pensamento moderno do pensamento primitivo. A palavra
primitivismo, por exemplo, geralmente é usada para designar algo
“inferior”, embora seu significado seja “o primeiro, o original”, assim como
animismo é usado para referir o pensamento do homem primitivo no
sentido de “inferior” (ROONEY, 2000, p. 9-10). A autora mantém o termo
em seu trabalho porque entende que a palavra possui uma trajetória,
uma “história”. No entanto, o objetivo de Caroline Rooney é desafiar o
preconceito existente e buscar novamente os significados da palavra
(ROONEY, 2000, p. 9).

Na variedade de conceitos sobre o termo está implícito, de acordo com a
estudiosa, o sistema de pensamento Ocidental, como no caso de Lévy-Bruhl
que, influenciado pela filosofia de Hegel, afirmou que o funcionamento da
mente do homem “primitivo” era diferente do europeu e que os primitivos
eram incapazes de reconhecer suas próprias contradições. Em abordagem
diferente, os estudos de Tylor e Frazer registravam que os povos primitivos
possuíam as mesmas funções mentais e, embora as observações desses
antropólogos sejam fundamentadas no etnocentrismo europeu, suas
suposições são mais precisas, na avaliação da autora, mas ainda assim não
podem ser consideradas como motivo para comparar-se o animismo com
a ciência natural (ROONEY, 2000, p. 10-11).
Rooney (2000) faz ainda observações sobre algumas obras do
Modernismo que são consideradas obras canônicas e que, de acorda com
ela, são “muito animistas”, como Ulisses de James Joyce no episódio Circe no
qual aparecem espíritos voltando da morte, em Mrs Dalloway de Virgínia
Woolf que, para Hillis Miller (apud ROONEY, 2000, p. 12), todo o romance
é sobre espíritos; em The Waste Land de T. S. Eliot, que é uma versão da
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obra de Frazer, The Golden Bough sobre a mente humana; e não só no
Modernismo, mas também em Shakespeare, cujas peças podem ser lidas
em termos de animismo e de magia (ROONEY, 2000, p. 13). O problema não
está no fato de esses escritores terem utilizado elementos do animismo. O
que a autora defende é quando se fala sobre o animismo africano, o assunto
é tratado como espiritismo da cultura africana e “é exagerado como uma
alteridade mistificadora” diz Rooney, a partir dos estudos Kwasi Wiredu
, nos quais busca apoio.

O escritor nigeriano, professor de Literatura Comparada, Wole Soyinka,
autor do livro Mith, Literature and the African World, publicado pela
primeira vez em 1976, apresenta reflexões que se aproximam da ideia de
Rooney sobre a presença do animismo nas obras ocidentais. Soyinka (1976)
diz que a condição do homem como pertencente a um contexto cósmico
antecede a separação em categorias que a imaginação europeia moderna
preconiza. Ou seja, o paganismo grego continha em sua metafísica da
Terra essa dimensão cósmica, que, provavelmente, sofreu influência das
tradições Platônicas e Cristãs, provocando uma “erosão”, um afastamento.
Prova disso são os deuses gregos como Perséfone, Dionísio e Deméter,
que eram deuses “terrestres”, Plutão que habitava o submundo, e Netuno,
as águas; Ulisses e Orfeu fizeram contatos com os mortos no submundo
(SOYINKA, 1976, p. 3). Nesse sentido, é possível entender a afirmação de
Freud sobre os “resquícios de animismo” nas obras ocidentais.
De acordo com o escritor nigeriano, na antiguidade europeia e asiática,
os homens conviviam com a realidade de uma totalidade cósmica, na qual
eram inseparáveis o ser e os fenômenos cósmicos. A ideia da separação
entre terra, céu, purgatório e um lugar no céu para os deuses, de onde
supervisionavam a terra, foi propagada pelo Budismo e pela cultura
judaico-cristã e a partir daí os múltiplos deuses se tornaram, para os
europeus, uma memória distante, desenvolvendo-se o que Soyinka chama
de “hábito de compartimentação” do mundo, uma constante necessidade
de dividir, de reduzir a terminologias (SOYINKA, 1976, p. 3-6). Por serem
distintos em sua maneira de conceber a relação do homem com o mundo,
faz-se necessário separar as considerações sobre o mundo africano do
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olhar etnocêntrico europeu, comentada por Soyinka (1976), e essa ideia
auxilia-nos a entender as diferenças entre o que se pensa como animismo
e animismo africano no ocidente.

Como essa pesquisa tem por objetivo um melhor entendimento do
que seja o animismo na visão africana, parece-nos importante agregar,
também, algumas considerações do professor Wole Soyinka sobre a
“cosmovisão africana”. No livro Mith, Literature and the African World
(1976), Wole Soyinka destaca, no prefácio, a necessidade de os africanos
desenvolverem uma “auto-apreensão” do mundo africano que seja
livre dos valores dos “outros” (SOYINKA, 1976, p. viii). O autor analisa
elementos sobre mito e ritual em textos literários com o objetivo de
transmitir essa ideia de apreensão do mundo africano, que tem sido, nas
palavras de Soyinka, “maliciosamente convidado a um segundo período
de colonialismo”, que ocorreria, atualmente, por meio da aceitação de um
modelo de África negra que carrega uma apreensão do mundo, da história,
de um sistema de valores que é do “outro”.

Nós, negros africanos temos sido convidados
a nos submetermos a uma segunda época da
colonização - desta vez por meio uma abstração
universal-humanoide definida e conduzida
por indivíduos cujas teorias e prescrições são
derivadas da apreensão de seu mundo e sua
história, suas neuroses sociais e seus sistemas
de valores. É tempo, claramente, de responder
a esta nova ameaça, cada um em seu próprio
campo. (SOYINKA, 1976, p. x. Tradução nossa,
grifos do autor).

Considerando as declarações de Soyinka, que além de escritor
e professor é também um profundo pensador e crítico de seu país,
vislumbramos a necessidade de olhar a África e ler os textos produzidos
nesse continente com a ajuda e as diretrizes propostas pelos pensadores
africanos, sob o risco de mantermos um modelo de leitura e análise que
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contenha resquícios de eurocentrismo, embora contra a nossa vontade.
Ainda sobre as diferenças entre os pensamentos ocidental e africano, o
autor analisa a produção teatral e discorre sobre as principais diferenças
entre a abordagem africana e a europeia. Para Soyinka, a diferença
está no hábito do pensamento europeu de compartimentalizar ideias,
selecionando, periodicamente, alguns aspectos da emoção humana,
da observação de um fenômeno, de uma intuição metafísica ou de uma
dedução científica e transformando-os em “mitos separatistas” ou
“verdades” sustentadas por uma superestrutura de analogias, expressões
idiomáticas e modos de análise (SOYINKA, 1976, p. 37).

A essência da diferença entre o drama ocidental e o africano, segundo
Soyinka, não é simplesmente a de estilo, ou forma e não está restrita
à produção teatral. É uma diferença entre duas “visões de mundo”:
“uma diferença entre uma cultura cujos artefatos são evidências de um
entendimento coeso de verdades irredutíveis, e outra cujos impulsos
criativos são dirigidos por períodos dialéticos” (SOYNKA, 1976, p. 38). Essa
distinção reflete o abandono, por parte da crítica ocidental, de uma cultura
que seja definida pelo homem como parte do todo universal. O drama
africano, por outro lado, reforça a existência do homem como ser individual
e universal, com consciência de sua existência no Cosmos e na comunidade.
Como exemplo da cosmovisão africana, Soyinka fala sobre a peça Oba Koso
, produzida em Iorubá, um dos idiomas da Nigéria. Nessa peça, o tirano
rei Sango (Xangô) age de maneira desonesta com seus guerreiros mais
poderosos, incitando-os a um duelo com a finalidade de enfraquecê-los, de
maneira que não representem ameaça ao seu poder, pois um deve morrer.
O guerreiro vencedor, no entanto, poupa a vida do derrotado e eles se
tornam, individualmente, mais fortes. Sango, novamente organiza outro
duelo cruel no qual o vencedor massacra seu oponente, e, descobrindo os
planos de Sango, decide invadir e tomar a cidade do rei. Sendo derrotado,
Sango é abandonado por seus seguidores, não sem antes promover uma
matança entre eles. O rei, em desespero, decide enforcar-se, e, mesmo
assim, é deificado por seus seguidores, que declaram Oba Koso (que
significa: o rei não se enforcou). No final da estória, Sango ascende ao céu
dos deuses Iorubá (SOYNKA, 1976, p. 56-57).
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Essa representação da estória de Sango transmite importantes aspectos
das representações africanas. Seguindo os comentários de Soyinka
sobre o drama (SOYNKA, 1976, p. 57-58), podemos destacar a questão
da deificação de Sango, mesmo após cometer tantas maldades. O que se
evidencia aqui é uma reelaboração da vida e das maldades do rei: como
representante simbólico de um povo, o desejo e a força da comunidade
estão inscritos no drama, sem que uma “seleção moral simplista” decida
quais as energias da natureza devem vir em auxílio desse emissário:
podem tanto ser boas quanto más. Os excessos e a fraqueza do rei também
atendem a uma demanda cíclica, na qual existe uma “tensão eterna” entre
força e fraqueza, entre bem e mal, e até os aspectos amorais do protagonista
atendem a essa demanda, como representação das forças da Natureza em
toda a sua diversidade. A questão da “continuidade” é o fio condutor da
peça, de acordo com Soyinka (1976, p. 59), pois os personagens fundemse com os elementos da Natureza, buscam nela sua força, apelando para “a
memória de sua origem comum”.

Do que se pode apreender da leitura de Wole Soyinka sobre a peça do
Oba Koso de Duro Ladipo, a interpretação não se limita à representação da
vida do rei Sango. Ao contrário, a significação é expandida nessa leitura da
“cosmovisão” africana, cujos apelos remetem a plateia a um entendimento
da formação da raça (ou de um povo), da luta pela permanência e das
implicações que isso representa no ciclo natural da vida: alegria e
sofrimento, vitória e fracasso, embates entre as forças da Natureza, que
tanto representam a vida quanto a morte. Esses são alguns elementos da
cosmovisão africana que o escritor nigeriano destaca, que fazem parte
dos comentários de Caroline Rooney e que também estão presentes nos
comentários do professor Harry Garuba.
No artigo Explorações no realismo animista: notas sobre a leitura e a
escrita da literatura, cultura e sociedade africana, o professor e escritor
Harry Garuba (2012) analisa o animismo nas práticas da sociedade
africana, explicando que, na visão de mundo africana, “o mundo físico dos
fenômenos é espiritualizado”. Em relação à esfera social, às suas atividades
econômicas e políticas, a visão animista instrumentaliza os significados
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de mediação que o pensamento animista postula, e em relação à prática
literária, esse pensamento animista se “transforma em uma estratégia
de representação que envolve dar ao abstrato ou ao metafórico uma
realização material” (GARUBA, 2012, p. 244 e 246). O autor explica que
animismo não indica nenhuma religião, e sim um “modo de consciência
religiosa” que possui dois pressupostos básicos:

Este credo [básico da crença animista] é
composto de duas filosofias básicas. A primeira
diz que as coisas possuem uma vida própria,
e a segunda que, quando suas almas são
despertadas, seu sopro de vida é liberado e elas
podem migrar para outros objetos. (GARUBA,
2012, p. 244)

Garuba acrescenta ainda que o anseio animista de encarar algo
abstrato como uma coisa material (reificação) pode ter sido religioso em
sua origem, mas “os significados sociais e culturais que se associaram
aos objetos se distanciaram do aspecto religioso e adquiriram uma
existência própria no processo geral de significação da sociedade” (p.
240). A partir dessa ideia, o professor introduz a expressão “materialismo
animista”, que está relacionada com uma “consciência religiosa do mundo
material”. O conceito de “materialismo animista”, cuja ênfase está sobre a
materialidade da produção cultural animista, está alinhado teoricamente
ao “materialismo cultural” (p. 240), conceito desenvolvido por Raymond
Williams na obra Marxismo e literatura (1979).

A prática nigeriana de reificação e mistificação que caracteriza o
materialismo animista significa que o pensamento animista é incorporado
às atividades materiais e econômicas e, consequentemente, às práticas
culturais e sociais. É o caso de uma estátua do deus Iorubá Xangô – deus do
relâmpago - localizada na frente da companhia nacional de energia elétrica
na Nigéria. Esse deus é conhecido por sua habilidade em aproveitar as cargas
elétricas dos relâmpagos – o descobridor da eletricidade - daí sua associação
com a empresa de energia elétrica, cuja atividade é da esfera da produção
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econômica, assim como “os cultos de Ogun, que são mais diretamente
relacionados com a produção econômica” (GARUBA, 2012, p. 240).
Esses exemplos demonstram como as atividades das esferas materiais,
como a da produção econômica, incorporam o modo de pensamento
animista em suas práticas. E esta tem sido uma prática das elites da
sociedade nigeriana, tanto a elite tradicional quanto a elite moderna pósindependência, que incorporaram os elementos da modernidade, sejam
científicos, tecnológicos ou políticos, em sua matriz do ritual tradicional e
da cultura. E se essas esferas da vida material incorporam o pensamento
animista, essa prática se manifesta também nas esferas da vida social
e na produção cultural (GARUBA, 2012, p. 241). As práticas geridas
pelo pensamento animista, que segundo o autor têm sido referidas
como retradicionalização da África ou como reemergência de práticas
culturais tradicionais da África, são descritas por ele como manifestações
de “um inconsciente animista que opera através de um processo de
reencantamento contínuo do mundo”. Por reencantamento do mundo,
Garuba (2012) entende o processo pelo qual “elementos mágicos do
pensamento” assimilam, constantemente, “novos desenvolvimentos na
ciência, tecnologia e organização do mundo dentro de uma cosmovisão
basicamente mágica”. É um reencantamento contínuo, pelo qual “o racional
e o científico são apropriados e transformados no místico e no mágico”
(GARUBA, 2012, p. 239). O reencantamento contínuo é “uma manifestação
de um inconsciente animista” (GARUBA, 2012, p. 238) que estrutura todas
as atividades da sociedade. Ou seja, “o modo animista de pensamento é
incorporado ao âmbito dos processos de atividades materiais e econômicas
e, em seguida, se reproduz na esfera da cultura e da vida social” (GARUBA,
2012, p. 241). Ao estruturar essas esferas, tornou-se a força motriz na
formação da subjetividade coletiva (GARUBA, 2012, p. 242): é essa força
que Garuba denomina “inconsciente animista”.

A partir dessas considerações, Harry Garuba (2012) diz que o animismo
possibilita significações que têm sido utilizadas na produção literária e
em estudos sobre a cultura e sociedade africanas. Essas possibilidades de
significação tornam-se, na criação literária, estratégias de representação
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e técnicas narrativas que permitem transposições e transgressões de
fronteiras e identidades, tendo como base (ou superestrutura) uma
concepção animista da realidade do mundo. Assim, a técnica ou estratégia
da narrativa consiste em “dar uma dimensão concreta a ideias abstratas”,
ou seja, representar uma ideia por meio de elementos materiais, de
espíritos ou entidades ancestrais, dando a dimensão espiritual aos objetos
materiais que o animismo impõe. No entanto, se essa técnica ou estratégia
estrutura toda a narrativa, defini-la como animista já não é suficiente, de
acordo Garuba. Embora o termo realismo mágico seja o mais utilizado para
caracterizar essas narrativas, o professor sul-africano acredita que seja um
conceito “demasiado estreito para descrever a multiplicidade das práticas
de representação que o animismo autoriza” (GARUBA, 2012, p. 244).

Para explicar o que é essa materialização de ideias no contexto
animista da vida africana, Garuba traz um exemplo de sua infância.
Quando menino, escutou a avó rogar uma praga a um parente que estava
embriagado, desejando a “quem quer que tivesse plantado uma taça
dentro do seu estômago, que necessitava estar eternamente cheia de
vinho, nunca deveria prosperar” (GARUBA, 2012, p. 244). Ele diz que essa
é uma prática usual na cultura africana, uma prática “linguístico-cultural”
de materializar ideias.
Assim, o modo de representação animista que estrutura os textos
africanos não pode ser classificado como pertencente ao realismo mágico
como tem sido difundido: “Dentre os vários termos que vêm sendo
utilizados para nomear essa prática representacional, o nome realismo
mágico é definitivamente o mais difundido. E a atualidade desse termo
deriva, obviamente, do imenso sucesso de escritores do realismo mágico
latino-americano” (GARUBA, 2012, p. 244), pois não é apenas um modo
de representação, é uma “estrutura profunda”, o inconsciente animista
que está na sua base. Há casos em que a estratégia representacional
organiza toda a obra, como no texto da peça A dance of the forest, também
de Wole Soyinka. Nessa obra, “os ancestrais, espíritos, deuses, são todos
fisicamente personificados e animados, atuando em uma dramaturgia de
autorreflexão histórica e uma busca comum por suas almas”. (GARUBA,
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2012, p. 246). Essas representações têm sido classificadas como realismo
mágico, classificação que é inadequada, de acordo com o autor:

Essas peças estão tão distantes da utilização
de técnicas do realismo mágico, conforme
descritas pelos teóricos, que é quase irrelevante
apontá-las; essas são instâncias de uma estética
animista... A sua combinação do realismo e do
fantástico é muito mais claramente efeito do
materialismo animista do que de um realismo
mágico [...] muitas das técnicas literárias dos
artistas que foram rotulados como escritores
do realismo mágico são derivadas de culturas
tradicionalmente animistas (GARUBA, 2012, p.
246-247).

Para Garuba, o realismo mágico não é abrangente a ponto de abarcar
toda a “elasticidade” da concepção animista e das práticas que esse conceito
autoriza, pois possui um “aspecto urbano e cosmopolita (do ponto de
vista dos escritores) e uma atitude irônica, que não são necessariamente,
elementos da narrativa animista ou de seus escritores” (GARUBA, 2012, p.
247). Nesse sentido, o realismo mágico, para esse autor, é um subgênero
do realismo animista, expressão utilizada pelo autor para “descrever [a]
prática predominantemente cultural de harmonizar um aspecto material
físico, frequentemente animado, com o que os outros podem considerar
um aspecto abstrato”. É um subgênero porque as técnicas literárias
do realismo mágico derivam das culturas tradicionalmente animistas
(GARUBA, 2012, p. 246).
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Conforme explica Garuba, o realismo animista:

É um conceito muito mais abrangente, do qual o
realismo mágico pode ser dito como sendo um
subgênero, com suas próprias características de
conexão e sua diferença formal. Pela repetição
e pela diferença, o realismo mágico sinaliza
de uma vez por todas sua dependência ao
código de capacitação do discurso animista
e seu ‘realismo’ representacional e também
marca a sua diferença. Para ser mais preciso, o
materialismo animista se subdivide na técnica
representacional do realismo animista, que
pode uma vez mais se subdividir no gênero do
realismo mágico. (GARUBA, 2012, p. 246)

Diante das considerações dos estudiosos africanos, parece-nos que as
leituras e análises de textos africanos deveriam buscar sua fundamentação
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teórica em estudos de autores africanos e não apenas nas categorias
ocidentais, como a antropologia, ou nas categorias literárias de origem
europeia, por exemplo, cujos estudos se baseiam na visão etnocentrista,
sobre a qual se tem definido o estudo sobre o animismo, limitando-o a uma
etapa de desenvolvimento do homem primitivo, como afirma Freud, ideia
essa que difere do que os estudiosos africanos afirmam ao defenderem
a existência de um sistema de pensamento africano, em cujas bases
encontra-se o animismo, e ao contrário da ideia ocidental de etapas, esse
animismo faz parte de toda uma compreensão do mundo, faz parte da
constituição e das práticas do mundo africano, como explica Harry Garuba
(2012). Sendo assim, considerar a teoria do animismo africano como
sendo unicamente uma “doutrina dos espíritos” ou a crença na vida após
a morte, limita nosso entendimento sobre a realidade africana. Como se
pode ver, ainda que de forma reduzida nesse artigo, os estudos de Rooney,
Soyinka e Garuba nos chamam a uma nova postura, ao abandono do nosso
modo tradicional de pensar e de olhar o mundo africano e convidam-nos a
um mergulho na imensidão criativa do pensamento animista.

Considerando esses pressupostos, nossa leitura do romance do escritor
angolano Pepetela intitulado Lueji, o nascimento de um império busca por
elementos que exemplifiquem o realismo animista em sua composição,
classificação que está de acordo também com Pires Laranjeira (2010). O
romance foi publicado pela primeira vez em Luanda, no ano de 1989, pela
União de Escritores de Angola (UEA), entidade que o autor ajudou a fundar.
Para o autor, escrever esse romance constituiu um desafio, pois entrelaçou
duas estórias – a lenda da rainha Lueji da Lunda há “Quatro séculos atrás
(pelo menos)”... e da bailarina Lu, “Quatro séculos depois (amanhã)...” – e
que mesmo separadas por tantos séculos mantêm a correspondência entre
o mito e a contemporaneidade (CHAVES, 2009, p. 42). A base do romance
foi a lenda de Ilunga e Lueji na Terra da Amizade, localizada na Lunda, que
o autor descobriu em pesquisas para o livro História de Angola, escrito
em Argel para o MPLA – Movimento pela Libertação de Angola, do qual
Pepetela fazia parte. Além da lenda, o autor leu os relatos de Henrique
de Carvalho sobre a expedição ao Muatiânvua nos anos 80 do séc. XIX,
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para dar a fundamentação histórica de sua narrativa, de acordo com Pires
Laranjeira (2010). Essa lenda de fundação da Lunda possui diferentes
versões e o autor adaptou e a modificou, mas como está dito na citação
abaixo, “é tão verdadeira como as outras” e fundamenta a definição de
romance do realismo animista, como disse Pires Laranjeira:

- Ele mudou a estória, não é? [...] Vem um
gajo, resolve mudar tudo... Os espíritos... se
revoltaram, sabotaram tudo e adeus espetáculo.
Se ao mesmo o checo tivesse feito oferendas...
Nem queria ouvir falar, vem da terra da
matemática, da racionalidade elevada ao
infinito, não pode entender os improfissionais
que nós somos. Improfissionais feiticistas. Quer
realismo, mas recusando o realismo de Kafka, e
não entendeu qual é realismo aqui, o animista...
- É uma versão.

- Que explica muito... Numa terra de muitas
verdades, esta é tão verdadeira como as outras.
(PEPETELA, 2008, p. 74) 1

Pepetela inova com uma surpreendente intercalação dos tempos na
narrativa, dando um “salto” no tempo na mesma página. No primeiro
trecho, é à Lueji a quem o narrador se refere e no parágrafo seguinte já
está em outro tempo, na vida de Lu, a bailarina. No segundo trecho, apenas
um ponto separa as duas personagens no tempo:

O poder é um vício, adquire-se usando-o, assim
dissera Kondi. Não, ela nunca se viciaria. Trocava
facilmente o lukano pela liberdade perdida.
Hoje. Mais tarde também?

1 Todas as citações de Lueji, o nascimento de um império pertencem a essa mesma
edição (2008). Citaremos, a seguir, apenas o número da página.
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Mais tarde se veria. Agora é preciso deitar,
descansar e esperar o médico, Timóteo, amigo
comum. Assim falou Uli e Lu obedeceu, se
deitando logo (p. 41. Grifos nossos).
[...] Lu puxou o caderno que estava na cabeceira
e se pôs a escrever. Sons de marimba e imagens
de chanas amarelecidas se baralhavam nas
palavras. Talvez também sons amortecidos
de palmas batidas ritualmente. Foi isso que
despertou Lueji, sentada na sala de audiências.
Levantou vivamente a cabeça e à sua frente
estava Kandala, o adivinho, saudando. (p. 47-48.
Grifos nossos)

O romance se desenvolve, na maior parte, na voz de um narrador
onisciente, mas existem outros narradores ao longo da estória
apresentando a sua versão dos fatos da vida de Lueji e o ambiente que a
cerca: falam o pai, os irmãos, os pretendentes, um dos chefes da linhagem
real e Mulaji, um pobre pescador, não menos importante. Lueji é escolhida
rainha da Lunda, última ordem do pai antes de morrer, contrariando a
tradição do seu povo. A decisão deveu-se ao fato de os dois filhos homens,
candidatos naturais ao trono, terem perdido direito por terem agredido
e provocado a morte do pai. Lueji é orientada pelo adivinho Kandala,
homem de confiança do rei anterior, que a ensina a cumprir os rituais
e a vontade dos antepassados, a fazer chover e a governar mantendo a
tradição de sua linhagem. A posse de uma mulher significa, no entanto,
uma inovação na tradição e durante seu reinado Lueji enfrenta ameaças
ao seu governo, uma revolta dirigida por seu irmão Tchinguri, que a
ameaça com uma guerra, e a impertinência dos chefes locais com pacífica
resistência. Alterando os preceitos da tradição e com inteligência, a rainha,
no entanto, supera e surpreende os membros do conselho e líderes locais.
Encontrando dificuldades para manter-se no trono e tentando evitar
a guerra ameaçada por Tchiguri, Lueji casa-se com um estrangeiro, por
quem está apaixonada – “o grande Tchibinda Ilunga” – contrariando as
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expectativas dos conselheiros que esperavam a escolha de um dos rapazes
guerreiros do seu povo e também de seu irmão Tchinguri, por quem fora
apaixonada e que contava em ser o escolhido para continuar no poder. A
revolta dos conselheiros Tubungo não é levada a cabo, no entanto, porque
Lueji possui o lukano – “a pulseira sagrada feita de tendões humanos” – que
lhe garantia a permanência no poder, entregue por seu pai e confirmado
pelo adivinho Kandala. Outra importante dificuldade enfrentada por Lueji
foi a sua esterilidade, o que impediria a manutenção de sua linhagem no
poder. A rainha decide lutar pelo seu trono e entrega a seu marido uma
de suas servas, que engravida e cujo filho é criado como filho da rainha e
preparado para o trono. Lueji cumpre assim, ao passar o governo para o
seu filho, a promessa feita a seu pai.

A estória da rainha Lueji é a inspiração da bailarina Lu para a criação de
um bailado, no qual ela tenta representar os sons e os passos das danças
primitivas. Lu sente-se atraída pelos sons das marimbas e, com a ajuda
do músico Mabiala, começa a escrever a peça. O bailarino parceiro de Lu
na dança é Uli, um médico por quem ela descobre que está apaixonada.
O romance não se realiza, pois Uli a considera uma irmã e não aceita as
propostas e investidas de Lu, considerando que seria um incesto. A paixão
de Lu por Uli remete à paixão de Lueji e Tchinguri, os irmãos que foram
amantes e que, no entanto, não puderam viver juntos por causa das
disputas de poder.

Ao planejar o bailado, Lu começa a ter problemas de saúde, em sua
vida amorosa e até sua avó fica doente. Ao visitar a avó, descobre, por
intermédio da uma tia “mais-velha”, uma kimbanda (curandeira) que
a pesquisa sobre a vida de Lueji e das raízes de fundação da Lunda
incomodaram um espírito – um cazumbi – e que seria preciso tratá-lo com
mais respeito, como ele esperava. A avó entrega a Lu um amuleto, que a
bailarina usará o tempo todo e que lhe devolve a sorte. A bailarina mostra
para as duas “mais velhas” a dança de invocação da “rosa de porcelana”
que fez para Lueji. Essa dança, aprovada pelas “mais velhas”, é o ritual
mágico de Lu, seu talismã, seu uanga. A avó afirma: “Pensar na flor, é
pensar na Lueji. Se acreditas nessa dança, ela vai te ajudar” (p. 313). O uso
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constante do amuleto dado pela avó garante a recuperação da saúde de Lu,
a execução do bailado, a apresentação pública da peça, que conta a estória
da rainha Lueji, sendo um sucesso de público e de crítica.

Os elementos que dão sorte à Lu e remetem à vida da rainha Lueji,
como a rosa de porcelana, a flor preferida de Lueji, usada por Lu na
dança de invocação e que se torna o seu uanga profissional, o amuleto
confeccionado e presenteado pela avó, a “transformação” que ocorre no
palco durante a apresentação, podem ser considerados elementos do
realismo animista, pois representam uma força espiritual que os anima,
fazem parte daquele inconsciente animista a que Garuba (2012) se
refere, na medida em que estão inseridos nas práticas de uma sociedade
contemporânea, na área das artes cênicas como é o caso da bailarina Lu.
Assim, as rosas de porcelanas que rodeavam o lago da infância de Lueji, o
lago “azul-escuro ao luar da Lunda”, de onde ela viu a silhueta do homem
eterno saindo da lua (p. 11), possuem o mesmo significado no cenário
idealizado por Lu para a execução do bailado, cujo palco também possuía
“rosas de porcelana pintadas sobre fundo azul, e a luz também seria azul,
dando a dimensão da noite sobre o lago” (p. 475). O sucesso do espetáculo
que encenou a estória de Lueji é considerado, por Lu, como sorte concedida
pelo amuleto que carrega, presente da avó.
- E se triunfamos é graças ao amuleto que a Lu
tem no pescoço.

- [...] Esse amuleto eu conheço, é dos mais velhos,
não é?
- É... (p. 460)

O realismo animista é caracterizado nesse romance pela apropriação
que a bailarina Lu faz da lenda e dos objetos tradicionais para a execução
do bailado, pela manutenção da tradição dos “mais velhos” (sua relação
com a avó) e também a crença de que o espírito da rainha Lueji a protege
– elementos esses que incorporados à sua vida “real” proporcionaram um
sentimento de reconciliação com o passado e, na vida prática, o sucesso do
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bailado. Essa caracterização está de acordo com o que diz Harry Garuba
sobre o realismo animista. Segundo o autor, trata-se do modo revelador
de um inconsciente animista existente entre os povos da África, cuja vida
prática está permeada de elementos mágicos que convivem naturalmente
com os negócios, com a vida pública, com as tarefas cotidianas. O narrador,
no texto de Pepetela, é um mediador do discurso animista do autor
empírico, como é possível apreender dos trechos a seguir, nos quais o
autor “aparece” na voz dos personagens questionando algumas questões
culturais e inscrevendo seu romance no realismo animista:

Como querem fazer um país com cada um a agir
como pensa e se marimba para o colectivo, para
as regras seculares e sagradas?

- Aqui não estamos a fazer país nenhum – disse
Lu. – A arte não tem que o fazer, apenas reflectilo.
- Frase profunda – disse Jaime – Talvez falsa, mas
quimporta? E estou de acordo. Não percebeste a
ironia, Lu. Eu queria era fustigar os dogmas, un,
deux, foueté, un deux, trois, quatre, plié...

- Eu sei, Jaime. Por isso te inscreves na corrente
do realismo animista...

- É. O azar é que não crio nada para exemplificar.
E ainda não apareceu nenhum cérebro para
teorizar a corrente. Só existe o nome e a
realidade da coisa. Mas este bailado é realismo
animista, duma ponta à outra. Esperemos que os
críticos reconheçam.
- Questória é essa? – perguntou Cândido.

- O Jaime diz a única estética que nos serve é
a do realismo animista – explicou Lu. Como
houve o realismo e o neo, o realismo socialista
e o fantástico, e outros realismo por aí” (p. 458)
(grifos nossos).
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Outro trecho importante que colabora com essa ideia de um “narradorautor” este em que o narrador diz que deseja escrever um romance a partir
do roteiro da Lu, da sua “visão da Lueji”: “[...] Lu, deixa-me escrever um livro
[...] A tua visão de Lueji, como está no roteiro. Devolvo num romance.” (p. 474).

Além de inscrever seu romance na corrente do realismo animista e de
“revelar-se” como um escritor em busca das origens e mitos da fundação
da Angola, o autor expõe seu objetivo de recuperar a lenda da rainha Lueji
e da fundação da Lunda para que a História de seu povo seja arrancada
das cinzas e renasça, assim como Lueji renasceu em Lu, demonstrando ao
povo que “só lhe resta avançar” para o futuro da angolanidade, orgulhoso
por descobrir que “afinal este País teve gente assim e nós nem sabíamos” e
capaz de reconhecer, como Cândido, que a “tradição deve ser utilizada, mas
num sentido de progresso, de libertação das pessoas” (p. 462). Pepetela
reforça a questão da identidade angolana, já inscrita no romance por meio
da lenda da rainha Lueji, agora, em momentos que se aproximam do final
da longa narrativa, ao buscar na História a voz do povo que, despojado de
suas raízes identitárias, sonhava em ser igual aos outros. Não obstante, o
narrador também se encontra entre esses indivíduos:

[...] sempre temerosos da comparação, nada
igualava as tradições da Europa que tínhamos
que ficar para sempre agradecidos porque das
trevas nos tirou, quando afinal as trevas vinham
de lá e nos escondiam de nós próprios, órfãos de
passado, sem saber que também é glorioso... neste
Mundo no qual afinal nos inscrevemos por direito
próprio, o direito de sermos nós, redescobertos,
maravilhados com a nossa existência de sempre,
orgulhosos por sermos diferentes e tão iguais
aos outros, orgulhosos de proclamarmos a nossa
diferença entre iguais... [e]... reforçar a graça de
sua raça universal... (p. 479)

A grandeza do povo “arrancada das cinzas da História e das falas dos
mais-velhos” reaparece no bailado de Lu-Lueji cujos movimentos
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fazem levantar imaginárias nuvens de pó de
terra calcinada das chanas, ali, sobre o palco
de madeira do Nacional, lavado e relavado
para a ocasião, mas as pessoas sentem nos
narizes o irritantedoce gosto de poeiras antigas,
depositadas na memória colectiva que nunca é
aniquilada, por quantas ideologias se lhe ponha
em cima. (p. 480)

Nesse bailado, Lu “recupera” o ceptro de Lueji, a rosa de porcelana,
como símbolo dessa nova Lu-Lueji, a união entre passado e futuro que
aponta para a formação de uma identidade angolana. Lueji, o nascimento
de um império é, portanto, uma obra importante para o estudo do realismo
animista e para reflexão sobre uma história da África recontada por
Pepetela, autor comprometido com o resgate da tradição angolana, como
ele mesmo declara:

Evidentemente, eu penso que a nossa literatura
precisa de ir à tradição – e eu, sempre que posso,
tento ir, procurar raízes. [...] Há um caldear de
culturas, aqui, e nós temos de ir procurando
raízes daquilo que faz uma certa identidade. E
aí sim, aí é uma busca consciente de ir buscar
certos valores, certos referenciais à cultura
tradicional... (CHAVES, 2009, p. 35)

No romance angolano em questão, leem-se estórias de mulheres
separadas pelo tempo, mas reaproximadas pelos aspectos culturais
e históricos de uma África que comparece nas páginas de uma obra de
ficção condizente com a primeira concepção da natureza, o animismo, e
“reencantadas” na atualidade. Diante das considerações dos estudiosos
africanos sobre o animismo africano e do posicionamento do autor
sobre a importância de buscar as raízes da história e tradição angolanas,
reiteramos a ideia já defendida em trabalhos anteriores, de que as leituras
e análises de textos africanos deveriam buscar sua fundamentação teórica
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em estudos de autores africanos e não apenas nas categorias ocidentais,
ou seja, as análises dos textos africanos não deveriam ficar restritas aos
gêneros do fantástico ou do realismo mágico, ou ainda, não deveriam
ser reduzidas à religião ou ao fetichismo, pois o animismo presente nos
textos africanos advém de uma concepção animista da realidade do mundo,
diferentemente dos elementos constituintes dos gêneros ocidentais.
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