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RESUMO
Esta tese tem como objetivo principal analisar a produção literária de Conceição Evaristo
(Brasil) Paula Tavares (Angola) e Conceição Lima (São Tomé e Príncipe), no que se refere às
estratégias e aos recursos poético-discursivos que determinam a reescrita de nação. A
investigação focaliza seus poemas e como são produzidos os efeitos de sentido, tendo em
vista a voz feminina e a dos segmentos étnico-raciais no processo de construção das nações
literárias. As poetisas utilizam recursos, quais sejam, metáforas, metonímias, anáforas e
inversões para executar dois movimentos específicos: o de desconstruir a visão estereotipada
e discriminatória sobre as figuras femininas e demais segmentos sociais subjugados e o de
construir novas configurações de sujeitos poéticos femininos que denunciam, contestam e
resistem à ordem vigente. Com reflexões advindas da sociologia, da antropologia, da história
e dos estudos culturais, a pesquisa bibliográfica parte de pressupostos teóricos do campo dos
estudos da linguagem e da teoria literária. A ideia de nação que perpassa as análises dos
poemas advém do cruzamento teórico acolhido das ciências sociais e, especificamente da
antropologia, no exame do fenômeno da raça e do racismo. A análise literária, propriamente
dita, é fundamentada nas contribuições da crítica das literaturas africanas e afro-brasileira. O
auxílio para formulação de argumentos, quanto às questões femininas, foi buscado nos
estudos femininos e feministas. O procedimento de análise se pauta pelo método comparativo,
efetuando o entrecruzamento de contextos dos países das autoras, comparando as dicções
poéticas e os posicionamentos estéticos, considerando-as como sujeitos de discursos por uma
via não hierarquizante, nem tampouco desigual ou excludente. As semelhanças e diferenças
identificadas tornam-se objetos estratégicos e mecanismos funcionais para compor as
singularidades e as particularidades inerentes às autoras no processo de construção de seu
fazer poético que evidencia as identidades e as condições femininas nas nações literárias.
Palavras-chave: Nação. Identidade. Condição feminina. Poesia. Autoria feminina.

ABSTRACT

This thesis has as main objective to analyze the literary production of Conceição Evaristo
(Brazil), Paula Tavares (Angola) and Conceição Lima (São Tomé e Príncipe), as regards the
strategies and poetic-discursive resources that determine the rewriting of nation. The
investigation focuses on their poems and on the way the effects of meaning are produced,
considering the feminine voice as well as the voice of ethnical-racial groups in the process of
construction of literary nations. The authors used resources such as the metaphor, metonymy,
anaphora and reversions to accomplish two specific movements: to deconstruct the
stereotypical and discriminatory view about female figures and other subjugated social groups
and to build new configurations of poetic female subjects that denounce, contest and oppose
the prevailing order. Taking as a starting point the theoretical contributions of sociology,
anthropology and cultural studies, the bibliographical research was carried out having as a
basis in language theoretical. The idea of nation that comes out from the analyses of the
poems is based in the fields of social sciences with, specially, the anthropological, that
investigates the phenomenon of race and racism. Literary analysis, itself, is based on the
african literary criticism and afro-brazilian. The aid in the formulation of the arguments
concerning female issues come from feminine and feminist studies. The comparative method,
used in the analysis procedure, enabled the crisscrossing of the authors’ different countries
contexts, the comparison of poetic dictions and aesthetic positioning, considering both of
them as subjects of speech in a non-hierarchical, nor unequal or excluding way. The identified
similarities and differences became strategic objects and functional mechanisms to constitute
the authors’ singularities and peculiarities in the process of construction of their poetic
making which shows the identities and the female conditions in the literary nations.

Key words: Nation. Identity. Female condition. Poetry. Female authorship.
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1 INTRODUÇÃO

No campo da discussão sobre a nação, abrem-se distintas e complexas visões para
conceituá-la. Vários teóricos1 comprovam que a ideia de nação não é fixa, nem tampouco
passível de ser submetida a uma única e determinada orientação ideológica. Uma nação se
constrói do entrecruzamento de interesses, desejos e compromissos temporais em dados
contextos políticos e sociais, seguindo a lógica de quem domina em detrimento aos anseios de
quem é subjugado. Ela pode advir do espírito de solidariedade que envolve homens e
mulheres que a constroem. Transposta e submetida ao contexto dos estudos literários, a noção
de nação será investigada, numa perspectiva crítica, evidenciando os discursos divergentes,
quanto aos processos poéticos e narrativos que podem encenar estratégias específicas da
ordem hegemônica e que são percebidos como legitimadores de ações vigentes ou nutrirem
imagens relativas ao conhecimento anteriormente negado.
Considerar a literatura como produto social e cultural que, de uma forma ou de outra,
contribui para o processo de construção e de desenvolvimento de uma nação, parece fortalecer
a ideia de que ela não pode ser vista desvinculada de sua realidade latente. E por que não é
desvinculada do contexto social e político de uma dada sociedade, a literatura também não
pode ser considerada por um conceito estável, mas instável, com muitas entradas e saídas,
(COMPAGNON, 2003, p. 34) tendendo a rechaçar o exclusivismo preconizado pela
legitimação das “grandes obras”.
Nesse sentido, é necessário ultrapassar a concepção de T. S. Thomas Stearns Eliot
(1919) que vê a literatura como monumento de uma ordem que se desajusta com a chegada de
novas obras para novamente ser reajustada, considerando apenas, nesse aspecto, a chamada
“grande literatura”, bem como a visão de Valéry (1957) que percebe a literatura como um
fazer que traz em sua natureza “a aplicação de certas propriedades da Linguagem”
(VALERY, 1957), ou como o labor da palavra no seu efetivo êxito de produção de imagens,
ritmos e cadência no fornecimento de uma arquitetura da palavra, para entender, como
Compagnon (2003, p. 34), que a literatura, no século XX, conquistou “uma parte dos
territórios perdidos”, aglutinando diferentes modos de escrita que deixam transparecer a
realidade subjetiva e social do homem e da mulher.
Nesse leque que se abre para as variadas formas do fazer literário, com a presença de
diversos e diferentes sujeitos autorais, a escrita de autoria feminina é fator preponderante para

1

Os teóricos cuja reflexão foi utilizada na escrita desta tese serão nomeados em momento oportuno.
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a configuração de novas abordagens nos sistemas literários. Essa perspectiva se enquadra em
um campo de estudo maior que engloba outras experiências culturais, a dos subalternos,
especialmente, dos povos colonizados que, por muito tempo, foi posto em plano secundário
na tradição dos estudos ocidentais.
Nos últimos tempos, os estudos culturais, que questionam a naturalização das
subalternidades, colocam em evidência, dentre outras, a escrita de autoria feminina no seio da
crítica. Com isso, essa escrita vem conquistando mais espaço, no que diz respeito à retomada
de novas abordagens sobre as autoras que, durante muito tempo, foram silenciadas no interior
do cânone, e à promoção da inclusão de novos nomes para reconfigurar os sistemas literários.
Todavia, ainda há significantes lacunas e inquietantes posições que fortalecem o teor
exclusivista e modelador do cânone.
Essa tese se insere nesse contexto com vista a trazer novas reflexões para os estudos
literários e culturais como forma de desvelar os mecanismos que ainda sustentam as
desigualdades nas relações de poder, incluindo-se numa dimensão epistêmica que procura
elaborar novas mediações como também novas formas de racionalidades. Ela segue uma linha
argumentativa crítica de leitura e análise dos poemas de três poetisas, a afro-brasileira
Conceição Evaristo (2011), e duas africanas, a angolana Paula Tavares (2011) e a sãotomense Conceição Lima (2004, 2012a, 2012b), a partir da ideia de nação literária, a fim
demonstrar como se realiza o processo de construções poéticas.
Assim como as autoras aqui estudadas põem em evidência um eu a falar de si e de
suas subjetividades, ou melhor dizendo, a falar de si, falando do outro e de sua nação,
valendo-se de diferentes formas discursivas e poéticas, a tese procura, mesmo com limitações,
evidenciar a importância dos seus papéis e de suas produções como narrativas de nação
literária que levam em conta requisitos temáticos incorporados na reflexão sobre identidade,
raça, etnia e gênero. Ademais, a tese se desenvolve pela via dos estudos comparativos entre
obras das autoras de países situados ao sul do continente africano e sul-americano,
diferenciando-se dos eixos de estudos comparativos correntes que procuram privilegiar
objetos circunscritos no campo do pensamento norte-americano ou europeu.
O eixo fomentador das análises se baseia na concepção de Homi Bhabha (1998) ligada
à de Benedict Anderson (2008) que formula a ideia de “nação imaginada”, destacando a
narrativa como processo de exposição e exploração do imaginário nacional. Seguindo o
raciocínio de Homi Bhabha (1998), compreende-se que a narrativa literária sobressai como
um expediente que visibiliza uma “performance” da construção da ideia de nação, narrada do
ponto de vista dos sujeitos marginalizados e subjugados, no decorrer do processo de
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elaboração dos projetos nacionais. Tal aspecto é considerado, à medida que se reconhece, nas
narrativas literárias, a estreita relação com o vivido e com o experienciado.
Para o embasamento das análises, buscou-se acolher argumentos e reflexões de
diferentes campos teóricos: literário, sociológico, antropológico e estudos feministas. No
processo de análise, identificou-se que nas produções poéticas das autoras são recorrentes
como procedimentos para construção de sentidos: a metáfora, a metonímia, a sinestesia e a
inversão que estruturam o campo formal e de expressão. São figuras que extrapolam a esfera
estilística para circular imbricadas a outros saberes, contribuindo para a elaboração das
imagens poéticas que ressoam o modo, a feitura literária (palavra, verso, estrofe, enunciado)
mas também espelha o discurso social e o histórico. Dessa confluência, os poemas atingem
uma expressão de ideias marcadas pelo desvio e/ou pela inversão de sentido de outros
discursos literários canonizados ou dos discursos hegemônicos da rede de significação
sociopolítica e histórica.
As reflexões se validam por considerações teóricas preconizadas por Émile Benveniste
(1988) sobre a subjetividade na linguagem. Pela linguagem e em interlocução com o outro, a
pessoa se “constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua
realidade que é a do ser, o conceito de ‘ego’. Portanto, a subjetividade é determinada pelo
“status linguístico da ‘pessoa’” (BENVENISTE, 1998, p. 286). Na interlocução com o outro,
“tu”, a pessoa “eu” toma a consciência de si por contraste e nessa condição de diálogo, dá-se a
dialética de posição entre os sujeitos. Nesse sentido, os eus poéticos, evidenciados, nesta tese,
conferem-se na instância do discurso individual que remete insistemente para o coletivo,
“nós”, numa realidade imaginária porque poética, onde suas subjetividades constituem a
esfera decisiva da construção da identidade da nação.
Dessa dimensão do sujeito marcado por “uma instância linguística e pela instância do
discurso” (BENVENISTE, 1998), recorre-se à noção do sujeito literário, preconizado por
Jonathan Culler (1999) que, descentralizado e afetado por fatores sociais está em constante
construção como algo dado ou como algo construído, determinado por suas origens ou
atributos sociais, ou pelas posições que ocupa na sociedade. São essas variantes que vão
contribuir para as formas narrativas ou poéticas diversas e diferentes. No desenvolvimento da
tese, cogita-se a narrativa com conduta performática, em que os poemas são vistos como
peças que revelam a composição das nações literárias, buscando trazer para os corpos-poemas
o que ficou esquecido nos “escombros”, nas “sombras” ou nos “escaninhos” da história
oficializada. Para tanto, as ideias de Wander Melo Miranda (1998) são retomadas no encalço
de Ernest Renan (1999), ampliando-se com as reflexões crítico-analíticas de Inocência Mata
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(1992, 2001, 2004a, 2004b, 2010), Ruy Duarte de Carvalho (2008, 2011), além de Eduardo de
Assis Duarte (2009, 2011), Nazareth Fonseca (2000, 2009, 2011, 2013), dentre outros
mencionados, formadores de significativo arcabouço teórico da nova crítica literária que
reorienta os estudos das literaturas afro-brasileira e africanas de língua portuguesa.
Do campo da sociologia, buscou-se refutar a ideia de identidade, no tocante à
imutabilidade e acolher a visão de identidades na pluralidade. Neste sentido, as ideias de
Kathryn Woodward (2012), Stuart Hall (2011), Zygmunt Bauman (2005), consubstanciadas
com a noção de territorialização de Isabel Castro Henriques (2004) embasam a reflexão sobre
as identificações subjetivas e coletivas para fortalecer o percurso teórico que aborda a nação e
a identidade nacional, visto que não se pode pensar as identidades de um povo e de um país
sem relacionar suas ações com o que se projeta, enquanto Estado, sob o âmbito territorial, e de
direito. Nessa linha, o pensamento de Ernest Renan (1999) sobre nação construída,
envolvendo os indivíduos naquilo que eles têm em comum, torna-se produtivo quando
relacionado às ideias de Bhabha (1998), Stuart Hall (1997) justapostas às de Benedict
Anderson (2008) e Eric Hobsbawnm (1977), acolhendo suas diferenciações, porque
completam o arcabouço teórico que auxilia nas análises dos poemas. Dessa forma, atenta-se
para as lacunas e as rasuras dos projetos de nação dos países das autoras. As ideias desses
teóricos ajudam a entender o processo de construção das nações literárias, a verificar até que
ponto as autoras se aproximam e, ao mesmo tempo, distanciam-se dos projetos de nação
oficializada e como suas visões de mundo são redimensionadas.
Quanto à reflexão sobre gênero e condição feminina nas nações literárias em foco,
optou-se por uma ótica sobre o feminino que problematiza a visão patriarcal e questiona os
mecanismos de controle que se centram nas diferenças sexuais. A perspectiva aponta para as
novas dimensões das noções de gênero que se consolidam, a partir da visão de Joan Scott
(1996), Teresa de Lauretis (1994), Mary Louise Pratt (1994), Nancy Stepan (1994), no que
tange a compreensão dos contrassensos da visão patriarcal e da ideia de gênero como
categoria dinamizadora do papel da mulher que escapa da esfera de submissão ao privado. A
categoria de gênero como representação e construção explica as diferenças e potencializa
questionamentos quanto às relações binárias masculino e feminino que rasuram a participação
da mulher no contexto histórico, político, social e cultural.
Assim posto, quando Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima inserem a
voz feminina que pode falar e com esse falar interpelar junto com outros sujeitos, preservando
autonomia e ação, com menor ou maior intensidade, elas estão configurando e reconfigurando
uma outra dimensão do sujeito feminino que questiona sua subalternidade. É nesse momento
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que as ideias de Gayatri Spivak (2010) se apresentam úteis pois ajudam a identificar a gênese
e as determinantes políticas que as fazem sujeitos subalternos.
Do mesmo modo, no campo teórico de reflexão sobre raça e etnia, os argumentos de
Michel Wieviorka (2002), sobre raça, racismos e os mecanismos de transmissão de preceitos
excludentes e hierarquizantes, e as de Philippe Poutignat e Joselyne Streiff-Fernat (1998), que
distingue a pertença racial da pertença étnica na compreensão do que seria grupos étnicos, que
atendem a uma “crença subjetiva” da sua comunidade de origem, serviram para a focalização
da presença e da condição dos sujeitos negros e dos segmentos étnicos nas poéticas de
Conceição Evaristo e Conceição Lima, respectivamente. Sob o mesmo prisma, buscou-se
também apoio em concepções de Kwame Anthony Appiah (1997), Achile Mbembe (2014)
que reiteram a opção da via pela qual se quis pensar a questão da raça, do racismo e da
posição do sujeito negro nas esferas dos poemas, considerando os efeitos sócio-políticos nos
contextos pós-coloniais.
Esboçando as veredas desses campos teóricos, duas categorias incorporam a base
teórico-metodológica desta tese, a saber, identidade e memória. Ambas não estão
contempladas separadamente. Elas se reforçam, porque “a memória é [...] uma força de
identidade” (CANDAU, 2011, p. 17). Aquilo que prevalece na memória dos sujeitos,
sobretudo em crise, é que nutre as suas vivências e existências. Portanto, os indivíduos
escolhem o seu repertório de memória de acordo com a representação que têm de si e de seu
meio. “A memória é uma identidade em ação”, no entanto ela “pode ameaçar, perturbar e
mesmo arruinar o sentimento de identidade” (CANDAU, 2011, p. 18). O jogo entre memória
e identidade na formação das subjetividades dos sujeitos que falam é feito das lembranças,
mas também dos esquecimentos (RICOEUER, 2007). Assim, poemas do livro Poemas da
recordação e outros movimentos (2011), de Conceição Evaristo; os que especialmente
constituem Ritos de passagem (1985), O lago da lua (1999), Dizes-se coisas amargas como
frutos (2001), Ex-votos (2003) e Como veias finas na terra (2010) de Paula Tavares, e os que
fazem parte de O útero da casa poesia (2004), A dolorosa raiz do micondó (2012a), O país de
Akendenguê: poesia (2012b), de Conceição Lima, percorrem um fio condutor da memória que
transita pelos escombros, atravessa os escaninhos da história para trazer à tona os conflitos
gerados e as marcas das escarificações no corpo físico e metafórico dos eus poéticos.
A tese de que a produção de mulheres africanas e afro-brasileira rasura os discursos
hegemônicos, desconstrói imagens e reconfigura o lugar do feminino na construção da nação,
desenvolve-se, a partir das análises da produção literária das três autoras escolhidas, cujos
recursos poéticos, privilegiados por cada uma com seus efeitos de sentido, traduzem vozes
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femininas conscientes de sua realidade e das demandas que esta realidade impõe. Para além
dos poemas, isso se reafirma nos textos não literários, escritos ou orais das autoras, quando
tratam da dimensão que elas dão a suas escritas como compromisso histórico-social e
literário. Nesse diapasão, a tese tem como objetivo geral investigar a imagem de nação
construída como “comunidade política imaginada”, tendo em vista a problematização do
papel feminino no contexto literário de cada escritora, para identificar os elementos
condicionantes acolhidos por sua produção poética no contexto histórico africano e afrobrasileiro.
Para isso, procurou-se, especificamente:

a) levantar as estratégias discursivas que ressignifiquem os legados de lembranças,
assumidos pelo projeto de nação e de identidade nacional, nos poemas;
b) analisar os recursos poéticos e os efeitos de sentidos que indicam a presença da
mulher, sua voz e a posição feminina na reescrita poética da nação, destacando as
imagens privilegiadas em cada poema;
c) cotejar as poéticas das autoras estudadas para delinear o modo como suas produções
estéticas se afastam e se aproximam dos símbolos celebrados pelo projeto de nação de
seus países.

Estruturalmente esta tese marca, como já mencionado, entrecruzamentos de eixos
teóricos que agrupam elementos da linguagem, da teoria literária, do feminismo, da história,
da sociologia, da antropologia, no âmbito dos estudos pós-culturais. Essa confluência de
visões teóricas diferentes, evidentemente que, em algum momento, causou instabilidade no
processo investigação, mais pela maleabilidade dos conceitos do que pela inapropriação
metodológica. Visto como um desafio, a quadratura teórica contribuiu de maneira eficaz para
o alcance dos resultados. Aliar conceitos, que algumas vezes se opõem, a procedimentos
diversos, mas complementares, potencializou a análise com vistas a cerzir uma crítica
interdisciplinar, não se limitando ao exame dos aspectos formais e de linguagem, porque os
poemas assim permitiam. Agregado a isso, acolheu-se os discursos extraliterários das autoras
como argumentos auxiliares que pudessem fortalecer as análises, sem declinar a
produtividade dos aspectos da linguagem poética. Ademais outro procedimento dinamizador
da análise foi a identificação dos momentos intrapoéticos recorrentes na obra de cada autora e
o diálogo que se procurou estabelecer entre as poéticas, seja do ponto de vista temático, seja
nas equivalências intencionais das obras para revelar o mundo.
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Ao discorrer sobre a poética de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima,
não se perde de vista a importância da contextualização histórica e social dos seus países e os
direcionamentos políticos dos projetos de nação oficializados. As categorias mencionadas
acima se comportam como demarcadores de leitura nos quatro primeiros capítulos e estão
engendradas a outras: nação, raça, etnia e gênero. A investigação interdisciplinar dos estudos
culturais referida se opõe à perspectiva da abordagem tradicional dos estudos da nação, uma
vez que se quer examinar a construção da nação literária, a partir do campo de visão do
subalterno, com suas diferenças em relação ao poder. Por isso, a configuração estabelecida é
aquela forjada pelas margens, pelos os que não tinham voz, porque esta foi soterrada.
Neste entrecruzamento de ideias e eixos epistêmicos, o método comparativo projeta a
possibilidade de alcançar os objetivos, à medida que compara contextos, teorias e produções
de distâncias espaciais diferentes, mas similares uma à outra. As diferenças são detectadas não
para hierarquizá-las e as semelhanças identificadas não para banalizá-las, porque delas,
diferenças e semelhanças, vigora o sulco propulsor da investigação. A identificação do modus
operandi, especialmente, aquilo que as autoras privilegiam ou descartam para focar a história
de suas nações e dos sujeitos foi o primeiro passo, como procedimento de leitura, para
comparar e extrair o que há de idiossincrático e produtivo no desenvolvimento das análises.
Assim, visando a um melhor detalhamento sobre o presente estudo, organizou-se esta
tese em seis capítulos. Na introdução, capítulo 1, apresenta-se o trabalho, apontam-se
objetivos e justifica-se a escolha pelo tema.
No capítulo 2 - Identidades socioculturais nas nações literárias, apresentam-se as
identidades como elementos motivadores de reflexão dos discursos poéticos e, desta forma,
explicita-se um caminho epistêmico que parte das subjetividades para a coletividade, situando
os momentos de crises por que passam os sujeitos na construção de suas identidades que estão
constantemente rasuradas e fraturadas. São destacados os poemas que refletem essa situação
tanto por questões de gênero quanto racial. Os segmentos étnicos são-tomenses referidos nos
poemas de Conceição Lima são evidenciados da mesma forma que os convocados pela
condição de se situarem às margens territoriais – cercadas pela guerra – na periferização
angolana de Paula Tavares. Estes segmentos compõem o quadro social dos países emergentes,
como os sujeitos chamuscados pela violência que persistem no trajeto dos “bus” e favela
brasileiros, clamados por Conceição Evaristo. São alusões poéticas a um processo históricosocial de caráter excludente que, ao mesmo tempo, permitem enxergar a imagem ambivalente
das nações em que a realidade é transitória (BHABHA, 2010) e repercute de forma
determinante para o sentido da identidade nacional, rasurando a ideia de unidade e de
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linearidade. Desse modo, prevalecem signos que remetem aos confinamentos e à memória
silenciada por uma possível nação projetada.
No capítulo 3 - Tensões e distensões das vozes hegemônicas, via desconstrutiva do
discurso poético sobre a nação, o corte teórico se desenvolve a partir do contexto em que os
sujeitos estão marcados pela crise social e política no país de cada autora. O contexto
histórico-político vai interferir, sobremaneira, na posição autoral de cada uma frente ao
sistema literário de seu país. As realidades sócio-históricas e culturais do Brasil, Angola e São
Tomé e Príncipe são o plano de fundo por onde os sujeitos entram em embates e em crise.
Por isso, ficam evidentes as rasuras e lacunas que provocaram e provocam silenciamento e
subalternização do feminino e da figura negra e pobre nos poemas.
Dentro desse esboço, eleva-se a reflexão quanto à literatura de vertente afro-brasileira
ante o cânone literário brasileiro, e noutro campo, as literaturas angolana e são-tomense no
contexto africano. Isto posto, as leituras desenvolvidas revelam o lugar de exclusão dos
sujeitos femininos negros, com suas identidades esgarçadas nos projetos de nação brasileira,
nos poemas de Conceição Evaristo; da realidade dos sujeitos em espaços angolanos pósindependência, nos de Paula Tavares, e dos sujeitos subalternizados por suas identidades
étnicas no seio da mátria, casa, lugares de memória2 por onde se constrói a ideia de nação sãotomense nos poemas de Conceição Lima.
As reservas individualizadas, no corpo-poema de cada autora, evidenciam
configurações dos sujeitos em crise, fragmentados, em confronto com o quadro hierárquico do
poder, mas em resistência e, por isso vigora, nos poemas, a via de contestação e denúncia,
através de signos que remetem a corpos manipulados na “esteira da cidade”, “criança
estilhaço”, “criança de vidro”, “riacho de dor cascata de fúria”, “mortos que morreram sem
perguntas” que se assemelhan a “corpos-tijolos”, “corpo-vidros” que habitam “barracos” de
“sinuosos labirintos” onde se assentam outros sujeitos vitimados pela violência sexual e pelo
abandono.
No capítulo 4 - As condições feminina e étnico-racial dos sujeitos poéticos -, partindo
da reflexão sobre a condição humana, enfoca-se a condição feminina e étnica. Discutem-se os
projetos de nação firmados, sob um ponto de vista masculino e eurocêntrico, como se constata
no capítulo 3, que silenciam as vozes femininas e negras na sociedade, no sistema literário e
2

Termo usado por Pierre Nora (1985) que designa os “restos”. “A forma extrema onde subsiste uma consciência
comemorativa numa história que a chama, porque ela a ignora. [...]”. Eles “nascem e vivem do sentimento que
não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos” [...] É por isso a defesa, pelas minorias, de uma
memória refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente guardados nada mais faz do que levar à
incandescência a verdade de todos os lugares de memória. ” (NORA, (1985, p. 12-13).
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no interior dos poemas de dicção nacionalista (Angola e São Tomé e Príncipe) e na
historiografia literária brasileira. Sob esta constatação, verifica-se que as autoras tecem suas
poéticas questionando o discurso hegemônico, evidenciando os signos e os sinais que
contestam as lacunas persistentes nas visões de outrora no bojo do discurso de unidade
nacional.
Neste sentido, tornou-se imprescindível a ideia de sujeito subalterno de Gayatri Spivak
(2010) para se averiguar a imagem do subalterno feminino e negro construída no contexto
colonial e no pós-colonial e o contraponto dessa imagem que as autoras estabelecem para
demarcar as performances dos sujeitos na construção de suas identidades étnicas e de gênero
pela via da memória. Os conceitos sobre memória auxiliam na percepção das configurações
femininas e negras atravessadas pelo olhar exclusivista. As poéticas das autoras evidenciam
que, para o poder constituído, os sujeitos feminino e negro desempenham papéis
estereotipados, marcados pela imobilização social e econômica, permanecendo em lugares
cristalizados. No entanto, na reconstrução de novas configurações, os processos metafóricos
remetem para um campo de força de resistência e esperança. Aqui já se enuncia o que vai ser
central no capítulo 5: as estratégias de construção poemática que remetem ao aspecto mítico
matrilinear, à construção de uma teia de solidariedade feminina, como evocam os poemas de
Paula Tavares e Conceição Evaristo, e ao aprumo do canto poético de Conceição Lima para
anunciar novas formas experiências poéticas.
O capítulo 5 - As nações literárias - é composto de três subsecções, cada uma
privilegiando as estratégias individuais das poetisas no contexto da realidade de seus países,
porém mantendo a via comparativa entre elas. Na primeira subsecção, “Vozes-mulheres
negras na nação literária de Conceição Evaristo”, demarca-se a nação poética de Conceição
Evaristo, evidenciando os poemas que compõem a estética do banzo e do cotidiano. Assim se
retoma a condição social dos sujeitos para indicar que tipo de mundo a autora procura
delinear, a partir dos signos que repercutem a ideia de sonhos diluídos e dos construídos pela
voz feminina negra que inaltece a “fêmea-matriz”, a “força-motriz” “moto-contínuo / do
mundo”. Evaristo constrói a sua “escrevivência” em intenso diálogo com escritoras/es
canonizadas/os da vertente afro-brasileira.
Na segunda subsecção, “O lugar do feminino na nação literária de Paula Tavares: a
reinvenção da tradição”, o enfoque incide sobre a poética de Paula Tavares, tendo como
paralelos extraliterários os testemunhos de mulheres angolanas no enfrentamento da realidade
de guerra e os efeitos sobre elas e sobre Angola. As análises dos poemas sinalizam as
estratégias da autora de se apropriar do acervo botânico do território angolano para revelar os
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apelos eróticos e sensuais do corpo, bem como os mecanismos de subjugamento da mulher
tanto na tradição quanto na sociedade pós-independência. A forma como a sociedade vê e
considera a mulher ressoa em seus poemas, a partir de um ponto de vista questionador que
desconstrói as visões cristalizadas sobre ela. Por isso, a mulher da qual se fala, porque não
tem como falar, traz em si gritos sufocados, consciência da existência do cercado e a tentativa
de saltá-lo. Daí o descompasso com os preceitos da tradição, a negação de “bater a manteiga”
e não por o cinto, simbolicamente anunciando gestos de transgressão.
Na terceira subsecção, “O lugar do feminino na história silenciada da nação literária de
Conceição Lima”, a realidade da mulher são-tomense auxilia na compreensão da nação
literária da poetisa. A mulher testemunha a história e, desse modo, é por ela que o leitor
identifica os fatos históricos e a forma como os sujeitos subalternizados foram banidos do
centro do poder. A utilização de paratextos que destacam as figuras femininas, sob a memória
afetiva e histórica, como “seiva” fornecida e engendrada das raízes do micondó, reforça-se
com a ficcionalização dos entes queridos de teor autobiográfico. O micondó e a upa são dois
signos da geografia local que simbolizam a haste de sustentação que ergue a nação literária.
Surgem da terra os elementos para a poetisa redimensionar o seu cantar poético realizado pela
via das origens patrilineares e matrilineares. Os signos: mátria, casa e ilha, figurações da
nação edificada em O útero da casa (2004) perduram como espaço de pertencimento,
retomados em “O amor do rio”, do livro No país de Akendenguê (2012b), onde o eu poético
reafirma: “Este lugar é a minha casa, não tenho outra. / Esta casa é o meu lugar, não quero
outro. ” (LIMA, 2012b, p. 41), por que se sabe que o verbo soa alto, com punhos cerrados,
fundido de feições do “nós”, paisagem humana da diáspora do povo africano.
A proposta de aliar as produções poéticas das três autoras, sempre vista como desafio,
procura ressaltar a linha dialógica que se pode construir comparativamente no âmbito das
literaturas de língua portuguesa, privilegiando-se o gênero poema e suas reverberações em
estética contemporânea altamente afeita ao cotidiano e à condição feminina.
Finalmente, nas considerações finais, capítulo 6, reside os resultados das análises
comparativas como contribuição para os estudos que atualmente se desenvolvem sobre as
autoras estudadas.
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2 IDENTIDADES SOCIOCULTURAIS NAS NAÇÕES LITERÁRIAS
DA MULHER, O TEMPO
A mulher mirou-se no espelho do tempo
mil rugas, (só as visíveis) sorriram,
perpendiculares às linhas
das dores.
Amadurecidos sulcos
atravessavam o opaco
e o fulgor de seus olhos
em que a íris, entre
o temor e a coragem,
se expunha
ao incerto vaivém
da vida.
A mulher mirou-se no espelho
de suas águas:
- dos pingos lágrimas
à plenitude da vazante.
E no fluxo e refluxo de seu eu
viu o tempo se render.
Viu os dias gastos
em momentos renovados
d’esperança nascitura.
Viu seu ventre eterno grávido,
salpicado de mil estrias,
(só as contáveis estrelas)
em revitalizado brilho.
E viu que nos infindos filetes de sua pele
desenhos-louvores nasciam
do tempo de todas as eras
em que a voz-mulher
na rouquidão de seu silêncio
de tanto gritar acordou o tempo
no tempo.
E só
só ela, a mulher,
alisou as rugas dos dias
e sapiente adivinhou:
não, o tempo não lhe fugiu entre os dedos,
ela se guardou de uma mulher
a outra...
E só,
não mais só,
recolheu o só
da outra, da outra, da outra...
fazendo solidificar uma rede
de infinitas jovens linhas
cosidas por mãos ancestrais
e rejubilou-se com o tempo
guardado no templo
de seu eternizado corpo. (EVARISTO, 2011, p. 34-35)
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Dentre os sujeitos enunciadores da poética de Conceição Evaristo, o feminino é aquele
que se assenta como elemento motivador e construtor do seu fazer literário. Seja na prosa seja
na poesia, Evaristo imprime a voz do sujeito feminino que singulariza para pluralizar,
questiona para ressignificar os sentidos per si e, ao mesmo tempo, evidenciar um movimento
de fratura e de resistência dos subalternos. No poema com que este capítulo se inicia,
elaborado em terceira pessoa, o feminino é o centro do discurso e, enquanto tal, projeta-se,
através da metáfora do espelho, em revista à construção de sua identidade. A voz poética,
heterodiegética3, que mira e descreve o reticente tempo da mulher, capta no piscar de olhos a
contínua/descontínua vivência temporal e emite um olhar cúmplice do qual dificilmente se
pode negar o acento da autoria feminina.
As cinco estrofes refletem o percurso do sujeito feminino em revisão da vida diante do
espelho. O espelho faz-se metáfora da vida da mulher. Ele é o objeto através do qual a mulher
se reconhece no tempo, mas é também aquele em que a voz poética e as demais vozes se
reverberam na teia cosida no final do poema. O mergulho da mulher na imagem projetada no
espelho traduz a composição subjetiva das faces identitárias: o labutar da vida está referido na
hipérbole “mil rugas” e no movimento da “íris, entre temor e coragem”; a função mulher-mãe,
que procria e protege em “ventre eterno grávido”, agrega-se à da mulher que resiste com o
corpo “salpicado de mil estrias” e com o ato que “de tanto gritar acordou o tempo”. Esse
estado de autodespertar pelo grito expõe a condição feminina e, ao mesmo tempo, uma
tessitura poética costurada na e pela memória do tempo4, explorada nas expressões “incerto
vaivém da vida” e “fluxo e refluxo de seu eu”. Nesse “fluxo e refluxo de seu eu” no tempo,
em que se visualiza tanto o eu-mulher-sujeito no poema quanto a reverberação de uma visão
“heterodiegética”, que observa o ato de a mulher se mirar no espelho, vai se construindo no
templo do enunciado poético aquele tempo vivencial, “desenhos-louvores”, nascido dos
“infindos filetes de sua pele”.
As imagens enfatizadas, simbolicamente, referendam o processo de maturidade
identitária do eu feminino. Este, centrado em si, “e só”,/só ela”, se lança em direção ao Outro
3

O termo é tomado de empréstimo da teoria da narrativa (REIS; LOPES, 1980) por permitir que se reflita quanto
à inserção da voz poética que observa de fora o narrado. Compreende-se, todavia, que esse eu observador,
imerso na ambiência do discurso, empreende uma seleção vocabular que expressa certa cumplicidade para
com a personagem e sua condição humana.
4
Parte-se da ideia de garantia do “estatuto da memória” no fazer poético das autoras estudadas, considerando esta
categoria como elemento de construção de sentido, em um movimento de “compreender o passado”
(TODOROV, 2002, p. 145) para reinventá-lo poeticamente. Nestes termos, quer-se dizer que a memória, assim
concebida, distancia-se da noção de “despejadouro de lixos” tal qual “Funes” (BORGES, 2007). Aqui ela se
encontra a serviço das poéticas que reescrevem lugares e posições de sujeitos em resistência. Pode-se
considerar a memória como via de mediação do eu com o tempo de aceitação de suas heranças de perdas e
ganhos, assegurando aquilo que quer conservar no processo de revisão
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numa proposta de “solidificar uma rede” coletiva como é mostrado nas duas últimas estrofes.
Com esse procedimento, o poema de Conceição Evaristo encena um percurso
interdiscursivo, através da interlocução do eu poético com o Outro, na construção da
subjetividade que desvela e revigora a identidade feminina individual construída no seio da
comunidade. Na construção formal dos versos, signos como “rugas”, “sulcos”, “íris”,
“ventre”, “filetes de pele” caracterizam o corpo poético feminino em reflexo que, ao dizer das
marcas físico-emocionais do processo vivencial, fotografa, em quadros-estrofes, o indelével
tempo-memória do eu-mulher. Esse tempo-memória, fio condutor do poema, ondula
ininterruptamente entre o presente e o passado e se revela como elo motivador da inquietante
autorreflexão e propulsor de um sentimento comunitário comungado pelas mulheres.

E só,
só ela, a mulher,
alisou as rugas dos dias
e sapiente adivinhou:
não, o tempo não lhe fugiu entre os dedos,
ele se guardou de uma mulher
a outra [...] (EVARISTO, 2011, p. 35)

Esse movimento de percepção ou reconhecimento atemporal entre elas mesmas exibese pelos “amadurecidos sulcos” e certifica o lugar identitário de uma “rede/ de infinitas jovens
linhas/ cosidas por mãos ancestrais” que parece estar no cerne da própria escrita de Conceição
Evaristo. A anáfora contida nas duas primeiras estrofes reitera o ato de mirar-se no espelho,
permutando “tempo”/ “água” em paralelo eixo semântico: “A mulher mirou-se no espelho do
tempo”; “A mulher mirou-se no espelho/ de suas águas”, além de remeter, inversamente, ao
mito de Narciso. Uma estratégia paródica que contribui para intensificar a transgressão que
solidifica também criticamente a escrita de Conceição Evaristo. Aliás, guardadas as distintas
peculiaridades, a transgressão é traço caracterizador e preponderante das poéticas de Paula
Tavares e Conceição Lima.
Perscrutando o campo da enunciação poemática, em que se situa a edificação de
sentido frente à realidade buscada do passado para o presente do eu enunciador, o poema “Da
mulher, o tempo...”, de Conceição Evaristo estimula o/a leitor/a buscar conceitos acerca de
subjetividade e identidades para a ampliação do olhar sobre as identidades em crise e suas
diferentes feições. Conjugadas às noções de memória, recordações individuais e coletivas,
tem-se a ideia de que juntas (memória e identidade) possam contribuir para reflexão-analítica
dos poemas das autoras em estudo como artefato que percorre o fio condutor das produções

34

literárias na reescrita da nação imaginada5. Parte-se da premissa de que, nos poemas, o
processo de construção de identidades individuais e coletivas dos sujeitos poéticos, que vigora
pela memória individual, coletiva e histórica é mosaico e, ao mesmo tempo, urdidura das
identidades nacionais, realizando-se como mecanismo de construção da reescrita da nação
literária6. Identidade e memória são elementos propulsores da construção imaginada da nação
ou da identidade nacional. As autoras reconfiguram as identidades perdidas, soterradas e,
desta forma, as nações literárias construídas poeticamente são edificadas, como um canto que
precisa ser ouvido e reconhecido.

2.1 Identidade e subjetividade

Para tratar do conceito de identidade, faz-se necessário passar pela reflexão sobre
subjetividade, à medida que subjetividade aponta para o entendimento que o sujeito tem sobre
si mesmo. O termo subjetividade se firma na esfera das emoções e pensamentos que
constituem a noção do eu para responder à ontológica questão: “quem somos? A
subjetividade, no entanto, não pode ser pensada e nem mesmo construída sem que esteja
dimensionada no interior de um dado contexto sociocultural, tendo a linguagem papel
fundamental na atribuição de significado das experiências que o sujeito tem de si na formação
de suas identidades.
Émile Benveniste (1988), em seu estudo sobre enunciação, numa visão dialética,
considera a linguagem como algo inerente ao “homem”. A pessoa não a inventa, mas a usa
quando estabelece relação com os outros e, assim fazendo, a linguagem o define. O linguista
francês admite que “é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito;
porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de
“ego”. Este argumento ilumina seu ponto de vista sobre subjetividade que é senão “a
capacidade do locutor para se propor como “sujeito”. Atributo que ele reafirma ao sentenciar
que a subjetividade “não é mais que a emergência no ser de uma propriedade fundamental da
linguagem” (BENVENISTE, 1988, p. 286, grifo do autor). Ademais,

A linguagem só é possível porque cada locutor se apresenta como sujeito, remetendo
a ele mesmo como eu no seu discurso. Por isso, eu propõe outra pessoa, aquela que,
sendo embora exterior a “mim”, torna-se o meu eco – ao qual digo tu e que me diz
5

Essa expressão toda vez que for empregada no corpo desta tese será com base na definição de Benedict
Anderson (2008), em seu estudo sobre nacionalismo, que no momento oportuno, será explicada.
6
Literária porque é imaginada e se desenvolve por meio da construção estética. A palavra é usada na
configuração do mundo que se ergue no e pelo poema.
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tu. A polaridade das pessoas é na linguagem a condição fundamental, cujo processo
de comunicação, de que partimos, é apenas consequência totalmente pragmática.
(BENVENISTE, 1988, p. 286, grifos do autor).

Para Émile Benveniste, não estão mais em pauta as antigas antinomias do “eu” e do
“Outro”, do indivíduo e da sociedade. Tal dualidade torna-se para ele ilegítima, pois se reduz
a um só termo. De maneira que, segundo ele, “é na relação dialética que englobe os dois
termos que os defina pela relação mútua que se descobre o fundamento linguístico da
subjetividade.” (BENVENISTE, 1988, p. 287).
Portanto, numa dimensão linguística, ao se pensar sobre eu enunciador do discurso, só
se admite como sujeito aquele que “se refere ao ato de discurso individual no qual é
pronunciado, e lhe designa o locutor”, o qual só pode ser identificado na instância do discurso
onde efetivamente se enuncia como “sujeito.” (BENVENISTE, 1988, p. 288). Desse modo,
para o teórico francês, a subjetividade do sujeito se fundamenta no exercício da linguagem. E
o sujeito, ao dar-se assim sobre si mesmo, testemunha a sua identidade. A subjetividade,
então, é revelada pelos pronomes pessoais que lhe dão a base, no bojo da realidade discursiva,
onde o “eu” e o “tu” devem ser considerados como as “formas linguísticas que indicam a
‘pessoa’” e apenas por eles isso ocorre, já que o pronome “ele” não é, por esta noção,
considerado. Sendo a linguagem “a possibilidade da subjetividade pelo fato de conter sempre
as formas linguísticas apropriadas à sua expressão.” (BENVENISTE, 1988, p. 289), pode-se
admitir que é por ela que também as pessoas expressam e exercitam suas identidades na
relação com o Outro.
Este argumento auxilia devidamente o exercício de analisar os poemas das três autoras
estudadas, à medida que, de um lado, encontram-se poemas em que a interlocução entre o Eu
- enunciador versus o Tu – Outro constrói a arquitetura do poema; por outro lado, o
procedimento de enunciação do Ele, enquanto sujeito focado, remete interinamente àquele
que ainda não tem a possibilidade de falar por si.
Atravessando o campo da linguística na configuração da linguagem que funda a
subjetividade para se voltar para a perspectiva de figuração do eu, como sujeito, pessoa,
agente ou ator, encontram-se na teoria literária, via Jonathan Culler (1999), as posições e
vertentes do pensamento moderno sobre o sujeito. Segundo o autor, a noção do eu se vale de
duas oposições: uma que concebe o “eu” como algo dado e outra que concebe o “eu” como
algo construído. E dessas noções são geradas quatro vertentes que isolam ou combinam as
duas oposições. A primeira concebe o eu como algo dado e individualizado, como algo que
antecede os atos realizados; a segunda concebe o eu com algo dado e como social, em que o
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eu é determinado por origens e atributos sociais; a terceira, como algo que combina o
individual e o construído, com ênfase na “natureza cambiante de um eu que se torna o que é
através de seus atos específicos”; a quarta seria a combinação do social e do construído em
que o eu é o que é pelas suas posições de sujeito que ocupa (CULLER, 1999, p. 107).
Jonathan Culler (1999, p. 107) aponta que “a tradição moderna dos estudos da
literatura trata a individualidade do indivíduo como algo dado, um âmago que é expresso em
palavras e atos [...]”, e este modelo é contestado pela teoria e/ou pelas novas ciências que
irrompem no limiar do século XX, ao clamar pela “descentralização” do sujeito. Essa
descentralização se dá pelo fato de pensamento e ações do sujeito serem passíveis de
influência por “sistemas que o sujeito não controla e nem ao menos compreende.” (CULLER,
1999, p. 108). Na literatura, portanto, inúmeros são os modelos que processam a construção
de identidade de acordo com as questões latentes de cada época. Diante disso, o teórico
aponta que

a explosão da recente teorização raça, gênero e sexualidade no campo dos estudos
literários deve muito ao fato de que a literatura fornece materiais ricos para
complicar as explicações políticas e sociológicas acerca do papel que esses fatores
desempenham na construção da identidade. Considere a questão de se a identidade
do sujeito é algo dado ou algo construído. Não apenas ambas as opções estão
amplamente representadas na literatura, mas as complicações ou enredamentos são
frequentemente expostos por nós, como no enredo comum em que os personagens,
como costumamos dizer, “descobrem” quem são, não através da revelação de algo a
respeito de seu passado [...], mas agindo de tal maneira que eles se tornam o que
acaba se revelando, em algum sentido, ter sido sua “natureza”. (CULLER, 1999, p.
109).

Essa configuração do indivíduo, segundo o autor, - ter de se tornar o que
“supostamente já era” - é algo frequente nas narrativas, mas “surgiu como paradoxo ou aporia
para a teoria recente”. Nesse sentido, há de se destacar a ideia de identidade dos personagens
como resultado de suas ações, embates com o mundo, postulada como suporte e causa dessas
ações (CULLER, 1999). Os personagens, como indivíduos, “lutam e agem de acordo com as
normas e expectativas sociais”, exposição que difere da forma de investigação proposta pela
teoria que tende a focar o olhar sobre a identidade social, como grupo (negro, mulher),
resultando, portanto, uma tensão entre o literário (“sondagens literárias”) e o ponto de vista
crítico-teórico.
Vale dizer, no entanto, que, seja no romance, conto ou poema, a verificação do
processo de construção de identidade requer uma minuciosa condução do ponto de vista
crítico para não reduzir a complexidade do tema e nem camuflar os sentidos latentes contidos
no interior dos discursos. Logo, nos poemas estudados, os eus poéticos revelam sua inserção
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interior e, ao mesmo tempo, exterior no desempenho de seus papéis de sujeito com suas
identidades construídas a partir do processo relacional.
No campo da sociologia, no bojo da reflexão sobre novo paradigma de compreensão
do mundo, no contexto da globalização e do avanço do capitalismo, Alan Touraine (2011)
distingue a noção de indivíduo da noção de sujeito. No mundo atual de desestabilização social
e de valores socioculturais até então cristalizados, o sociólogo considera que os quadros
sociais se decompõem e o indivíduo se fragmenta “em múltiplas realidades”. O indivíduo,
segundo ele, revela-se “fragilizado”, “mutante” e “submisso a toda as publicidades, a todas as
propagandas e às imagens da cultura de massa” (TOURAINE, 2011, p. 119), uma vez que a
ideia de indivíduo

não passa então de uma tela sobre qual se projetam desejos, necessidades, mundos
imaginários fabricados pelas novas indústrias de comunicação. Esta imagem de
indivíduo, que já não é mais definido por grupo de pertença, que é cada vez mais
enfraquecido e que não encontra mais garantia em si mesmo, pois já não é mais um
princípio de unidade e é obscuramente dirigido por aquilo que escapa à sua
consciência, serviu muitas vezes para definir a modernidade. (TOURAINE, 2011, p.
119).

Distingue-se, todavia, da noção de sujeito que

se forma na vontade de escapar às forças, às regras, aos poderes que nos impedem de
sermos nós mesmos, que procuram reduzir-nos ao estado de componente de seu
sistema e de seu controle sobre a atividade, as intenções e as interações de todos.
Essas lutas contra o que nos rouba o sentido de nossa existência são sempre lutas
desiguais contra o poder, contra uma ordem. [...] (TOURAINE, 2011, p. 119).

Discutindo as mudanças ocorridas na era moderna, Alan Touraine (2011) reconhece
que essa ideia de sujeito, postulada por ele, não vem tendo espaço, visto que a tendência é a
busca da “self identity”, do individualismo, que, segundo ele, Anthony Giddens bem
analisara. Então aponta o predomínio de um individualismo que “implica um desapego tão
completo quanto possível dos papéis sociais.” (TOURAINE, 2011, p. 120). Sua concepção de
sujeito, no entanto, distancia-se de Anthony Giddens, constituindo de duas diferenças. A
primeira é que procura definir o “sujeito em sua resistência ao mundo impessoal do consumo
ou ao da violência e da guerra.” (TOURAINE, 2011, p. 120, grifo do autor). Nesta
perspectiva, torna-se sujeito implica “um chamamento a si mesmo, uma vontade de retorno a
si mesmo”, visto que os indivíduos estão em estado de desintegração continua, fragmentados,
perdidos nas situações e à revelia de suas emoções e pensamentos. Portanto, a ideia de sujeito,
evoca uma “luta social como a da consciência de classe ou a de nação em sociedades
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anteriores7, mas com um conteúdo diferente, privado de exterioridade, voltado para si mesmo
– embora permanecendo profundamente conflituoso.” (TOURAINE, 2011, p.120). A segunda
maneira é que, o sujeito “nunca se identifica totalmente consigo mesmo e continua situado na
ordem dos direitos e dos deveres, na ordem da moralidade e não na ordem da experiência.”
(TOURAINE, 2011, p. 120, grifo do autor).
Vale destacar que a noção de sujeito, para Alan Touraine (2011), assegura-se na
dimensão da “resistência e do combate à liberdade”. Ser sujeito implica ter a capacidade de
reivindicar direitos e deveres de cada um, contrapondo-se à “decomposição do espaço social”.
Sujeito, portanto, para além de uma identidade, é “uma convicção que anima um movimento
social e a referência às instituições que protegem as liberdades.” (TOURAINE, 2011, p. 121).
Isto posto, interessa pontuar essa discussão com outra noção de sujeito, mencionado
anteriormente, via Culler (1999), circunscrito como produto social, construído pela
interpelação e/ou interação com o Outro e, via Benveniste (1988), na subjetividade da
linguagem. Por interpelação, entende-se o reconhecimento de si mesmo em relação ao Outro
para tomar para si determinadas posições.
A noção de sujeito concebido por Alan Touraine (2011), por Jonathan Culler (1999) e
por Émile Benveniste (1988) ajuda a focalizar as várias nuances dos eus que repercutem nos
poemas de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima. No poema introdutório
deste capítulo, o sujeito enunciador procura autorrefletir-se ou autoidentificar-se. Ele assim o
faz não limitado em sua introspecção, mas apelando para uma interlocução ou interação que
evoca a luta coletiva. Ao se valer metaforicamente do sentido mais abrangente da passagem
do tempo, por intermédio da metonimização do corpo-sujeito, a poetisa brasileira Conceição
Evaristo expõe a personagem/sujeito diante do espelho que, através dele, vai reconstruindo a
imagem de si mesma, como representação do segmento feminino, no ato de resistência à
violenta exclusão. A subjetividade é então a via condutora que suscita uma autorreflexão.
Como já se acentuou sobre o mesmo poema, as mudanças físicas, psíquicas e os
estados emocionais no percurso do tempo são identificados, no movimento de “fluxo e
refluxo” que expõe a realidade existencial, explicitamente inserida no contexto social. O
sujeito descrito interpela-se e, convocando outros, constrói memorialisticamente a rede de
uma ancestralidade feminina.

7

Compreende-se que, como ele está tratando da noção de sujeito na modernidade, o termo indica uma referência
as sociedades que não se perdeu no emaranhado das lutas sociais, onde o sujeito é aquele que dinamiza o
movimento social.

39

O tempo da mulher, anunciado por inversão frásica no título, acentua a posição
subjetiva do eu fragmentado. Esse sujeito, reconhecendo sua condição e fazendo-se
reconhecer no corpo do poema, acentua a semelhança com outros também instabilizados no
espaço-tempo das instâncias das relações sociais.

E viu que nos infindos filetes de sua pele
desenhos-louvores nasciam
do tempo de todas as eras
em que a voz-mulher
na rouquidão de seu silêncio
de tanto gritar acordou o tempo
no tempo. (EVARISTO, 2011, p. 35)

O poema, ao explicitar a posição do sujeito em sua dimensão social, ideologicamente
conclama o vínculo solidário entre as mulheres que é tecido dos ecos de solidão de umas e de
outras. Dessa solidão flui a rede de resistência cuja função é solidificar a posição dos sujeitos
reinseridos pela memória8, numa linhagem feminina ancestral.

E só,
não mais só,
recolheu o só
da outra, da outra, da outra ...
fazendo solidificar uma rede
de infinitas jovens linhas
cosidas por mãos ancestrais
e rejubilou-se com o tempo
guardado no templo
De seu eternizado corpo.
(EVARISTO, 2011, p. 35)

O elemento revelador da imagem-corpo feminino, o espelho das lágrimas, “de suas
águas” que assume “os fluxos e refluxos de uma identidade”, lembra o mito de Narciso,
porém às avessas, como já mencionado na página 33. No poema, a miragem não resulta em
deslumbramento, mas na inquietante reflexão de suas profundezas.
A mulher mirou-se no espelho
de suas águas:
- dos pingos lágrimas
8

A memória compreendida como modalizador da inserção do sujeito em uma figuração da tradição. Por ela, o
sujeito parece se reconhecer e a reconhecer os outros como sujeitos subalternizados, do ponto de vista do
gênero e da classe social. Jöel Candau (2011) procura aproximar a noção de memória ligada à noção de
identidade e, baseando-se em Jean-Yves, enfatiza que o “reconhecimento de si leva consigo, necessariamente,
os caminhos de uma memória de si mesmo” Para o teórico, “a memória, ao mesmo tempo que nos modela, é
também por nós modelada. Isso resume perfeitamente a dialética da memória e da identidade que se conjugam,
se nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra para produzir uma trajetória de vida, uma história, um mito,
uma narrativa.” (CANDAU, 2011, p. 16).
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à plenitude da vazante.
E no fluxo e refluxo de seu eu
viu o tempo se render.
(EVARISTO, 2011, p. 35)

É no fluxo dos “pingos de lágrimas” que o sujeito feminino atinge a “plenitude da
vazante” e dela revigora uma subjetividade em confronto com o próprio tempo, resultando daí
uma posição de sujeito no mundo que se edifica com e pelas inquietações individuais e,
sobretudo, coletivas. Essa imagem é recorrente nos escritos de mulheres do sul da América
Latina e da África, onde se erguem vozes de consciência do corpo e do mundo em curso, tal
qual se ilustra na fala de Maria das Dores, personagem de O alegre canto da Perdiz (2008) de
Paulina Chiziane que, em errância, sentencia: “O choro de uma mulher tem a força de uma
nascente”.
Contrapondo-se à Alan Touraine (2011) que não entende o sujeito como identidade
individualizante, é, neste momento, que se percebe a reativação da identidade feminina que o
poema privilegia. Em tal procedimento se reverbera a condição de sujeito descentralizado, à
margem, incompleto, “em processo”, “em formação” como bem confere Stuart Hall (2011),
quando trata deste fenômeno no interior do pensamento moderno. Como o sociólogo
jamaicano assevera: “a identidade surge não tanto da plenitude da identidade que está dentro
de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir do nosso
exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros.” (HALL, 2011,
p. 39).
Verificar a recriação de subjetividade do eu poético de Conceição Evaristo aguça
investigar como as identidades socioculturais, encenadas no poema da poetisa, deslocam-se da
dimensão individual para a construção de redes “solidárias”, revelada no verso “só / da outra,
da outra, da outra...”. Entende-se que, por esta via, é que se desenvolve o processo de
reconstrução da identidade da nação imaginada.

2.2 Identidades e diferença: representação dos sujeitos na cultura
Como já mencionado por Émile Benveniste (1988, p. 286), “a linguagem só é possível
porque cada locutor se apresenta como sujeito, remetendo a ele mesmo como eu no seu
discurso”. Por sua vez, Alan Touraine (2011, p. 12) afirma que a formação do sujeito está “na
vontade de escapar às forças, às regras, aos poderes que nos impedem de sermos nós mesmos,
que procuram reduzir-nos ao estado de componente de seu sistema e de seu controle sobre a
atividade, as intenções e as interações de todos”. Não se pode esquecer de que a apropriação
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da linguagem pelo sujeito se faz no social. Logo, o processo de construção de identidade
passa pela forma como os sujeitos se fazem representar na sociedade e na cultura pela
linguagem. A representação de si e do Outro se realiza na interlocução e pode ser explicitada
no embate de vozes, de representações e de posições sociais.
Ao averiguar o processo poético-discursivo das autoras em estudo, em que a voz
feminina e a dos demais sujeitos enunciadores estão para o desempenho de uma interlocução,
torna-se necessário observar a presença do “tu” como elemento dialógico. Com apoio dessa
via benvenistiana, é possível examinar o processo de construção das identidades individuais,
sociais e coletivas que, por sua vez, repercutem na noção de identidade nacional.
Articulando essa perspectiva com as ideias de Jöel Candau (2011), vale, no momento,
apontar identidades individuais numa perspectiva plural que dizem respeito a uma capacidade
de estado e de representação de si mesmo que demanda diversos fatores internos e externos,
sedimentados pela memória (POLLAK, 1992). Paralelamente, as identidades coletivas ou
culturais, situadas por Jöel Candau (2011), por mais que se tente aprisioná-las em um
conceito, não se pode compartimentalizar, já que, se se pensar em grupos, por exemplo, nem
todo membro de um grupo ou de uma comunidade compartilha totalmente um “estado”.
As identidades coletivas, como estado ou representação, podem ser vistas pelo prisma
da situacionalidade, pois se considera que:

se admitirmos esse uso pouco rigoroso, metafórico, a identidade (cultural ou
coletiva) é certamente uma representação. Exemplos não faltam para mostrar que, de
maneira constantemente renovada, os indivíduos percebem-se, — imaginam-se,
como diria Benedict Anderson — membros de um grupo e produzem diversas
representações quanto à origem, história e natureza desse grupo: no domínio da ação
política pensamos evidentemente nas teses racistas, nos projetos regionalistas ou
étnicos e, de maneira mais geral, em todo discurso de legitimação de desejos
nacionalistas; no domínio da ação cultural, podemos nos referir aos discursos
veiculados por coletividades territoriais, Estados, museus e mesmo instituições de
pesquisa sobre as práticas patrimoniais. (CANDAU, 2011, p. 25).

Apesar das críticas a essa tese situacionalista, segundo o teórico, elas são
convincentes, já que

as identidades não se constroem a partir de um conjunto estável e objetivamente
definível de 'traços culturais' - vinculações primordiais' -, mas são produzidas e se
modificam no quadro das relações, reações e interações sociossituacionais —
situações, contexto, circunstâncias —, de onde emergem os sentimentos de
pertencimento, de 'visões de mundo' identitárias ou étnicas. Essa emergência é a
consequência de processos dinâmicos de inclusão e exclusão de diferentes atores
que colocam em ação estratégias de designação e de atribuição de características
identitárias reais ou fictícias, recursos simbólicos mobilizados em detrimento de
outros provisória ou definitivamente descartados. (CANDAU, 2011, p. 27).
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Esse argumento, parece válido como aporte teórico para se examinar a relação de
pertencimento do eu poético ao grupo político de sua geração, em alusão à dada passagem
histórica são-tomense contida no poema “1975”, do livro O útero da casa (2004), de
Conceição Lima. A geração a que o poema é dedicado “geração da Jota9 participou
efetivamente da libertação do país, legitimando assim a sua convocação para o poema.
Contudo, pelo fato de não ter havido a conquista efetiva de justiça social que os jovenssujeitos em resistência buscavam, no poema, eles são, “desresponsabilizados” por não ter
havido a mudança. Por isso que, na leitura de Inocência Mata (2010), no final do poema,
prevalece o “tom de perfeita disforia”, como a deixar perdurar que “a festejada independência
aconteceu apenas a desiderativo (o poema como expressão de uma utopia), a nível simbólico
(a bandeira hasteada no mastro) e não a nível histórico [...].” (MATA, 2010, p. 206).

1975
À geração da Jota
E quando te perguntarem
responderás que aqui nada aconteceu
senão na euforia do poema.
Diz que éramos jovens éramos sábios
e que em nós as palavras ressoavam
como barcos desmedidos
Diz que éramos inocentes, invencíveis
e adormecíamos sem remorsos sem presságios
Diz que engendramos coisas simples perigosas:
carroceiros em flor
uma mesa de pedra a cor azul
um cavalo alado de crinas furiosas
Oh, sim! Éramos jovens, terríveis
mas aqui – nunca esqueças – tudo aconteceu
nos mastros do poema.
(LIMA, 2004, p. 24-25)

A data da independência de São Tomé e Príncipe, no título, é a chave para entender a
gênese do poema. Mais que uma homenagem, o poema espelha o sentimento afetivo pela
geração a que o eu sujeito-enunciador pertence ou se quer reconhecer. O procedimento
dialógico empreendido expõe a subjetividade do eu, calcada em um “quadro social da
9

Segundo Inocência Mata (2010), “Geração da Jota” trata-se da geração (JMLSTP), “braço jovem” do MLSTP
(Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe), partido da independência e do regime monopartidário,
organização juvenil a que a autora pertenceu. ” (MATA, 2010, p. 206).
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memória” (HALBSWACHS, 2006), cujo efeito de filiação geracional repercute na identidade.
Aqui, portanto, sobressai a memória como fio promotor da identidade que se quer coletiva. “A
memória é a força da identidade” (CANDAU, 2011, p. 17). Pela lembrança, o sujeito
enunciador conserva a imagem de si e do grupo, através do tempo, na elaboração de uma
“configuração narrativa” (RICOEUR, 2007), que evoca o coletivo e o cultural.
O poema de Conceição Lima, anteriormente transcrito, retoma o momento histórico
não para renarrativizá-lo como tentativa de registrar o ocorrido, mas para fazer vigorar uma
reflexão crítica e contundente sobre as ações do processo de construção da independência de
São Tomé e Príncipe. Pelo tom de desencanto e distanciamento que o sujeito enunciador deixa
transparecer, marcado pela violência e dor das ações desmedidas, o poema emite o olhar do
presente que ousa pensar o passado.

E quando te perguntarem
responderás que aqui nada aconteceu
senão na euforia do poema. (LIMA, 2004, p. 24)
Chama atenção novamente a estratégia de interlocução pela qual o eu poético enuncia
dissonância quanto aos fatos históricos, numa revisão da posição coletiva. O Outro, ao ser
indagado, deverá responder aquilo que está internalizado, pela via da memória afetiva10. Dizer
o que o outro deve dizer, no corpo do poema, enuncia um exercício de avaliação do processo
histórico no intento de reescrevê-lo por outra ótica oposta ao convencional, como “manifesto
de consciência” (MATA, 2010), em homenagem à “geração da Jota” e de uma irremediável
apropriação do tempo (LE GOFF, 2012). É, através da memória coletiva, filtrada pela
afetividade que o poema de Conceição Lima expõe a consciência da geração citada, indicando
as perturbações que afetaram a identidade coletiva. A memória coletiva aqui referida é
entendida como “posta em jogo [...] na luta das forças sociais pelo poder” e como mecanismo
de resistência à manipulação da memória pelo poder” (LE GOFF, 2012, p. 408).
Diz que éramos jovens éramos sábios
e que em nós as palavras ressoavam
como barcos desmedidos
Diz que éramos inocentes, invencíveis
e adormecíamos sem remorsos sem presságios
(LIMA,2011, p. 25)

10

Os lugares e posições históricas salientados surgem e são filtrados pela maneira como o sujeito enunciador
passa a revisar afetivamente o episódio ocorrido no ano de 1975, na história de São Tomé e Príncipe.
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No modo de enunciar o que deve ser dito ao outro, o/a leitor/a reconhece por quais
anseios viveu a geração da Jota, em um ato simultâneo de memória histórica11, ao questionar
domínio e discurso colonial e nacionalista. Pelo contexto, a expressão como “barcos
desmedidos” denuncia o sentimento nacionalista das mentes “inocentes, invencíveis” em
busca da conquista de uma sociedade de sonho igualitário. O que se verifica, portanto, é uma
postura questionadora dos atos e da história no solo da ilha, sob o chão poético lírico, cujos
sentidos surgem engendrados em signos deslocados e estranhos através de “coisas simples
perigosas”.

Diz que engendramos coisas simples perigosas:
carroceiros em flor
uma mesa de pedra a cor azul
um cavalo alado de crinas furiosas
Oh, sim! Éramos jovens, terríveis
mas aqui – nunca o esqueças – tudo aconteceu
nos mastros do poema.
(LIMA, 2004, p. 25)

“Carroceiros em flor”, “mesa de pedra a cor azul”, “cavalo alado” mais do que evocar
elementos oníricos, “coisas simples perigosas” são termos que distendem as rasuras do
discurso engessado e torturante pregado pela ordem imposta. Portanto, é no espaço do poema
que o sujeito enunciador constrói a possibilidade de expor liricamente o ato destemido,
inerente aos jovens de uma época a qual se contrapõe à afirmação do discurso hegemônico.
Realiza-se um processo de reinvenção ou de reescrita que alguns pesquisadores, como Joseph
Ki-Zerbo (2006) consideram como “descolonização da mente”, e Inocência Mata, como
“descolonização da palavra”, numa “internalização do olhar sobre a identidade” que repercute
de forma a desvelar os “lugares fracturantes que ficaram à margem do ‘relato de nação’”
(MATA, 2010, p.140-141).
No aspecto da narração da nação, a partir do “transbordamento da memória” de
afirmação de consciência identitária, os poemas de Conceição Evaristo e Conceição Lima se
fazem dialogais com as ideias de Kathryn Woodward (2012), cujo ensaio “Identidade e
diferença: uma introdução teórica e conceitual” enfatiza a aquisição de sentidos das
identidades, através da linguagem e dos sistemas simbólicos. Nele, a pesquisadora introduz a
breve história do escritor Michael Ignatieff em que o personagem, um soldado sérvio,
11

Memória histórica numa dimensão política, apontada para os fatos passados que condiz com “uma releitura de
vestígios” (LE GOFF, 2012), narrados afetivamente com dimensão social daquilo que foi e é para a
comunidade a que o eu enunciador pertence.
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reivindica sua identidade. O diálogo entre o soldado sérvio e o soldado croata é a porta de
entrada à reflexão proposta pela teórica sobre aspectos distintivos da identidade.
Kathryn Woodward (2012), na esteira de Stuart Hall, aponta algumas questões cruciais
na construção da identidade12. O primeiro aspecto é que a identidade é relacional, isto é, para
ela existir, depende de outro ou do que está fora dela (WOODWARD, 2012) e, desta forma,
imprime seu caráter marcado pela diferença. Esse aspecto da identidade é importante à
medida que, pela diferença, revela-se a negação de similaridade no fato de o sujeito negar
uma pretensa superioridade ou vantagem que o outro possa vir a ter sobre ele, embora ambos
(no caso dos soldados sérvio e croata) estejam sobre um mesmo espaço ou mesmas condições
socioculturais.
Nesse sentido, a identidade é “sustentada pela exclusão”; porém, pelo fato de sérvios e
croatas serem parte de um mesmo contexto e atingidos na mesma medida pelos embates da
vida cotidiana, “eles são a mesma coisa”, isto é, como enfatiza o soldado sérvio: “lixo dos
Bálcãs”. Portanto, para este a diferença na mesmicidade é o primeiro aspecto demarcador de
identidade dos soldados. (WOODWARD, 2012).
O segundo aspecto salientado pela autora é que “a identidade é marcada por meio de
símbolos”, isto é, a identidade da pessoa e as coisas que ela usa são elementos de afirmação.
Esses dois aspectos asseguram o argumento da autora de que “a construção da identidade é
tanto simbólica quanto social” (WOODWARD, 2012, p. 9-10).
Kathryn Woodward (2012) chama atenção para o fato de que comumente a identidade
nacional13é marcada por gênero. São sempre “masculinas e estão ligadas a concepções
militaristas de masculinidade” (WOODWARD, 2012, p. 10).

As mulheres não fazem parte desse cenário, embora existam, obviamente, outras
posições nacionais e étnicas que acomodam as mulheres. Os homens tendem a
12

O termo identidade no singular tem aqui acento generalizado. Como vem se desenvolvendo no decorrer deste
capítulo, a identidade é um processo, dimensionada por uma pluralidade estrutural ou circunstancial.
13
Muitas são as vias de compreensão deste termo, seja do ponto de vista antropológico, psicológico, seja
sociológico. Para o momento de discussão, parece producente recorrer a Anthony D. Smith (1997) quando
trata da identidade nacional mesmo que seja do ponto de vista ocidental. O autor concebe identidade nacional
como um fenômeno cultural coletivo, multidimensional, que abrange dentro de si outras múltiplas identidades
coletivas, para além da dimensão territorial. Assim como as identidades individuais contemplam papéis e
categorias diversas que constituem o indivíduo; a identidade nacional contempla vários elementos que 1 “implica uma consciência de comunidade política”; e na 2 – “ideia de uma pátria, uma comunidade de leis e
instituições com um único propósito político”; assim como na 3 – “consciência de igualdade legal entre os
membros [da] comunidade”; e na 4 – “igualdade legal dos membros de uma comunidade política dentro da sua
terra natal demarcada [que] deveria indicar uma quantidade de valores e tradições comuns entre a população
ou, pelo menos, da sua comunidade ‘central’. Por fim, o sociólogo assinala cinco aspectos fundamentais para a
identidade nacional: “o território histórico ou terra de origem”; os “mitos e memórias históricas comuns”;
“uma cultura de massas públicas comum”; “direitos e deveres legais comuns a todos os membros” e “uma
economia comum, como mobilidade territorial para os membros.” (SMITH, 1997, p. 21 – 33).
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construir posições-de-sujeito para as mulheres tomando a si próprios como ponto de
referência. [...] As mulheres são os significantes de uma identidade masculina
partilhada, mas agora fragmentada e reconstruída, formando identidades nacionais
distintas, opostas. Neste momento histórico específico, as diferenças entre os
homens são maiores que quaisquer similaridades, uma vez que o foco está colocado
nas identidades nacionais em conflito. A identidade é marcada pela diferença, mas
parece que algumas diferenças – neste caso entre grupos étnicos – são vistas como
mais importantes que outras, especialmente em lugares particulares e em momentos
particulares (WOODWARD, 2012, p. 11)

Ao enfatizar a especificidade das identidades nacionais e clamar pela sua dimensão
histórica, Kathryn Woodward (2012), focando o contexto iugoslavo, mostra que a reafirmação
da identidade de um determinado segmento, no caso os sérvios, os bósnios e os croatas,
realiza-se pelo “apelo a antecedentes históricos”, por uma busca ao passado e, assim se
considerando, percebe-se que novas identidades sejam construídas.

Aquilo que parece ser simplesmente um argumento sobre o passado e a reafirmação
de uma verdade histórica pode nos dizer mais sobre a nova posição-de-sujeito do
guerreiro do século XX que está tentando defender e afirmar o sentimento de
separação e de distinção de sua identidade nacional no presente do que sobre aquele
suposto passado. Assim, essa redescoberta do passado é parte do processo de
construção da identidade que está ocorrendo neste exato momento e que, ao que
parece, é caracterizado por conflito, contestação e uma possível crise
(WOODWARD, 2012, p. 11-12)

Tal constatação parece valer para toda e qualquer nação cuja situação de conflito
provoca fraturas e crises de identidade e na qual os indivíduos reivindicam sua posição como
sujeitos que resistem e reinvestem em suas identidades. No percurso da reflexão, Kathryn
Woodward (2012) menciona duas perspectivas pelas quais os sujeitos investem em suas
identidades: a essencialista e a não essencialista. A primeira se qualifica quando se
descortinam características claras e convictas para o segmento em que elas são
compartilhadas e não se alteram no decorrer dos tempos; a segunda confere atenção à
dinamicidade das identidades, focalizando as diferenças tanto quanto as características
partilhadas em comum por um e por outro segmento.
Para Kathryn Woodward (2012), ao se considerar a primazia de uma identidade
(essencialista) está se colocando, de certo modo, a outra (não essencialista) em posição de
desvalorização, porque reivindica uma “verdadeira” autenticidade daquela que “teria
permanecido igual ao longo do tempo” (WOODWARD, 2012, p. 12). No entanto, a teórica
faz indagações pertinentes. Uma delas é se a identidade tem mesmo uma fixidez ou se se pode
falar em “verdadeira” identidade. Essas considerações permitem enumerar questões que
contribuem para explicar a identidade. Na visão do senso comum, envolvida por
reinvindicações essencialistas que traduzem a distinção daquele que “pertence ou não
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pertence a um determinado grupo identitário [...], a identidade é vista como fixa e imutável” e
determinada por “versões da identidade étnica baseadas em ‘raça’ e nas relações de
parentesco”. Deve-se salientar que essas visões estão comumente “baseadas em alguma
versão essencialista da história e do passado, na qual a história é construída ou representada
como uma verdade imutável” (WOODWARD, 2012, p. 13).
Todavia, o que carece de reassegurar, seguindo Stuart Hall (1997), Zygmunt Bauman
(2006) e a própria Kathryn Woodward (2012), é que a identidade é relacional, sendo a
diferença “estabelecida por uma marcação simbólica relativamente a outras identidades”
(WOODWARD, 2012, p. 13). A diferença vincula-se a “condições sociais e materiais” e
articula sob o social e o simbólico para a sua manutenção, visto que “a marcação simbólica é
o meio pelo qual damos sentidos a práticas e relações sociais, definindo, por exemplo, quem é
excluído e quem é incluído”. Ademais, “é por meio da diferenciação social que essas
classificações da diferença são ‘vividas’ nas relações sociais”. O que leva a autora a alertar
que, para conceituar identidade, é preciso atentar para os “sistemas classificatórios” os quais
expõem “as relações sociais organizadas e divididas”. Ela relembra ainda que as “identidades
não são unificadas” visto que, no seu interior, há possibilidade de contradições passíveis de
negociação e “discrepâncias entre o nível coletivo e o nível individual” (WOODWARD,
2012, p. 14).
Para a pesquisadora, a tensão entre o essencialismo e o não essencialismo pode ser
crucial na problematização da identidade. O essencialismo se baseia tanto em uma
fundamentação biológica quanto histórica. É o caso de alguns movimentos sociais que
buscam afirmar a identidade recorrendo a uma “verdade” fixa de um passado ou a “verdades”
biológicas. Isso se pode perceber quando movimentos sociais femininos fundamentam sua
identidade, a partir da função biológica da mulher, fazendo da maternidade, por exemplo, um
atributo fundante do ser feminino e, por essa via, da essencialidade que o caracteriza. O
essencialismo pode também ser valorizado quando movimentos étnicos, religiosos ou
nacionalistas “reivindicam uma cultura ou uma história comum como fundamento de sua
identidade” (WOODWARD, 2012, p. 15). Decorrem dessa visão algumas perguntas bastante
pertinentes que a autora traz a fim de adentrar na questão da inserção da identidade no
“circuito da cultura”14:

14

Circuito da cultura é um termo empregado por Kathryn Woodward cunhado do esquema de representação
proposto por Paul du Gay. No livro Identity and différence (1997), Gay evidencia os processos de
representação, identidade, produção e consumo para se compreender um produto cultural, seja ele texto, seja
um artefato cultural.
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É possível afirmar a identidade étnica ou nacional sem reivindicar uma história que
possa ser recuperada para servir de base para uma identidade fixa? Que alternativas
existem à estratégia de basear a identidade na certeza essencialista? Será que as
identidades são fluidas e mutantes? Vê-las como fluidas e mutantes é compatível
com a sustentação de um projeto político? (WOODWARD, 2012, p. 15).

Tais indagações estimulam a reflexão quanto aos aspectos das identidades dos sujeitos
poemáticos de “Da Mulher, o tempo” de Conceição Evaristo e “1975” de Conceição Lima,
nos quais ressoam variantes identitárias, em virtude do exercício de evocação do Outro, ou
seja, na interlocução e outras formas de construção dialógica. Por esse exercício, pode-se
inferir que quando Conceição Evaristo e Conceição Lima trazem à baila a reflexão sobre as
identidades dos sujeitos e dos grupos aos quais pertencem, assinalando suas posições no
contexto sociocultural, vendo-os fragmentados, desestabilizados e em tensão com o poder
hegemônico, esses sujeitos como representantes de um segmento social, mesmo às margens
nos projetos de nação são, de uma forma ou de outra, elementos de sustentação dos projetos
políticos.
No mesmo percurso de leitura, o poema “Estrangeiro” de Paula Tavares, a ser
analisado no tópico que segue, reforça tal compreensão. Nele, vê-se expressar a
reinvindicação de uma história soterrada que se faz solo para tomada de posição do sujeito.
Essa tríade de poemas situa os quadros sociais e os lugares em que as identidades se afirmam,
abalam-se e se reconstroem, revelando, pois, identidades mutáveis e inacabadas (HALL,
2011). Assim, legitima-se a literatura como espaço de interlocução e evocação dialógica do
outro; tanto quanto indica que os poemas traduzem uma reinvindicação de trazer à luz uma
história que precisa ser pensada sob os diversos ângulos: étnicos, raciais, políticos,
econômicos e de gênero. Nesse exercício, também, fortalece-se o argumento de que é na
linguagem, no ato poético-discursivo, que a nação é imaginada.

2.2.1 Identidade, representação e estratégias
Com a posição dos sujeitos de identidades fluidas no cenário das nações literárias das
autoras em estudo, parece válido compreender a questão de sua representação na cultura em
contexto de crise. Nesse sentido, as considerações de Kathryn Woodward (2012) ajudam na
reflexão quando ela ressalta que só se pode compreender os significados dos sistemas de
representação na percepção do posicionamento dos sujeitos. E a representação

inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os
significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por meio dos
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significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência
e àquilo que somos. [...] A representação, compreendida como um processo cultural,
estabelece identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela
se baseia fornecem possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu poderia
ser? Quem eu quero ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem os
lugares, a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais
podem falar? (WOODWARD, 2012, p. 17-18)

Desse modo, o papel da representação e da cultura inerente à construção da identidade
dos sujeitos produz e é produzido na trama das relações sociais. Por isso, vale ressaltar o
argumento de Rutherford quando considera “identidade [como] a interseção de nossas vidas
cotidianas com as relações econômicas e políticas de subordinação e dominação”
(RUTHERFORD apud WOORWARD, 2012, p. 19).
Por outro lado, é produtivo atentar para a representação como processo cultural que
implica a ação do sujeito de definir para si determinadas identidades no tempo e espaço das
relações. Porém, não se deve esquecer que os sistemas simbólicos produzem novas maneiras
que dão “sentido à experiência das divisões e desigualdades sociais e aos meios pelos quais
alguns grupos são excluídos e estigmatizados. As identidades são contestadas”
(WOODWARD, 2012, p. 20). É nesse contexto que elas entram em crise, entram em colapso,
especialmente na era da globalização, tendo em vista as transformações que ocorrem em
escala mundial.
No sistema de representação que se produz pela concepção ideológica, os sujeitos em
interlocução podem ter espaço para falar por eles mesmos, por outros; ou simplesmente serem
silenciados, especialmente, por outrem. O silenciamento pode ser um mecanismo de exclusão
e banimento, sem necessariamente fazer parte da vontade dos sujeitos, mas da relação de
forças político-ideológicas que estejam sendo engendradas e mantidas no universo em que
eles se inserem.
É corrente a acepção de que as crises de identidade sejam inerentes ao contexto da
modernidade e da pós-modernidade. Há, em tais contextos, a força do processo de
consolidação da globalização. E nele, pela própria dinamização e fortalecimento do
capitalismo, as identidades, que antes tinham o pressuposto de uma fixidez, entram em crise,
em virtude do estabelecimento de uma “homogeneidade cultural” que o mercado global
promove, fragilizando as identidades grupais ou pessoais.
Segundo Kathryn Woodward (2012), se, por um lado, essa “heterogeneidade cultural
promovida pelo mercado global pode levar ao distanciamento da identidade relativamente à
comunidade e à cultura local”, por outro, conduz “a uma resistência que pode fortalecer e
reafirmar algumas identidades nacionais e locais ou levar ao surgimento de outras novas
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posições de identidade”. (WOODWARD, 2012, p. 21).
O processo de globalização, de uma forma ou de outra, está ligado à acelerada
migração “parte de uma revolução transnacional que está remodelando as sociedades e a
política ao redor do globo” (CASTELS; & MILLER, 1993, apud WOODWARD, 2012, p.
22). Este é um fenômeno bastante revelador da crise, visto que a migração influi no estado de
desigualdades e, do mesmo modo que, por ela se produzem “identidades plurais”, estas são
comumente “contestadas em um processo que é caracterizado por grandes desigualdades”. No
entanto, o processo migratório vai produzir identidades “moldadas e localizadas em diferentes
lugares e por diferentes lugares. [...] Identidades novas que “podem ser desestabilizadas, mas
também desestabilizadoras” (WOODWARD, 2012, p. 22).
Vale, contudo, atentar para a realidade dos países periferizados e os seus lugares no
decorrer do processo histórico no que tange à situação dos seus cidadãos no processo de
desconstrução de suas identidades individuais e coletivas. Pode-se inferir que o duplo
movimento de autoconstrução de umas e de outras dinamiza e problematiza a crise tanto dos
indivíduos quanto do Estado. Para Joseph Ki-Zerbo (2006, p. 17), “a história-invenção
reclama o futuro, incita as pessoas a se impelirem para algo inédito, que ainda não foi
catalogado, que não foi visto em parte alguma e que, subitamente, é estabelecido pelo grupo”.
Por essa via, é que se pode compreender a dinâmica dos jovens são-tomenses da geração da
Jota no poema de Conceição Lima. Pela “inspiração, visão e uma vontade política”, as
personas evocadas no poema revalorizam a marcha da geração em nome da liberdade. (KIZERBO, 2006).
Nesse contexto, a noção de identidade não se limita a um “estado” ou “instância
administrativa”, conforme adverte Joël Candau (2011), no estudo sobre memória e identidade.
Ela se amplia para o coletivo, como uma “representação”, onde vigora a “ideia” do quem
somos numa esfera de grande complexidade, de movediça articulação que envolve o embate
dos papéis sociais.
Se o estado de crise de uma dada comunidade reflete sua desestabilização e, muitas
vezes, provoca, entre outras coisas, o fluxo migratório, tal situação corrói, desestrutura e
esfacela as subjetividades dos que permanecem subjugados pelo processo de colonização.
Esses subjugados, no intento de resistir na luta pela existência e sobrevivência, recorrem às
formas subjetivas para reafirmar seus traços identitários como comunidade ou grupos étnicos.
Uma das formas de resistência, dentre outras, é reconstituir histórias que ficaram soterradas.
Como Ana Paula Tavares ressalta, na crônica “A África das cidades”, de um modo ou de
outro, é preciso substituir “o silêncio pelo ruído, de forma a deixar adivinhar formas de
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sobrevivências comuns a certos locais” (TAVARES, 1998, 40). Abrindo o mapa do corpo
poético, é preciso retomar vozes que até então foram silenciadas, que permanecem mudas,
através de uma memória coletiva e social15. Em outra crônica da autora intitulada, “As
cidades do sol”, ela expressa que
Os lugares da guerra excluem quase sempre a possibilidade do estudo e da reflexão
tão importantes para a reconstituição da história das cidades.
Apanhadas na longa e movediça armadilha das cidades, as pessoas são vítimas de
uma aparente ausência de passado, que se estrutura e sedimenta num quotidiano
violento, sem nenhum espelho por detrás, o que faz com que as pessoas pareçam
zombies, fantasmas de um presente, sem escoras, sem o conhecimento do passado
que une comunidades e grupos, num ajuntamento de referências comum.
(TAVARES, 1998, p. 38)

Explorando outro gênero que não o poema, Ana Paula Tavares (1998) revela os
caminhos temáticos e os procedimentos estéticos que vão ser privilegiados em sua poesia: a
forma como compreende a importância da história, o valor da memória, assegurando o ato de
escavar nos escombros da história “aquilo que o tempo não conseguir apagar” e fazer disso
argamassa de sua poética.
No poema “Estrangeiro”, de Paula Tavares, publicado primeiramente no livro Dizesme coisas amargas como os frutos (2001)16, pode-se verificar essa situação, quando o eu
poético evoca uma narrativa de acontecimento coletivo, em que os comportamentos dos
sujeitos são recordados a partir do ponto de vista dos subjugados. A memória pessoal
transpõe-se para a memória coletiva, social, em suas manifestações como memóriarecordação17, em que os sujeitos dizem de si mesmos e do passado, acessando os fatos sobre
suas histórias e suas identidades.
No poema, cujo sujeito enunciador revisa a história de si e do grupo ao qual pertence,
no exercício de interlocução com o tu – o Outro – o estrangeiro, a presença sígnica do
estrangeiro como sujeito colonizador desestabiliza o lugar e o eu enunciador que fala. A ação
15

Em Como as sociedades recordam, Paul Connerton (1999), tratando do valor e potência das histórias orais no
processo de registro historiográfico das sociedades, indica que a história oral é uma possibilidade de “salvar”
do “silêncio a história e a cultura dos grupos subordinados”; é uma forma de produzir a história dos
subordinados pela memória social. O historiador assinala que “as histórias orais procuram dar voz àquilo que,
de outro modo, permaneceria mudo, ainda que não ficasse sem vestígios através da reconstituição das histórias
de vida individuais”. Em seguida, ele ainda acrescenta: “A história oral dos grupos subordinados irá produzir
um outro tipo de história, no qual não só a maioria dos pormenores será diferente, mas também a própria
construção de formas com sentido obedecerá a um princípio diferenciado.” (CONNERTON, 1999, p. 21-22).
16
Nesta tese, utiliza-se como fonte dos poemas de Paula Tavares a edição brasileira Amargos como os frutos
Poesia reunida (2011), todavia, quando referidos os títulos dos diferentes livros que a compõem, cita-se a data
da primeira publicação de cada um.
17
Paul Connerton (1999) enfatiza a distinção entre memória-hábito e memória-recordação proposta por Bergson
(1999) e menciona que Bergson conduz a pensar que a memória-hábito é apenas uma retenção “mecanismo
automático”, algo diferente da “memória-recordação de acontecimentos únicos”. Só a memória recordação de
acontecimentos, a “memóira par excellence”, é considerada, portanto, uma “memória verdadeira”
(CONNERTON, 1999, p. 27).
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da fala desse eu enunciador passa a ser vital contra a instabilidade e marginalidade impostas.
E uma das formas de fazê-la é evocar as “antigas certezas”, os antigos valores daquela
comunidade. Então, o sujeito enunciador recorre aos hábitos e aos costumes da tradição que
foram eliminados para, como ato cognitivo, reafirmar quem era, como era, como vivia na
comunidade que foi destruída. Nesse intento, a “ação mental” de recordar para resistir parece
fundamental na configuração da identidade nacional da nação imaginária que a poetisa
procura tecer.
ESTRANGEIRO
Estrangeiro,
teus passos alargam o fosso
em volta do cercado da casa antiga
está aceso o fogo
nos sítios do costume
tu moves-te por dentro do frio
estrangeiro,
o pano branco na tua cabeça
anuncia a morte
de minha alma gémea
meu irmão meu noivo
o filho muito amado de sua mãe
o que portava no peito
o colar de missangas
e fios do meu cabelo
estrangeiro,
a tua voz
é um ruído surdo
um murmúrio atento
estrangeiro,
com a tua presença
a minha dança não correu
a manteiga passou
o leite cresceu azedo pelo chão
a vaca mansa de estrela na testa
não entrou no sambo
a bezerra pequena varreu a noite de gritos
estrangeiro
ontem não nasceu ninguém no ehumbo
e a lua estava alta e nova
o velho que sofre
não consegue morrer
estrangeiro,
afasta de mim
teus passos perdidos
e a maldição.
(TAVARES, 2011, p. 146-147)

No poema, o sujeito enunciador deixa explícito, já no título, as diferenças entre ele e o
Outro. O “tu” recorrente, evocado no início de cada estrofe, remete à incisiva contestação de
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sua representação como imagem de maldição. O sujeito estrangeiro é gradativamente evocado
na demarcação do “cercado da casa antiga” com invasão e força de sua presença,
desestruturando o território em que o sujeito enunciador está inscrito. Como em outros
poemas de Paula Tavares, as representações de sujeitos antagônicos traduzem a força do
embate que dimensiona o lugar de sua escrita, ao enfatizar as vozes subordinadas da
comunidade que recordam e que se contrapõem ao poder legitimador.
Em “Estrangeiro”, o sujeito enunciador em contraponto com o Outro atesta o
sofrimento e desequilíbrio que este provoca na comunidade. Utilizando as referências ao
passado, como uma forma de resistência para preservar as identidades dos sujeitos e
comunidade em situação de conflito e risco, enfatiza a desordem para a manutenção da ordem
instituída. Remetendo às origens, desencadeia um possível processo de consciência dos papéis
que desempenha, prevalecendo, assim, a constatação do confronto à ordem que quer primar
pela unidade e homogeneidade.
Embora se possa acentuar que, no poema, não se encena uma identidade fixa, a fala do
eu enunciador assume a condição de envolvido no processo de busca de identidade da
comunidade, metonímia de uma identidade nacional, e se comporta “como se ela existisse”.
Daí a possibilidade de se captar que, na voz do sujeito enunciador, persiste o desejo de
reafirmação de uma comunidade imaginada que se sustenta na diferença estabelecida entre ele
- o grupo - e o estrangeiro. Uma comunidade que já surge dialeticamente como algo
“contestado”, recriada a partir da noção de unidade pelo olhar do Outro. Kathryn Woodward
(2012) recorre a Benedict Anderson para conferir que a identidade nacional se deve à ideia
que os sujeitos fazem dela, “a diferença entre as diversas identidades nacionais reside,
portanto, nas diferentes formas pelas quais elas são imaginadas” (WOODWARD, 2012, p.
24).
Imaginar e representar tornam-se termos fecundos na compreensão das estruturas
sociais de uma nação, porque pode ser pela ação de imaginar e representar que as relações
socioculturais pendem para benefícios e/ou para prejuízos dos envolvidos. São noções que
provocam reflexões quanto ao modo de configuração de uma nação e substanciam outros
conceitos que a embasam como identidade, etnia, raça, gênero etc. A forma como se imagina
o Outro, e assim se constrói um vínculo para representá-lo, é aquela que marca “a tendência
da cultura ocidental de produzir um conjunto de pressupostos e representações sobre o
“Oriente” que o constrói como uma fonte de fascinação e perigo, como exótico e, ao mesmo
tempo, ameaçador”. (WOODWARD, 2012, p. 25).
No bojo das transformações globais do mundo contemporâneo, as questões sobre
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identidade e representação do passado estão no centro, visto que, por elas e com elas, tenta-se
compreender como sujeitos e nações se afirmam ou se reafirmam, controlam e são
controladas As questões acercam das identidades e sua afirmação são apontadas até mesmo
para a “manutenção das identidades nacionais ou étnicas”. Por este pressuposto, a
pesquisadora conclui

[...] Mesmo que o passado que as identidades atuais reconstroem seja, sempre,
apenas imaginado, ele proporciona alguma certeza em um clima que é de mudança,
fluidez e crescente incerteza. As identidades em conflito estão localizadas no interior
de mudanças sociais, políticas e econômicas, mudanças para as quais elas
contribuem. As identidades que são construídas pela cultura são contestadas sob
formas particulares no mundo contemporâneo – num mundo que se pode chamar de
pós-colonial. (WOODWARD, 2012, p. 25)

A pesquisadora afirma que a “luta e contestação estão no cerce da construção cultural
das identidades” (WOODWARD, 2012, p. 26). Dessa forma, a ação de contestação
desempenhada pelo sujeito no interior da crise de identidades se expressa no embate
ideológico, na disputa de espaço e de posição de controle da ordem/ou desordem no conflito.
Isso, portanto, se evidencia nos territórios-poéticos das autoras em estudo, à medida que os
sujeitos identitários neles expostos, descritos e/ou atuantes questionam, expõem e contestam
as heranças e o estado de submetimento em que estão circunscritos
No poema “Estrangeiro”, é possível identificar o embate identitário e de representação
quando particulariza e dá luz aos elementos inerentes à cultura e à tradição do sujeito
enunciador. O estrangeiro, o Outro, à medida que é enquadrado em um sistema de
classificação que destaca a diferença entre ele e o sujeito enunciador, está modelado como
imagem e representação do sujeito e nação colonizadores. A ação invasiva / invasora, o
cerceamento do espaço e a imposição da força e da violência estão registrados nos versos:
“teus passos alargam o fosso/em volta do cercado da casa antiga” // [...] a tua voz/é um ruído
surdo/um

murmúrio

atento”.

A

relação

hierarquizante

entre

um

e

outro

/colonizador/colonizado dilui as certezas do sujeito enunciador, porta-voz do grupo. Os signos
utilizados, permeados de representação simbólica do embate e das posições sociais, vão
construindo na margem do discurso o sentido da reação à situação de exclusão e de
marginalidade.
Como já mencionado, o estrangeiro invasor carrega em si o mal e usurpa a liberdade e
a dignidade do sujeito e de seus companheiros: “anuncia a morte/da minha alma gémea/do
meu irmão meu noivo”. O estrangeiro passa a simbolizar a morte, isto é, o esmaecimento da
cultura, dos costumes e dos hábitos que configuravam as tradições e a memória do grupo e do
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sujeito enunciador.
A dualidade eu - outro conduz significações contrapostas no sistema simbólico das
culturas em tensão. A sinalização de objetos que caracterizam cada um: “pano branco na tua
cabeça” do estrangeiro e “o colar de missangas/e fios do meu cabelo” do enunciador fazem
alusão ao extermínio étnico no contato cultural. O sujeito enunciador, aquele que fala, traz a
função precípua de relatar, dando a esse relato a dimensão representativa dos fatos, ainda que
na condição de subalternizado18.
Relato ou narração do passado é um processo de construção recorrente nos textos das
literaturas do hemisfério sul como as africanas e a afro-brasileira, que se voltam para a
“consolidação de um projeto identitário”, onde buscam a reapropriação de um espaço
existencial” (BERND, 2003). É pela via do narrar, de relatar a história que sujeito ou
coletividade se define (RICOEUR, 2007). Ainda neste sentido, segundo a pesquisadora
brasileira, “a construção da identidade é indissociável da narrativa e consequentemente da
literatura” (BERND, 2003, p. 18 -19). Essa assertiva se ajusta ao que Stuart Hall (2011)
considera quando visa à cultura nacional e à nação. Ao considerar uma cultura nacional como
discurso, explica-a como “modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas
ações quanto a concepções que temos de nós mesmos”, e acrescenta: “as culturas nacionais,
ao produzir sentidos sobre ‘a nação’, sentidos com os quais podemos nos identificar,
constroem identidades” (HALL, 2011, p. 51).
No discurso que opera as marcas e evolução do sujeito discursivo19 (HALL, 2012), e
onde a subjetividade se explicita, decorre a substantiva resistência do eu, que se vem
referindo, especialmente nas estrofes que seguem:

Estrangeiro,
teus passos alargam o fosso
em volta do cercado da casa antiga
está aceso o fogo
nos sítios do costume
18

Este termo sempre será referido nesta tese a partir do ponto de vista Gayatry Spivak (2010), que entende
subalterno como sujeito ou grupos marginalizados que não possuem representatividade nem voz em razão de
sua posição social. Pode-se considerar também um atributo dado com relação à subordinação social pela
classe, raça, idade, gênero e função no trabalho etc. Também se considera representação daqueles que não têm
lugar no contexto globalizado, capitalista excludente, os que “não podem falar”.
19
Stuart Hall (2012), no ensaio, “Quem precisa de identidade?”, empreende uma revisão crítica sobre a posição
de Foucault quanto à esfera da subjetividade do sujeito no discurso. Sem alongar muito na crítica produtiva de
Hall, vale enfatizar sua valorização quanto ao aspecto sujeito/subjetividade do processo de formação do
sujeito. Para Foucault, “o sujeito é produzido ‘como um efeito’ do discurso e no discurso, no interior de
formações discursivas específicas, não tendo qualquer existência própria”. Fato relativizado por Hall, ao
enxergar que os desdobramentos dos estudos sobre discurso de Foucault que “dão uma descrição formal da
construção de posições-de-sujeito no interior do discurso”, revelam, de forma limitada, os motivos pelos quais
“os indivíduos ocupam certas posições-de-sujeito e não outras.” (FOUCAULT apud HALL, 2012, p. 120).
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tu moves-te por dentro do frio
estrangeiro,
o pano branco na tua cabeça
anuncia a morte
de minha alma gémea
meu irmão meu noivo
o filho muito amado de sua mãe
o que portava no peito
o colar de missangas
e fios do meu cabelo (TAVARES, 2011, p. 146)

A voz “ruído surdo”, “murmúrio atento” do outro/estrangeiro/colonizador não está
alinhada às “certezas” preditas e simboliza o “fosso” entre os sujeitos em interlocução. Os
sentidos construídos por essas estratégias poéticas permitem remeter ao que assevera Isabel
Castro Henriques (2004), quando aponta, no espaço africano, o esforço colonial de colocar, na
mesma medida, território e mapa a fim de efetuar suas intervenções. A pesquisadora
portuguesa, na averiguação sobre realidade territorial e histórica de Angola afirma que

A conflitualidade entre europeus e africanos percorre todo o processo de construção
do território angolano: os estrangeiros pretendem organizar o seu território, o que os
obriga a anular os sistemas africanos de ocupação e de gestão dos territórios,
substituindo-os pela violência da propriedade individual e pela lógica de produção
industrial ao comércio (HENRIQUES, 2004, p. 15)

Nesse contexto, o sujeito colonizado, inscrito no território africano, procura
redimensionar suas relações com o território angolano para redefini-lo e para se manter como
agente fundamental do processo de modificação. E se, por um lado, os africanos inscrevem o
“território na história do continente”, procurando reforçar a africanidade do território,
inscrevendo-o na história do continente; por outro, “o colonizador assegura a sua
branquização e o “desfazimento fica assim dramaticamente enunciado” (HENRIQUES, 2004,
p. 15). O poema de Paula Tavares (2011) ressoa importantes episódios da história angolana,
remetendo aos ruídos, aos gritos, evocando as metáforas de morte ou de abafamento dos
atritos e dos traços culturais distintivos dos grupos. Alude, portanto, aos gestos e aos
elementos culturais suprimidos e decompostos no esquecimento.

estrangeiro,
a tua voz
é um ruído surdo
um murmúrio atento
estrangeiro,
com a tua presença
a minha dança não correu
a manteiga passou
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o leite cresceu azedo pelo chão
a vaca mansa de estrela na testa
não entrou no sambo
a bezerra pequena varreu a noite de gritos
(TAVARES, 2011, p. 146)

As subjetividades e a identidade parecem abaladas, em crise, em colapso no tempo e
no espaço, mesmo assim estão latentes na interioridade do sujeito, o qual se anuncia pela
remissão ao vocativo e recorre à composição de signos distintos para demonstrar as rasuras,
os vazios, as impossibilidades de dinamização do processo de desenvolvimento.

estrangeiro
ontem não nasceu ninguém no ehumbo
e a lua estava alta e nova
o velho que sofre
não consegue morrer
estrangeiro,
afasta de mim
teus passos perdidos
e a maldição.
(TAVARES, 2011, p. 147)

Os sinais da relação entre o grupo a que o sujeito enunciador pertence com a natureza
― “a lua [..] alta” e “nova” ― prenunciam a crença nos elementos do saber ancestral cuja
chama de vivificação essencialmente vigora. Nessa perspectiva, a alusão a esses elementos da
tradição revela-se com teor distintivo daquele utilizado por autores nacionalistas angolanos.
Paula Tavares investe uma nova maneira para traduzir a relação sujeito/natureza, apontando
reservas quanto à obediência à tradição e indicando o advento de uma consciência
desestabilizadora no contexto em que signos da cultura estão paralisados e não há esperança
de renascimento, enquanto a presença do estrangeiro ali estiver. Portanto, recorrer aos
elementos da natureza, como procede no poema, revela o discurso de contestação e de
resistência com o embate entre os sujeitos representados ideologicamente pela diferença. O
estrangeiro é destacado como aquele que rasura as marcas da identidade do contexto ao qual
pertence o sujeito enunciador. É ele que, pela “maldição” causada, deve ser excluído do lugar:
“afasta de mim/teus passos perdidos/e a maldição”. Essa advertência, portanto, só poderá se
efetuar pelo crivo da ação política que o poema sugere pela via de metáforas e alusões.
Na própria concepção estética, desvinculada daquela vergada pela literatura de
combate, o poema de Tavares, mesmo suscitando reflexões porque produzido no contexto
pós-independência angolana, em que ainda se mantêm marcas do contexto colonizador, não
retorna à chama da palavra-arma de combate, contudo não se fixa tão somente ao zelo
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estético-estilístico. Sua palavra poética assume a força e o efeito da linguagem, trazendo em si
um compromisso de denúncia da realidade social angolana.

2.3 As fraturas das identidades circunscritas na identidade nacional
O poema “Estrangeiro”, de Paula Tavares (2011), remete ao reconhecimento da
condição identitária dos sujeitos e da nação angolana que é contínua e descontínua no tempo.
Estrangeiro designa forasteiro, o que não faz parte do “ehumbo20”. Portanto, essa distinção
identifica o estrangeiro e o sujeito poético como elementos que, embora vivenciam a mesma
cultura, o mesmo território, são originários de culturas diferentes, imbuídos de interesses
antagônicos. Cada um destinado, pois, a preservar seu projeto.
Como já mencionado, o discurso do sujeito enunciador centra-se na referência à
cultura alimentar, revelando a contraposição, excludente e hierarquizante, que há entre eles.
Os versos ― “a manteiga passou”, “o leite cresceu azedo pelo chão” ― aludem ao estado dos
alimentos e representam simbolicamente o desmantelamento da identidade da comunidade à
qual o sujeito enunciador pertence. Consciente do estado de reificação individual e coletivo, o
sujeito enunciador procura levantar aquilo passível de intervenção do exterior que levou a
comunidade ao colapso. Os versos reencenam o processo de colonização, que não se deu
apenas com a obstrução da liberdade e a introdução de mecanismos de controle sobre a vida
dos angolanos, mas também com a impossibilidade de o processo de descolonização angolana
conseguir estabelecer uma dinâmica de preservação e conservação dos rituais míticos do
homem com a natureza.
Neste aspecto, por onde corre a ideia-chave do poema, parece produtivo recorrer ao
conceito de identidade fraturada, entendido por Zygmunt Bauman, em Modernidade líquida
(2005), como pertencimentos identitários que se encontram em estado de fluidez ou de
liquidez. Segundo ele, a identidade é negociável e renovável, ela passa pela reinvenção e
posição de firmeza do indivíduo, sendo vital para seu pertencimento e re/construção de sua
identidade. A questão da identidade está na ordem do dia porque ela se encontra em
desvanecimento e em fracasso. E por que o fracasso? Porque as relações humanas são e
sempre foram de exclusão pelo duplo: fora/dentro, natureza/cultura, civilizado/não civilizado,
20

O termo “Ehumbo” equivale a sítio na cultura Cunene. Considera-se essa equivalência a partir das informações
quanto à agricultura: “O gado existente no curral de cada ehumbo não pertence obrigatoriamente ao seu
proprietário, mas a vários outros ehumbos. Por outro lado, cada indivíduo distribui o seu gado por vários
currais e ehumbos. Em outra passagem, explica-se “o ehumbo integra a casa do chefe e as casas das esposas
com os respectivos filhos menores, e ainda alguns filhos e sobrinhos adultos com as respectivas esposas”. In.
Agropecuária. (INFO ANGOLA, 2014).
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branco/preto, homem/mulher. Na atualidade, a exclusão não é, segundo o sociólogo polonês,
caçar e matar o estranho, mas “de separação e da ‘culturalização’ da essência”.

Agora não se trata de uma essência biológica, mas de uma essência cultural. Os
novos racistas imputam uma cultura fixa a cada grupo específico e promovem a
separação total destas, as hierarquizam de maneira que o branco “tem a cultura
superior” (BAUMAN, 2014).

Talvez, por este ponto de vista de Zygmunt Bauman (2014), caiba focar o olhar sobre
o efeito dramático de outro poema de Paula Tavares, intitulado “Marcas da culpa”. Em uma
quadra incisiva e sintética, o eu enunciador denuncia as fraturas do ser expostas no corpo que
podem advir desta relação de exclusão e de fracasso. Diz o poema que também está contido
em Dizes-me coisas amargas como os frutos (2001):
As marcas da morte
estão no meu corpo
As marcas da culpa
estão nas tuas mãos.
(TAVARES, 2011, p. 143).

À medida que os sujeitos poéticos de Paula Tavares se situam como ser que questiona
a condição humana de seres à deriva e com inventário de perdas, expõe-se também a crise da
comunidade. Em “Estrangeiro”, o sujeito enunciador opera um discurso em defesa tanto de
sua cultura, quanto do território esmagado pela fluidez das relações de poder e pelo
descontrole. Quando o sujeito enunciador do poema convoca os elementos de sua cultura
como argumento do discurso, ele busca reestabelecer os traços culturais perdidos, como forma
de resistência. Em “Marcas da culpa”, o sujeito enunciador não se limita à descrição ou
constatação da perda, a tônica então é de denúncia, ao apontar o dedo por não haver
impunidade. Em ambos os poemas, põe-se em jogo a afirmação de pertencimento que, em
nível macro, traduz o reforço de uma revisão histórica para a formação do processo de
construção da ideia de nação. Por isso, pode ser pertinente inferir que é, nesse estado e
condição, que as identidades individuais são reconstruídas e atendem ao esforço coletivo,
como ponto de partida e de chegada, mesmo que isso não seja algo pacífico para a construção
de uma nova identidade nacional angolana.
Partindo, porém, da ideia de identidade como instância de representação do coletivo
(sujeito enunciador representando o grupo) e, portanto, da nação, é que se pretende ligar a
noção de nação como “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008) à ideia de
ficcionalização de nativização, referida por Zygmunt Bauman (2005). É por esta via
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operacional que a noção de identidades coletivas repercute nos poemas das autoras estudadas.
A noção de identidade apresentada é que “identidade nacional’ não foi ‘naturalmente’
gestada e incubada na experiência humana”. (BAUMAN, 2005, p. 26). Segundo ele, a
identidade nacional não surge da “experiência humana, não emergiu dessa experiência como
um ‘fato da vida’ autoevidente”. Ela entrou “como uma ficção” no mundo globalizado e “se
solidificou num ‘fato’, num ‘dado’ precisamente porque tinha sido uma ficção”. Isso posto, “a
ideia de ‘identidade’ nasceu da crise de pertencimento e do esforço que esta desencadeou no
sentido de transpor a brecha entre o ‘dever’ e o ‘é’ e erguer a realidade ao nível dos padrões
estabelecidos pela ideia ― recriar a realidade à semelhança da ideia”, (BAUMAN, 2005, p.
26, grifos do autor).
Inacabada e incompleta, nascida da ficção, a ideia sobre a identidade foi introduzida
forçosamente na “Lebenswelt”, ou seja, no “mundo de fora” dos sujeitos modernos. A
identidade, carecia de “muita coerção e convencimento para se consolidar e se concretizar
numa realidade [...] e a história do nascimento e da maturação do Estado Moderno foi
permeada por ambos”. Esse processo de ficcionalização da “natividade do nascimento” da
identidade foi a principal forma empregada pelo Estado moderno para “legitimar a exigência
de subordinação incondicional de seus indivíduos” (BAUMAN, 2005, p. 26-27). Para o autor,
nesse contexto, Estado e nação se autocompletavam:

O Estado buscava a obediência de seus indivíduos representando-se como a
concretização do futuro da nação e a garantia de sua continuidade. Por outro lado,
uma nação sem Estado estaria destinada a ser insegura sobre seu passado, incerta
sobre o seu presente e duvidosa de seu futuro, e assim fadada a uma existência
precária. Não fosse o poder do Estado de definir, classificar, segregar, separar e
selecionar, o agregado de tradições, dialetos, leis consuetudinárias e modos de vida
locais, dificilmente seria remodelado em algo como os requisitos de unidade e
coesão da comunidade nacional. Se o Estado era a concretização do futuro da nação,
era também uma condição necessária para haver uma nação proclamando – em voz
alta, confiante e de modo eficaz – um destino compartilhado (BAUMAN, 2005, p.
27).

Desta forma, o pensador polonês considera que a questão da identidade nacional traz
desde sempre uma noção de luta, de “um grito de guerra”. Para ele,
uma comunidade nacional coesa sobrepondo-se ao agregado de indivíduos do
Estado estava destinada a permanecer não só perpetuamente incompleta, mas
eternamente precária – um projeto a exigir uma vigilância contínua, um esforço
gigantesco e o emprego de boa dose de força a fim de assegurar que a exigência
fosse ouvida e obedecida” (BAUMAN, 2005, p. 27).

Tal forma de assegurar a dominação realiza-se, portanto, por mecanismos de exclusão,
cuja razão de ser era “traçar, impor e policiar a fronteira entre o ‘nós’ e ‘eles’”. (BAUMAN,
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2005, p. 27). Para o autor, “o ‘pertencimento’ teria perdido seu brilho e o seu poder de
sedução, junto com a sua função integradora/disciplinadora, se não fosse constantemente
seletivo nem alimentado e revigorado pela ameaça e prática da exclusão” (BAUMAN, 2005,
p. 27-28). O pensador polonês distingue a identidade nacional das demais identidades pelo
caráter exclusivista que aquela persegue. Enquanto estas aceitam adesões, confluências, são
passíveis de interferências, a nacional não reconhece seus “competidores” e/ou “opositores”.
Cuidadosamente construída pelo Estado e suas forças (ou ‘governos à sombra’ ou
‘governos no exílio’ no caso de nações aspirantes – ‘nações in spe’, apenas
clamando por um Estado próprio), a identidade nacional objetivava o direito
monopolista de traçar a fronteira entre o ‘nós’ e ‘eles’. À falta de um monopólio, os
Estados tentaram assumir a incontestável posição de supremas cortes passando
sentenças vinculantes e sem apelação sobre as reinvindicações de identidades
litigantes (BAUMAN, 2005, p. 28)

Porém, na dimensão do Estado moderno, a identidade nacional só admitia considerar,
as demais identidades se estas fossem passíveis de se subjugarem àquela em “lealdade
nacional”.

Ser indivíduo de um Estado era a única característica confirmada pelas autoridades
nas carteiras de identidade e nos passaportes. Outras identidades, ‘menores’, eram
incentivadas e/ou forçadas a buscar o endosso-seguido-de-proteção dos órgãos
autorizados pelo Estado, e assim confirmar indiretamente a superioridade da
‘identidade nacional’ com base em decretos imperiais ou republicanos, diplomas
estatais e certificados endossados pelo Estado. Se você fosse ou pretendesse ser
outra coisa qualquer, as ‘instituições adequadas’ do Estado é que teriam a palavra
final. Uma identidade não certificada era uma fraude. Seu portador, um impostor –
um vigarista. (BAUMAN, 2005, p. 28)

Essa é a estratégia de construir e manter a “naturalidade” da noção de pertencimento
por nascimento aos indivíduos de uma nação. Uma “convenção arduamente construída” para a
manutenção de uma unidade nacional. Verifica-se, pois, o peso da construção semântica a se
estender para o social e o político. Tanto para a sociologia, quanto para a história, o conceito
de identidade nacional não está isento de percepções imaginárias da nação. São convenções
“construídas” que, muitas vezes, têm o intuito de endossar o monopólio e a hegemonia do
Estado. Por outro lado, também se deve pensar em outras esferas que se contrapõem ao poder
do Estado e não estão isentas deste teor simbólico e imaginário, mas reforçam a perspectiva
de desmascarar o status quo e distender o poder excludente do Estado, descentrando-o.
Nesse contexto, o terreno das negociações das identidades é deslizante, fluido e
altamente nervoso para as identidades excludentes, na medida em que o embate de disputa
nem sempre permite acatar o que cada um carrega de diferente. O diferente, visto como
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perturbador da ordem e da manutenção do status quo, tem sido, em quaisquer sociedades,
razão de desequilíbrio e, por conseguinte, de conflito. Os preceitos da equidade e igualdade, a
partir dos quais o Estado se firma, são levados em conta, na lógica de sustentação hierárquica,
até o momento que não alteram a ordem preestabelecida no projeto de nação.
Essa ideia de nação, engendrada na crise de pertencimento, de que trata Zygmunt
Bauman (2005) auxilia, sobremaneira, quanto à compreensão tanto o lugar do Estado como
modalizador de identidades e, especialmente, da identidade nacional, quanto à percepção da
importância da comunidade em que seus sujeitos, já mencionados no ponto de vista de Alain
Touraine (2011), estão imbuídos de uma consciência identitária que sirva de combate aos
mecanismos de exclusão. Por este modo de pensar nação e identidade nacional, numa via de
mão dupla, prossegue-se a averiguação e reflexão quanto à reescrita da nação na poética de
Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima.

2.4 Confluências e diferenças nas concepções de nação
ILHA
Em ti me projecto
para decifrar do sonho
o começo e a consequência
Em ti me firmo
para rasgar sobre o pranto
o grito da imanência.
(LIMA, 2004, p. 27)

A projeção da ilha pelo eu poético de Conceição Lima faz vigorar a representação
identitária do sujeito que fala e do lugar de onde fala. A ilha projetada e construída do
imaginário pessoal, a partir da condição de pertencimento, também diz do movimento de
resistência do eu. A sextilha revela, sinteticamente, mas com grande profundidade, que
através do “grito de imanência” persistem as marcas da identidade individual pela qual
engendra o sentimento de pertença à nação são-tomense.
O sujeito se traduz na e pela ligação ao território e, por vezes, pela vontade de
“decifrar do sonho/o começo e a consequência” do projeto nacional imaginado. A alusão à
consciência latente desanuvia possíveis esquecimentos de uma nação forjada pela ideia de
unidade e homogeneidade. A vontade de romper o “grito da imanência” revela a postura do
sujeito na sua escrita poética de nação revista sob os escombros da história.
É dessa forma que o poema de Conceição Lima traz uma voz cuja função é de
reescrever da nação são-tomense sem deixar de ressoar cantos de outrora que também
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apontavam para uma reconstrução imaginária de nação mesmo que de outros pontos de vista.
Porquanto, pautar a nação sempre fora um viés condutor das poéticas são-tomenses, a partir
de Caetano da Costa Alegre, com “Romanceiro”; Francisco José Tenreiro, com o antológico
“Ilha de nome Santo”; Alda Espírito Santo, com “Em torno da minha baia” e outros.
Conceição Lima retoma o lugar não mais de forma descritiva como em Tenreiro, mas
traduzindo-o a imagem da nação retomada por um novo canto mais reflexivo. E assim se
utiliza de uma estratégia discursiva com a qual costura um diálogo com os precursores da
poesia são-tomense.
Inocência Mata (2004a), no prefácio na apresentação do livro O útero da casa (2004),
considera que os poemas “Ilha”, “Mátria”, “A casa” e outros “constroem o relato de uma
geração, metonímia de um segmento narrativo da nação” (2004, p. 12). E acrescenta:

Nessa reconstituição narrativa da nação, o sujeito enunciador combina lembranças
de um tempo político e reúne esparsos elos do passado nacional para lhe conferir
uma iluminura projectiva, pelo viés da movimentação afectiva e intimista. O fluxo
histórico na poesia de Conceição Lima parece ser a força motriz da produção de
sentidos”. (MATA, 2004a, p. 12)

Na trilha da reflexão sobre a representação da nação, cabe trazer alguns conceitos
julgados pertinentes que ajudam a verificar como se configuram a imagem de nação, os
sujeitos identitários e os elementos condicionantes na/da construção e/ou desconstrução da
identidade coletiva étnico-racial e de gênero nas nações literárias das poetisas. Essa
“reconstituição narrativa da nação”, apontada por Inocência Mata, que bem se adéqua à
função do sujeito enunciador de Conceição Lima, atiça a retomada da ideia de nação para
reiterar e ampliar o que se refletiu na subsecção anterior com apoio nas ideias de Zygmunt
Bauman (2005). Ademais, opta-se por entrelaçar pontos de vista sobre a ideia de nação que
se reforçam e se distinguem, por isso se coloca em diálogo Ernest Renan (1999), Homi
Bhabha (1998), Benedict Anderson (2008), Eric Hobsbawn (1977), auxiliado por Márcia
Barbosa (2011) e Wander Miranda (1998) não necessariamente nessa ordem, na perspectiva
de tornar mais preciso por qual via se pretende evidenciar a reescrita de nação das autoras nos
poemas analisados.
A conferência O que é nação? (Qu'est-ce qu'une nation?), de Ernest Renan, proferida,
em 11 de março de 1882, no anfiteatro da Sorbonne, norteia a discussão sobre nação,
inferindo que ela se origina pela violência brutal e sua unidade se sustenta pelo esquecimento
e pelo erro histórico. Em síntese, “a essência de uma nação é que todos os indivíduos tenham
muitas coisas em comum, e também que todos tenham esquecido muitas coisas. [...]".
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(RENAN, 1999, p.148).
A conferência, no entanto, instiga a refletir quanto à forma como o pensador francês
relativiza os aspectos raça, língua e religião na definição de nação. Um dos erros é pensar a
raça como elemento fixo da nação, como aquilo que constitui direito e legitimidade. “Do
mesmo modo que o princípio das nações é justo e legítimo, o princípio do direito primordial
das raças é estreito e cheio de perigos para o verdadeiro progresso” (RENAN, 1999, p.151). A
língua, para ele, é “um convite à união, mas não um mandamento”, do mesmo maneira que a
religião hoje. Uma população não está afeita a uma única crença, já que “cada um crê e
pratica o que quer, como quer e se quiser. Não há mais religião de Estado” (RENAN, 1999, p.
157). Ela é algo individual, a depender da opção e consciência de cada um.
Cético quanto à ideia que sustenta essas categorias como elementos essenciais na
construção da nação, Ernest Renan (1999) também se detém na questão da territorialidade e
dos interesses que vinculam os sujeitos a dada territorialidade. Mais uma vez, o teórico retira
a importância de tais elementos na constituição da nação e aponta que o cerne de uma
nacionalidade é o sentimento que move o homem. É o homem e sua alma que move a nação.
Assim explica:

uma nação é uma alma, um princípio espiritual. Duas coisas que para dizer a
verdade, são uma só, constituem essa alma, esse princípio espiritual. Uma está no
passado e a outra no presente. Uma é a posse em comum de um rico legado de
lembranças. A outra é o consentimento atual, o desejo de viver juntos, a vontade de
continuar a fazer valer a herança que se recebeu indivisa. O homem, Senhores, não
se improvisa. A nação, como o indivíduo, é o resultado de um longo passado de
esforços, de sacrifícios e de devotamentos. O culto aos ancestrais é entre todos o
mais legítimo. Os ancestrais fizeram de nós o que somos. Um passado heroico,
grandes homens, a glória [...], eis o capital social sobre o qual se assenta uma ideia
nacional. Ter glórias comuns no passado, uma vontade comum no presente, ter feito
grandes coisas juntos, querer fazer mais, eis as condições essenciais para tornar-se
um povo. Ama-se na proporção dos sacrifícios consentidos, dos males sofridos.
Amamos a casa que construímos e que legamos (RENAN, 1999, p. 159).

A postura de Ernest Renan (1999) é uma importante direção no quadro de reflexão da
nação porque elucida a engrenagem do poder que tolhe o humano nos mais diversos espaços
territoriais e evidencia uma projeção de sentido, que reforça a rede de resistência e vontade do
povo, mais pelo sentimento de solidariedade do que pelo viés da institucionalidade. Outro
ponto importante da ideia de Ernest Renan é a perspectiva de retorno ao passado para pensar o
presente,

questão

que

também

é

discutida

por

Zygmunt

Bauman

(2005)

na

contemporaneidade, quando evidencia a importância da herança cultural na construção do
presente.
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O culto aos ancestrais é uma linha de fortalecimento do sentido de pertencimento e a
condição de fortalecimento do povo. Todavia Renan (1999) e Homi Bhabha (1998) seguem a
discussão por vias distintas na averiguação do mesmo fenômeno: o espaço do povo na
constituição da nação. Antes de também focar este conceito em Homi Bhabha (1998), vale
registrar o que Ernest Renan (1999) considera:

Uma nação é assim, uma grande solidariedade, constituída pelo sentimento de
sacrifícios já feitos e daqueles que ainda estão por fazer. Ela supõe um passado. Ela
se resume, entretanto, no presente por um fato tangível: o consentimento, o desejo
claramente expresso de continuar a vida em comum. A existência da nação é
(perdoem-me a metáfora) um plebiscito diário, como a existência do indivíduo é
uma afirmação perpétua da vida. [...]. (RENAN, 1999, p. 160, grifos nossos).

O dispositivo do “plebiscito diário” apresenta-se como uma possibilidade de
dinamismo e comprometimento de todos os matizes que constituem a nação. Se no seio da
sociedade moderna, onde predomina uma visão universalista do discurso hegemônico, o
mecanismo do “plebiscito” muitas vezes é manipulado e direcionado para assegurar o poder
do Estado, sob o mando de uma elite política ou econômica; no campo literário, a narrativa ou
o poema podem exercitá-lo pela via da reescrita da nação. A noção de “plebiscito diário” no
campo da literatura pode se realizar na construção da história pelas margens, pelos segmentos
que, até então, poderiam, mas não têm voz para dizer sobre sua parcela de contribuição na
construção do projeto nacional. Esse ato de encenar sujeitos poéticos com tal feição fica
evidente nos poemas de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima. Cada
segmento, seja ele de matrizes étnica, rácica, seja de gênero, toma seu lugar de existência no
processo de escrita das comunidades imaginadas.
Como exemplo, podem-se evidenciar um momento significativo de cada uma delas na
configuração desse estatuto. De Conceição Evaristo (2014), faz-se evidente uma configuração
que privilegia a raça como ponto de partida para construção da noção de nação.

Apesar das acontecências do banzo
há de nos restar a crença
na precisão de viver
e a sapiente leitura
das entre-falhas da linha-vida.
Apesar de...
uma fé há de nos afiançar
de que, mesmo estando nós
entre rochas, não haverá pedra
a nos entupir o caminho.
Das acontecências do banzo
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a pesar sobre nós,
há de nos aprumar a coragem.
Murros em ponta de faca (valem)
afiam os nossos desejos
neutralizando o corte da lâmina.
Das acontecências do banzo
brotará em nós o abraço a vida
e seguiremos nossas rotas
de sal e mel
por entre salmos, Axés e aleluia.
(EVARISTO, 2014)

“Apesar da acontecência do banzo”, cujos sentidos se explicitam na discussão de uma
poética do banzo, conforme proposto em outro momento desta tese, remete à projeção da
ideia de nação como espaço do povo. Vigora uma visão de nação articulada com a categoria
de classe que apropriadamente Márcia Fagundes Barbosa (2011) apontou nas ideias de Homi
Bhabha (1998). Dessa forma, pode-se pensar que o poema comunga com o movimento de
descentralização da unidade e da homogeneidade para abarcar aquele “processo de
desenraizamento” que a diáspora provoca. Se se focar nas entrelinhas das estrofes construídas,
percebe-se notoriamente a via de deslocamento ou até mesmo desligamentos das dicções
canônicas, mesmo que estas, como a drumondiana aludida no poema, também tenham
perturbado o sistema de locação poética na literatura brasileira. Mais uma vez, a resistência
persiste como única via de construção possível. Numa conjunção metafórica, o poema de
Conceição Evaristo (2014) demarca o questionamento à coesão, à unidade, à história de uma
única e dominante via, onde não haja “pedra” a “entupir o caminho”. A rota do banzo “a
pesar” sobre o povo negro faz parte da constituição da nação brasileira, de um período que se
quer esquecer. Porém, no poema, essa perturbadora temporalidade articula nova visão ou ideia
de nação que parece condizer com a noção de “muitos como um” de que fala Homi Bhabha
(1998).
Em contrapartida, sob as feições do imaginário angolano, Paula Tavares (2011) foca o
feminino, como elemento primordial para a constituição da ideia de comunidade cerzida pelas
margens, no recanto do privado. Utilizando da forma teatral grega, o poema a seguir, do livro
Ex-voto (2003), dramatiza o lugar do feminino na tradição angolana.
As gentes de Mpinda e Mbanza Kongo
Colocaram nos braços as pulseiras
Beberam o vinho de palma
Andaram em círculo
Deixaram para as mulheres o trabalho
De apanhar os frutos maduros da palmeira.
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Coro:
Se não consegues descansar, és escrava
Mandam-te à lenha
Mandam-te à água
Mandam-te aos frutos
Na cozinha as mulheres tratam da gordura
No quarto as mulheres tratam dos mais novos
Os velhos não comem mais carne
Sentam-se ao sol a desfiar palavras
Coro:
Se não consegues descansar, és escrava
Mandam-te à lenha
Mandam-te à água
Mandam-te aos frutos
(TAVARES, 2011, p. 164-165)

O poema, cerzido pela voz poética-narradora intercalada por um coro, remota ao
tempo do reino do Congo, situando os povos de Mpinda e Mbanza Kongo21, lugar onde Diogo
Cão desembarcou e negociou com rei Mini a Lukeni. Vale atentar para o canto do coro pelo
qual se revela o que parece ser o mais importante na trama: o papel designado ao feminino na
sociedade agrária no seio da tradição. Assim, podem-se destacar as atribuições femininas
naquela sociedade regida por uma natural imposição, referida no verbo “mandar” repetido seis
vezes na forma imperativa pelo coro como parte do processo da trama que se sucede no tempo
contínuo. Pode-se ler o poema em dupla camada: numa, o enredo é contado pela voz do
narrador; noutra, o coro é quem anuncia. Este parece dizer (como à época grega) aquilo que o
outro não pode ou não quer dizer da imposição sub-reptícia das tarefas e funções das mulheres
no percurso circular do tempo na comunidade. A ação feminina está circunscrita num
contexto de “um tempo-duplo”, cuja ideia de povo se assenta naquela preconizada por Homi
Bhabha (1998) como “objetos’ históricos de uma pedagogia nacionalista”, que se compreende
como mola propulsora da dinâmica do lugar, caracterizado pela “mais valia”.
No poema, às mulheres em situação de subalternidade, marcada pela atribuição laboral
que lhes fora deixada, e principalmente pela reiteração imperativa do verbo “mandar”, emitida
pelo coro, fica implícita a ambivalência dos papéis na sociedade agrária, onde seu lugar na
tradição está cristalizado e não há deslocamento ou quaisquer possibilidades de inversão dos
papéis. Os papéis sexuais e sociais do masculino e do feminino estão bem determinados, ou,
em outra hierarquia, os de quem manda e de quem é mandado estão assegurados tanto na
21

Mpinda e Mbanza Kongo eram a capital do reino Congo, século XV, que foram formadas por grupos de etnia
banto, os bakango, Mpemba, Mbanza Congo, Mbamba, Mbata, Mpangu, NSoyo e Mpinda. Em Mpinda se deu
o desembarque dos portugueses, capitaneados por Diogo Cão. (O REINO..., 2014).
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esfera privada, quanto na pública. No entanto, uma outra leitura pode ser realizada sobre os
lugares consagrados às mulheres na tradição e a função designada a elas – “deixaram para as
mulheres o trabalho” – que as fazem sujeito-motor da dinâmica construtora do espaçoterritório, metonímia do espaço-nação. Se, por um lado, vê-se relevo à posição social de
obediência, numa dada camada de leitura do poema; por outro, percebe-se a preservação de
uma atuação ritualistica no espaço da natureza, no interior do canto do poema. Isso, portanto,
evidencia a valorização das mulheres como parte da comunidade ancestral em que os lugares
são demarcados por gênero e etnia e, portanto, intransponíveis. Com mesma perspectiva,
outro poema em prosa do mesmo livro Ex-votos (2003), a seguir, ilustra a forma de
construção mítica, em fábula, em que o eumbo é revelado como metonímia da nação e o lugar
da mulher é consagrado pela tradição.
QUANDO AFIAVAS O pau de mutiati, trazias as boas palavras: um bezerro, novas
cabaças preparadas para o leite uma saia de couro curtido a cera e a borracha e
muitos tijolos de barro seco para construir o ninho. A fogueira ficou acesa muitos
dias. No pátio cresciam os risos e a abundância. Com paus e com pedras se alargou o
cercado. Outras mulheres parentes e muitos bois entraram no terreiro. Então as tuas
palavras ficaram pequenas como o vento do norte. A surucucu soprou e bebeu o leite
dos pequenos. A noite desde agora mais cedo e está frio dentro do eumbo.
(TAVARES, 2011, p. 175)

A representação mítica e fabulosa desse poema em prosa se efetua pela alusão aos
costumes. O poema refere ao tempo de uma aparente harmonia que se desestabiliza com a
entrada de outras “mulheres parentes e muitos bois” no terreiro. Nesse momento, o “tu”,
interlocutor, é visto em tempos diferentes: se antes “trazias boas palavras”, agora “as palavras
ficaram pequenas como o vento do norte”, e todo o resto também se transforma. O espaço ―
território angolano ― toma o ar de frieza. Novamente, a presença feminina causa perturbação
e, por essa tensão, a tradição é revisitada pelo texto poético. A entrada de “mulheres parentes
e muitos bois” prenuncia a entrega da mulher ao homem prometido, imagem e situação
recorrentes em outros momentos poéticos de Paula Tavares em que a crise se instaura.
Stuart Hall (1997) considera a nação um “sistema de representação cultural”,
“comunidade simbólica”, explicada pelo “seu poder de gerar um sentimento de identidade e
lealdade” (HALL, 1997, :p. 53). Concepção que não difere sobremaneira das ideias de
Zygmunt Bauman (2005), já comentadas na subsecção anterior. Este, por sua vez, percebe a
problematização da identidade sob o crivo da crise e da temporalidade. Pode-se assegurar que
ambos teóricos partem da ideia primordial conferida por Benedict Anderson (2008) de
considerar nação como comunidade imaginada. O que torna marcante, contudo, é a forma de
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se pensar e problematizar essa “comunidade imaginada” como uma representação que
substancia uma identidade nacional e as demais identidades dos sujeitos.
Benedict Anderson (2008) e Eric Hobsbawm (1977) tratam nação do ponto de vista
histórico; já a perspectiva teórica de Homi Bhabha (1998) e Stuart Hall (1997) discute a partir
do tópico da temporalidade e da cultura, aproximando-se do que profere Zygmunt Bauman
(2005). Para Anderson e Hobsbawm, os fatos históricos são focalizados pela via da
causalidade, demarcando a forma como a nação vai sendo imaginada; para Bhabha e Hall,
esta via não é privilegiada, passando a exercer forte impacto os aspectos culturais e temporais
que envolvem o “entre-lugar” das relações sociais. Homi Bhabha (1998) destaca, desses
aspectos, o esforço definido pela norma e a ordem ― o pedagógico ― que se refere ao
passado, encapsulado numa sucessão de fatos e aquele que procura pensar a nação pelas
margens – o performático. Este, ainda que silenciado pelo esforço pedagógico, é apto a
desorganizar as estratégias ideológicas, porque recusa o discurso monolítico de nação.
Benedict Anderson (2008) analisa como se configuram os sistemas culturais que
antecederam o nacionalismo nos finais do século XVII. O cientista político estadunidense,
que vem sendo discutido desde o início do capítulo, procura mostrar de que forma o reino
dinástico e a religião, através da língua e do sistema político, efetuaram os acordos pelos quais
as comunidades, anteriormente às nações modernas, eram imaginadas. Ele aponta de que
forma o declínio, por exemplo, do latim, o fortalecimento da monarquia e o advento do jornal
contribuíram para que a ideia de imaginar o mundo se cristalizasse. O jornal e o romance vão
ser a mola propulsora para a nova forma de imaginação na nação, porque a imprensa foi o
veículo de massa importante na propagação da informação e na criação de uma consciência de
que a língua em sua extensão e diversidade seria “o embrião da comunidade nacionalmente
imaginada” (ANDERSON, 2008, p. 54).
Nesse contexto, ele afirma que “as comunidades se distinguem não por sua
falsidade/autenticidade, mas pelo estilo em que são imaginadas”, de forma a serem
concebidas como limitadas, de “fronteiras finitas, ainda que elásticas para além das quais
existem outras nações” (ANDERSON, 2008, p. 33). Elas são também soberanas, legitimadas
por direito divino, como evocado pelas concepções iluministas. O autor acrescenta que nação
é

comunidade porque, independentemente da desigualdade e da exploração
efetivas que possam existir dentro dela, a nação sempre é concebida como
uma profunda camaradagem horizontal. No fundo, foi essa fraternidade que
tornou possível, nestes dois últimos séculos, tantos milhões de pessoas
tenham-se não tanto a matar, mas sobretudo a morrer por essas criações
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imaginárias limitadas. (ANDERSON, 2008, p.34)

Pensando no elo entre sujeitos e Estado-nação que se sustenta em tal discurso, Márcia
Fagundes Barbosa (2011) relaciona Benedict Anderson a Eric Hobsbawm e diz que
Enquanto a nação é um sistema classificatório que define as relações entre o
Estado e seus membros e estes entre si, o nacionalismo é a utilização do
símbolo “nação” para a realização de um projeto político, o que, segundo
Hobsbawm o fundamenta (BARBOSA, 2011, p. 204).

Por essa via, o nacionalismo22 se apresenta “como um discurso homogeneizador dos
sentidos da nação” que, para a autora citada, controla os sentimentos que unem e diferenciam
determinados grupos entre si” (BARBOSA, 2011, p. 204). O percurso histórico da evolução
dos movimentos nacionalistas, atentamente analisado por Eric Hobsbawm (1977), não será
aqui esmiuçado, porém, vale ressaltar que seus mecanismos de sustentação estavam fincados
na religião, elemento determinante para aquele sentimento de solidariedade e de diferença
entre os sujeitos. Com o “processo de desenraizamento dos povos europeus” (BARBOSA,
2011, p. 204), com os quais surgem os movimentos migratórios e “deslocamentos locais e
temporais do sujeito”, vão se consolidar os sentimentos nacionais, ao mesmo tempo em que
também se sucedeu o processo de organização política dos Estados europeus.

A importância de Homi Bhabha (1998), por sua vez, conforme Márcia Fagundes
Barbosa (2011), está em considerar a nação como “narração cultural”, articulando-a
simbolicamente a outras categorias como raça, gênero, classe e diferença cultural nas diversas
temporalidades que o autor especifica como moderna, colonial, nativa, masculina e outras.
Dessa forma, como acentua Barbosa (2011), Homi Bhabha (1998) descentraliza o movimento
de unificação e homogeneização que configura a nação na via da historicização.
Diferente do ponto de vista historicizante de Benedict Anderson (2008) e Eric
Hobsbawm (1977), Homi Bhabha (1998) se dedica à questão da temporalidade. Assim, ele vai
considerar o “tempo nacional duplo e descontínuo” que aponta para “a disputa de forças entre
o presente e o passado”. Segundo Márcia Fagundes Barbosa (2011),
a dinamicidade do presente é composta e dependente dos signos articulados no
passado, ou seja, a narrativa nacional constrói-se na interação entre os signos
22

Esse termo também pode ser entendido na linha de percepção de Anthony Smith (1997), quando o considera
fenômeno cultural, isto é, “enquanto ideologia e movimento [...], intimamente relacionado com a identidade
nacional, um conceito multidimensional, e alargado de forma a incluir sentimentos, simbolismo e uma
linguagem específica”. (SMITH, 1997, p. 9-10).
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repetidos da tradição e a ressignificação destes no presente. Bhabha chama estes
diferentes tempos da nação de pedagógico (passado) e performático (presente).
(BARBOSA, 2011, p. 205).

Homi Bhabha (1998), no tópico “O tempo da nação”23, do capítulo “DissemiNação: o
tempo, a narrativa e as margens da nação moderna”, parte de sua própria experiência como
migrante para tratar das estratégias de identificação cultural e de interpelação discursiva
acerca da nação e do povo, os quais são vistos como “sujeitos e objetos das narrativas sociais
e literárias” (BHABHA, 1998, p. 199). O teórico inicia sua reflexão dimensionando as formas
de reuniões que a diáspora ― “processo de desenraizamento” ― provoca. Dessas “reuniões”
é que emerge a história da nação ocidental moderna “sob a perspectiva de suas margens e do
exílio de migrantes” (BHABHA, 1998, p. 199). Para o autor, “a nação preenche o vazio
deixado pelo desenraizamento de comunidades e parentescos, transformando esta perda na
linguagem da metáfora”. O valor da metáfora é significativo pois ela veicula o sentido das
coisas ou lugares para compor a comunidade imaginada da nação. (BHABHA, 1998, p. 199).
O teórico desabona “as certezas históricas” e “a natureza estável”, conformadas nos
discursos do nacionalismo, para privilegiar uma via de escrita “sobre a nação ocidental como
uma forma obscura e ubíqua de viver a localidade da cultura” (BHABHA, 1998, p. 199).
Perscrutar uma “construção cultural de nacionalidade” com uma localidade circunscrita na
temporalidade em detrimento da historicidade significa utilizar “estratégias complexas de
identificação cultural e de interpelação discursiva que funcionam em nome ‘do povo’ ou ‘da
nação’ e os tornam sujeitos imanentes e objetos de uma série de narrativas sociais e literárias”
(BHABHA, 1998, p. 199).
Nesse ponto, Bhabha justifica que sua “ênfase na dimensão temporal na inscrição
dessas entidades políticas ― que são também potentes fontes simbólicas e afetivas de
identidade cultural ― serve para deslocar o historicismo que tem dominado as discussões da
nação como uma força cultural”. Se bem entendido, essa ideia de deslocamento do
historicismo contribui para revelar a nação como “a medida da liminaridade da modernidade
cultural” (BHABHA, 1998, p. 200).
Por outro lado, compreendendo povo e nação como categorias metaforizadas, o autor
esclarece que, nesse processo de metaforização, o “espaço do povo-nação moderno nunca é
23

Vale destacar conforme Homi Bhabha (1998), “(a) [...] o espaço do povo” em que o situa como representante
fino limiar entre “os poderes totalizadores do social como comunidade homogênea, consensual, e as forças que
significam a interpelação mais específica a interesses e identidades contenciosos, desiguais, no interior da
população” e (b) “De margens e minorias”, onde atenta para o espaço de interlocução na ambiência entre o
“pedagógico e o performático” que embasam a “interpelação narrativa da nação” (BHABHA, 1998, p. 207;
218).
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simplesmente horizontal”. Assim se desenvolve um “movimento” que necessita de uma
“duplicidade’ de escrita, uma temporalidade de representação que se move entre formações
culturais e processos sociais sem uma lógica causal centrada” e que se precisa buscar “outro
tempo de escrita capaz de inscrever as interseções ambivalentes e quiasmáticas de tempo e
lugar que constituem a problemática ‘moderna’ da nação ocidental” (BHABHA, 1998, p.
201). Do mesmo modo, ele alerta que
É de fato somente no tempo disjuntivo da modernidade que a nação ― como um
saber dividido entre racionalidade política e seu impasse, entre os fragmentos e
retalhos de significação cultural e as certezas de uma pedagogia nacionalista ― que
questões da nação como narração vêm a ser colocadas (BHABHA, 1998, p. 202).

Outrossim, o teórico preza na escrita da nação por uma articulação com “ambivalência
arcaica que embasa o tempo da modernidade” (BHABHA, 1998, p. 202). Acompanhando seu
raciocínio, Bhabha questiona “a metáfora progressiva da coesão social moderna”, a ideia de
“muitos como um” (grito do autor), sustentada pelas teorias que consideram as categorias
“gênero, classe ou raça como totalidades sociais que expressam experiências coletivas
unitárias” para priorizar a efetiva imagem do “de muito, um” (grifo do autor), como
possibilidade de expressar espacialmente a ideia de “povo unitário”, de tal modo que ele a põe
como aquela (imagem) de forte apelo a qual retrata “a enorme força da ideia de nação nas
exposições de sua vida cotidiana nos detalhes reveladores que emergem como metáfora da
vida nacional” (BHABHA, 1998, p. 203).

As paisagens interiores, ou seja, as cenas do cotidiano é que revelam a história
“profunda de uma localidade”, como as que tal se instalam no interior de um texto literário.
Ali se mostra o que há de visibilidade social e o que é expressivo da coletividade. Transportase o sentido de tais conjecturas para auxiliar as análises dos poemas que se destacam neste
capítulo da tese, visto que neles as visões de mundo, muitas vezes opostas entre si,
apresentam-se como capazes de responder à “dialética histórica e filosófica dos tempos
modernos” (BHABHA, 1998, p. 203). Dessa forma, os poemas de Conceição Evaristo e Paula
Tavares, em investigação, parecem responder a essas articulações “ambivalentes” de
desnaturalizar um discurso de uma identidade nacional homogênea. Uma vez que esse
discurso invisibiliza a presença dos sujeitos que perturbam a ordem da unidade e parecem
intervir com uma visão de nação que aglutina acepções diversas e diferentes no seio da
ambiguidade histórica.
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Processo semelhante, e talvez com mais ênfase nos tropeços das articulações históricopolítica do país, apresentam-se os poemas do livro O útero da casa (2004), de Conceição
Lima, em que a ideia de nação está disseminada, através de alusões temporais ambivalentes,
conduzindo um projeto de reescrita imaginária de São Tomé e Príncipe, enquanto
representação simbólica dos aspectos culturais e temporais situados no “entre-lugar das
relações sociais” (BHABHA, 1998). À vista disso, tem-se os diálogos muitas vezes tensos
com os projetos de nação oficializados, numa via de desconstrução ou desestabilização do
discurso homogeneizador predominante no contexto colonial e no nacionalista. Como
exemplo, os poemas “Ilha”, “Mátria” e “A casa”, “A herança”, “Os heróis” “Segunda revolta
de Amador” “Roça”, “Proposta”, “Manifesto imaginário de um serviçal”, “Os rios da tribo”,
“Afroinsularidade” e outros reconstituem uma imagem de nação construída a partir dos
“desenraizamentos da comunidade”, num “tempo disjuntivo”, caracterizado por uma
racionalidade política que provoca exclusão e banimento. Nesses poemas,

há um eu que se põe e propõe dialogar com um tu/outro, delineados e encarnados
por distintas feições que partem do sentido individual e físico para o de
metaforização da nação. Isso indica, portanto, que o sujeito enunciador não está
preocupado em ressaltar suas individualidades ou vicissitudes, mas, sobretudo, em
revelar uma forma de pensar o mundo e mais intimamente as ilhas São Tomé e
Príncipe, ressaltando os sujeitos diversos e diferentes que convivem em tensão.
(SOUSA E SILVA, 2014)

A proposta de reescrita poética da nação traduz-se incessantemente pela dor, uma dor
que desassossega, no entanto parece nutrir a resistência do sujeito poético e seus pares. Em
“Proposta”, de Conceição Lima (2004) retoma essa índole:

Apaguem os canaviais, os cacauzais, os cafezais
Rasurem as roças e a usura de seus inventores
Extirpem a paisagem da verde dor de sua íris
E eu vos darei uma narrativa obliterada
Uma esparsa nomenclatura sedenta de heróis.
(LIMA, 2004, p.31)

Recorrendo à memória histórica da nação são-tomense, o eu enunciador do poema
“Proposta” retira do esquecimento as marcas da exploração à época do predomínio da cultura
do açúcar, do café e do cacau para o desenvolvimento da economia do país e dos grandes
latifúndios coloniais. Retoma as relações de subjugamento nas roças e a ganância do poder
dominador, ao mesmo tempo que relembra a exploração e devastação dos obós com a invasão
colonial e, posteriormente, com a exploração de outros países no comércio turístico. Dessa
maneira se assinala por qual lugar o eu poético anuncia a “narrativa obliterada” da nação, cuja
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marca condensada é a “esparsa nomenclatura sedenta de heróis”. Essa forma de atestar os
apagamentos, as rasuras e as extirpações da paisagem geográfica e humana, através de
metáfora, objetiva questionar aquela outra que legitima a “coesão social”.
No poema “A casa” que versa: “Aqui projectei a minha casa:/ alta, perpétua, de pedra e
claridade” (LIMA, 2004, p. 19), a particularização que metonimiza a nação, também contribui
para reafirmar o questionamento, no percurso do poema, e distinguir, nessa reescrita de nação,
o modus operandi e o artefato ― matéria fornecida para compor e dizer a que casa se refere:
“O balsalto negro, poroso / viria de Mesquita. / Do Riboque o barro vermelho / da cor dos
hibiscos / para o telhado.” (LIMA, 2004, p. 19). Ou seja, para desenvolver a “narrativa
obliterada” da nação, faz urgente trazer em foco aquilo que até então era subestimado ou
silenciado, mas que era genuíno como identidade da nação e dos “filhos da terra” e
contraposto ao projeto de nação em vigor.
Na construção poética da casa ― simbolicamente espaço território de São Tomé e
Príncipe ― os sujeitos e espaços por onde estes circulam são caracterizados por fatos e
atitudes de questionamento e de denúncia ao poder constituído. Nos poemas, repercute, no
entanto, a memória como voz enunciadora de um passado extremamente corrosivo para
determinados segmentos sociais que edificaram e participaram efetivamente da construção do
país antes e pós independência. Por esse feito, o sujeito enunciador parece partir para uma
dupla ação: a de desconstruir sentidos calcificados de uma “visão monolítica” e dominadora e
reconstruir sentidos outros que levem em conta “visões plurais” reconhecedoras dos diversos
partícipes do passado, do presente para a construção do futuro.
Por isso, vale destacar a evocação aos mortos no poema “Os heróis”, de Conceição
Lima, porque eles funcionam como signos de subversão no discurso poético: “Os mortos que
morreram sem perguntas / regressam devagar de olhos abertos / indagando por suas asas
crucificadas” (LIMA, 2004, p. 23). Imagem que remete à representatividade popular no
cenário poético da são-tomense. Em sintonia com as ideias de Bhabha (1998), credita-se a
projeção de um possível exercício de poder em que o povo fosse representativo e que, de
qualquer forma, provocaria crise. Homi Bhabha (1998) portanto, afirma:

É precisamente na leitura entre as fronteiras do espaço-nação que podemos ver como
o conceito de “povo” emerge dentro de uma série de discursos como um movimento
narrativo duplo. O conceito de povo não se refere simplesmente a eventos históricos
ou a componentes de um corpo político patriótico. Ele é também uma complexa
estratégia retórica de referência social: a alegação de ser representativo provoca uma
crise dentro do processo de significação e interpelação discursiva (BHABHA, 1998,
p. 206).
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A ideia de povo aqui se assenta, conceitualmente, no contexto de um tempo-duplo,
considerado “objetos’ históricos de uma pedagogia nacionalista”. Também como “sujeitos’ de
um processo de significação que deve obliterar qualquer presença anterior ou originária do
povo-nação”, a fim de visibilizá-lo como “signo do presente através do qual a vida nacional é
redimida e reiterada como um processo reprodutivo” (BHABHA, 1998, p. 206-207).
Por fim, Bhabha assinala aspectos da tensão que estão presentes na produção da nação
como narração, ressaltando elementos de um processo reprodutivo.

Os fragmentos, retalhos e restos da vida cotidiana devem ser repetidamente
transformados nos signos de uma cultura nacional coerente, enquanto o próprio ato
de performance narrativa interpela um círculo crescente de sujeitos nacionais. Na
produção da nação como narração ocorre uma cisão entre a temporalidade
continuísta, cumulativa, do pedagógico e a estratégia repetitiva, recorrente, do
performático. É através deste processo de cisão que a ambivalência conceitual da
sociedade moderna se torna o lugar de escrever a nação. (BHABHA, 1998, p. 207).

Os poemas das autoras reconstituem e ressignificam os signos históricos e
socioculturais dos sujeitos evocados, indicando a força do discurso literário no exercício da
escrita da nação, conforme assenta a reflexão de Homi Bhabha (1998). “Escrever a nação”
passa pela via de cisão entre a “temporalidade continuísta, cumulativa” que subjaz o
pedagógico e a “estratégia repetitiva” do performático.
Dessa maneira, ao se averiguarem as poéticas de Conceição Evaristo, Ana Paula
Tavares e Conceição Lima, verifica-se que os modos de reescrever a nação se realizam por
acentuado teor performático, embora permitam identificar diversos e diferentes momentos de
diálogos, ora de forma distanciada, ora aproximada da ideia de causalidade e contiguidade que
perpassa o pedagógico, integrado na dicção combativa da poética nacionalista africana e na
afro-brasileira dos anos 70 e 80. Indaga-se, portanto, em que medida as escritoras assumem
uma escrita que exterioriza a ruptura, a implosão, imbuídas de novas formas de elaboração do
discurso literário? Talvez se possa chegar a possíveis respostas com as reflexões contidas nos
próximos capítulos desta tese, mas para isso, convém passar pela via de raciocínio que
relaciona nação e memória com o apoio teórico de Wander Miranda (1998), que, ao retomar
Halbwachs (1950), aponta que
uma nação não existe sem passado: é preciso lembrar a herança deixada por seus
fundadores. A memória nacional, alerta-nos Maurice Halbwachs, é a forma mais
acabada de memória coletiva (Halbwachs, 1950). Sua função é a de manter a coesão
social e a estabilidade das instituições que delimitam as fronteiras nacionais ― é a
memória do monumento público, oficial, que se organiza em torno dos grandes
acontecimentos e personagens históricos (MIRANDA, 1998, p. 125).

76

Essa retomada de fluxo e refluxo da memória se dá como elemento imperioso no
ajuste, mas também no desajuste da engrenagem, que põe a nação (literária) em processo.
Relembrando a via de intersecção tomada por Homi Bhabha (1998), vale aproximá-lo com o
que trata Wander Melo Miranda (1998), quanto ao caráter do texto memorialístico, como
espaço peculiar na verificação das conjugações que são operadas para delinear as nações
modernas.
No texto memorialístico, o/a autor/a encenaria uma “necessidade de emancipação
individual ao diferenciar-se como ser social, sendo normal a sua necessidade de
enquadramento e comunhão [...]” (MIRANDA, 1998, p. 133). Pode-se dizer o mesmo sobre
os poemas de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima? Embora não se possa
enquadrá-las como poetisas memorialistas, visto que precisaria atestar determinadas
características e delinear um quadro poético que viesse a provar tal assertiva, o que se pode
garantir é que as três poetisas utilizam, sem dúvida, a memória como argamassa na elaboração
de seus poemas. A memória conduz o ritmo e domina as vias da sintaxe com produtividade e
construção de sentido na utilização do passado como edificação de uma nação imaginada que
se atualiza no presente. Isso está muito evidente, por exemplo, em Poemas da recordação e
outros movimentos (2011), de Conceição Evaristo; predominantemente, em O útero da casa
(2004) e A dolorosa raiz do micondó (2012), de Conceição Lima e, especificamente, em O
lago da lua (1999), Dizes-me coisas amargas como fruto (2001), de Ana Paula Tavares.
A reflexão sobre a nação implica colocar em questão a construção da identidade dos
sujeitos que se realiza pela memória. E a memória aqui não deixa de ser um elemento
indispensável e testemunhal na reconfiguração da nação. Mesmo Maurice Halbwachs (2006),
tendo distinguido a história da memória (ASSMANN, 2011), não descartou a importância das
lembranças comuns de um grupo como algo agregador, como “elemento de coesão” na vida
de uma comunidade. Ao mesmo tempo, a comunidade estabiliza a memória compartilhada
(WEINRICH, 2001). Para Aleida Assmann (2011), retomando Maurice Halbwachs

A estabilidade da memória coletiva está vinculada de maneira direta à composição e
subsistência do grupo. Se o grupo se dissolve, os indivíduos perdem em sua
memória a parte de lembranças que os fazia assegurarem-se e identificarem-se como
grupo. Mas também a alteração de um contexto político pode levar ao apagamento
de determinadas lembranças, já que estas, segundo Halbwachs, não têm uma força
imanente de permanência e carecem essencialmente da interação e atestação sociais.
(ASSMANN, 2011, p. 144)

A memória e a identidade são fases da mesma configuração da nação. E a
predisposição em problematizá-la pode contribuir para que não se limite a noção de nação
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fincada nas trincheiras do passado, vigorada em uma única visão histórica. Pela memória,
concebida como ponte entre passado, presente e futuro, valores são intermediados, dos quais
resultam os perfis identitários de uma nação. (ASSMAN, 2011)
Por outro lado, retomando Wander Melo Miranda (1998), sob a trilha de Pollak
(1989), vale dizer que as ‘memórias subterrâneas’ que permanecem durante muito tempo
silenciadas pelo “caráter uniformizador e destrutivo da memória coletiva nacional” tendem a
romper com o processo de impossibilidade de dizer.

Michael Pollak (1989, p.3-5), ao estudar as 'memórias subterrâneas' recalcadas e
mantidas longo tempo em silêncio pelo caráter uniformizador e destrutivo da
memória coletiva nacional, ressalta o processo de redistribuição de cartas políticas e
ideológicas quando tais memórias rompem a afasia e vêm à tona. Quando isso
acontece, operações de 'negociação' entre as diversas memórias entram em ação,
com o objetivo de manter a unidade do tecido social sempre renovada, embora tal
procedimento não deixe de apontar para o fosso existente entre as reivindicações da
sociedade civil e as imposições do Estado-nação hegemônico. (MIRANDA, 1998, p.
126)

Estas operações de “negociação”, enfatizadas, expõem o fosso entre as demandas da
sociedade civil e as exigências do Estado-nação hegemônico. As configurações de uma nação
imaginada estão no centro, em constante abalo, pela tensão entre os sujeitos preteridos do
processo de distribuição de bens e consumo, para além da própria cultura (re)construída sob o
lastro das desigualdades.
Assim se pode compreender o procedimento de garimpagem de um tempo caído no
esquecimento revigorado em “Vozes-mulheres”, “Filhos na rua”, “Apesar das acontecências
do banzo” de Conceição Evaristo; “1953”, “1975” e “Afroinsularidade”, de Conceição Lima,
“Ex-voto”, “Estrangeiro”, “Rosto de muralha”, de Ana Paula Tavares, dentre tantos outros.
Por isso, é importante reconsiderar como produtiva a metáfora do “plebiscito diário”
de que trata Ernest Renan (1999), visto que pelo plebiscito, como assenta Wander Melo
Miranda (1998), inclui-se a “herança do passado como um futuro a realizar, através da
expressão do desejo presente de continuar a viver em comum” (MIRANDA, 1998, p.126).
Ainda para o pesquisador mineiro, a “metáfora do plebiscito” coaduna com o que ele chama
de “tempos distintos de uma mesma realidade” como ação de afirmar a diluição de conflitos
diários através do consenso entre os indivíduos no contíguo ressurgimento de outros na
cotidianidade. (MIRANDA, 1998). Desse modo, ele reatualiza a ideia da relação povo-nação
como via de mão dupla:
o povo cria a nação e é criado por ela, configurando um amálgama ― a 'consciência
moral' no dizer de Renan ― que mostra que o homem 'não é escravo nem de sua
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raça, nem de sua língua, nem de sua religião, nem do curso dos rios, nem da direção
das cadeias de montanhas' " (RENAN, apud MIRANDA, 1998, p. 126).

Esta acepção romântica de nação continua atualizada na contemporaneidade. Porém
essa consciência moral permanece em abalo, à medida que se agravam as tensões entre a
afirmação das identidades individuais e as identidades nacionais. Estas persistem em serem
construídas, no âmbito pedagógico, por um princípio que rege “o interesse geral contra os
interesses particulares, o bem comum contra o privilégio”. (MIRANDA, 1998, p. 126).
Wander Melo Miranda (1998) traz à baila a dimensão das tensões que, ao fim e ao
cabo, asseguram a fixação do poder hegemônico que passa a se legitimar através de uma visão
universalizante e hierárquica, baseada pelos interesses dos sujeitos centralizadores. Neste
sentido, ao tratar das identificações que caracterizam os sujeitos no presente, ele indica a
pressuposição de conflitos que possam identificar o caráter de uma nação:

No conjunto das identificações que constituem o ser social na atualidade, o conflito
inevitável entre o global e o local parece reafirmar a via de identificação nacional
baseada na concepção de que o diferente é igual, embora não idêntico (Canevacci,
1995, p.8). A emergência reivindicatória das minorias ― sexuais, étnicas, religiosas
― torna visível tal concepção no âmbito do cotidiano, dando ao aludido plebiscito
diário uma complexidade antes insuspeitada. Se a fronteira é o que diferencia uma
nação do que está fora dela ― o território do Outro ―, o discurso minoritário
assinala a existência de fronteiras internas, que demarcam o espaço heterogêneo da
identidade a ser compartilhada. A identidade resulta, pois, num movimento dual de
estreitamento e alargamento de fronteiras culturais, tendo em vista os 'territórios' a
serem cedidos ou conquistados nos interstícios das diferenças sociais e das lutas
políticas. Nesse sentido, a integração nacional passa a depender mais de agonística
dos valores em jogo na cena social do que das estratégias postas em funcionamento
pelo aparato ideológico do Estado. (MIRANDA, 1998, p. 126-7)

Portanto, mesmo constatando, conforme Zygmunt Bauman (2012), que a identidade
nacional sufoca outras identidades, levando ao colapso suas legitimações ou reconhecimento,
a nação se reconstitui na emergência das várias vozes ou “minorias emergentes” que se
pretendem reafirmar no seu seio. Por isso, o plebiscito pode ser uma estratégia de coesão das
vozes reivindicativas das minorias clamadas e/ou aclamadas na arena das diferenciações e nos
entrechoques das identificações.
Ainda pelo olhar de Wander Melo Miranda (1998), percebem-se o jogo e as tensões
implícitas e explícitas no seio da nação, porque, segundo ele,

O jogo de diferenciações e identificações componente da ideia de nação implica
também a existência de um regime temporal próprio. Como Benedict Anderson
demonstrou, a imaginação nacionalista guarda forte afinidades com as imaginações
religiosas, na medida em que ambas se preocupam com a imortalidade e a morte. O
autor destaca a importância dos cenotáfios e túmulos de soldados desconhecidos
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para a 'comunidade imaginada' que é a nação (Cf. Anderson, 1989, p. 17), ao afirmar
que o significado cultural de tais monumentos reside no fato de eles estarem vazios
de restos mortais identificáveis e poderem, assim, comportar as fantasmagóricas
projeções nacionais. (MIRANDA, 1998, p. 127)

Mais que a necessidade de a nação celebrar a imortalidade e a morte, com a construção
de monumentos “vazios de restos mortais”, prevalece a relação com seus sentidos na
construção de uma memória histórica e coletiva que consubstancia os novos projetos de
nação. Diz-se isso lembrando-se do processo sobre o qual aqueles vazios operam arraigados
significados nos sistemas que revigoram a nação. Por essa razão, esses vazios promovem a
“fatalidade [...] em continuidade, o acaso em destino”. Sobre essa questão, observa-se que

No sistema simbólico assim instituído, os mortos vinculam-se aos vivos e aos que
vão nascer, dando significado de perenidade ao que é contingente, como se a
'história' da nação emergisse desde sempre em um passado imemorial. Mas no caso
da imaginação nacionalista, a concepção religiosa de simultaneidade longitudinal do
tempo, que vincula um aqui e agora a algo que sempre existiu e se cumprirá no
futuro, cede o lugar à ideia do 'tempo homogêneo e vazio' (Cf. Anderson, 1989, p.
33), no sentido benjaminiano da expressão. Tal ideia traduz, em termos mundanos e
seculares, a herança hebraico-cristã, que concebe a história como história da
salvação e seus corolários - criação, pecado, redenção e espera do juízo final. A
simultaneidade passa então a ser marcada pela coincidência temporal da vida em
comum e a ser medida pelo relógio e pelos cronômetros. (MIRANDA, 1998, p. 127)

Se Homi Bhabha (1998), como já referido, aponta para a memória como elemento
importante na “engrenagem da nação”, o pesquisador brasileiro destaca a memória como
recurso indispensável na reconstrução das nações literárias e elemento condutor do discurso
poético. Para Wander Melo Miranda (1998), “colecionar cacos e contar histórias” são
atividades análogas porque são uma “espécie de ritual de revificação em que a imagemfragmento, além de evidenciar a distância do passado e o desejo de redimi-lo pelo presente,
revela-se como representação disjuntiva do espaço social” (MIRANDA, 1998, p. 133).
Dessa forma, considerando esta via como fio norteador da análise dos poemas das
autoras, será o exercício crítico que identificará como se dá a ressonância dos elementos da
cultura e da tradição de seus países. Consideram-se aquelas que narram como poetisas que
estão introjetadas nos meandros das comunidades. Essas comunidades se encontram
submetidas ao silenciamento. Daí a força da poesia, como meio de fazer vir à tona o processo
de construção da nação, sob o viés da alteridade e da cultura dos indivíduos.

A reescrita da nação feita por elas advém da imersão ou reinserção nos vãos
subterrâneos da memória, da cultura e da história dos indivíduos, a fim de recolher e, por isso,
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delinear aquele espaço “de resistência à totalização do plano do homem [mulher] individual
no plano da coletividade” (MIRANDA, 1998, p. 133).
Delinear tanto o que está no plano pessoal quanto no plano da coletividade também
implica percorrer searas de “sombras” e “escombros”, as intersecções, cujo marco de partida
firma-se no ponto de vista daquele que não está no centro da história, mas às margens desta e
da cultura nomeadamente elitista e dominante.
É amparado na junção dessas perspectivas teóricas, tomando-as pelo que as aproxima
e apontando o que as distancia, que se assentam o lugar e o processo de investigação sobre os
poemas de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima, a fim de vislumbrar as
linhas delineadoras do projeto de escrita literária sobre as nações imaginadas. Prever-se uma
“poetização do vivencial”, intensamente marcada pelo sentimento afetivo-familiar e de
comunidade, solidariedade e vontade que reforça as resistências dos sujeitos preteridos pelo
discurso hegemônico. Discurso tal que tende sempre a desestabilizar e deslegitimar, pela
violência, os segmentos subalternizados, os que estão à margem do projeto nacional,
planejado e realizado sempre por uma elite econômica, histórica e social.
Nos poemas das autoras, o sentimento de acolhida e solidariedade é vivaz entre os
sujeitos das comunidades, quer vinculados pela condição de gênero, etnia, raça, quer por
substrato social. Isso se registra nos ecos das vozes femininas, de forma emblemática, no
poema “Vozes-mulheres”, de Conceição Evaristo (2011), que será analisado na subsecção 5.1,
do qual se adianta o enxerto:

[...]
O ontem – o hoje – o agora.
Na voz de minha filha
se fará a ressonância
O eco da vida-liberdade.
(EVARISTO, 2011, p. 18).

Com o mesmo vigor, Paula Tavares (2011) expõe a via solidária com atento olhar
sobre o passado, enfatizando a continuidade da tradição e a herança ancestral dos clãs pela
metáfora do rio e seus afluentes, no terceto sem título:
O nosso antepassado
era como o grande rio.
Fez nascer os nossos rios pequenos
(TAVARES, 2011, p. 161).
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Por fim, a metáfora da resistência social perdura nos poemas de Conceição Lima
(2012) quando diz em “Haste”, do livro A dolorosa raiz do micondó:

Num certo campo de um ermo lugar
um caule dobra agora o dorso — verga
se lhe roça o ego da intemp
Em qualquer campo aquém do luar
num estreito canto de um país vulgar
o caule cede o dorso
se lhe bate a mão da ventania —
duplica na coluna o peso do próprio corpo.
Soergue depois a inclinação da linha
e retorna o vertical instinto de sua raiz —
permanece. (LIMA, 2012, p.42)
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3

TENSÕES

E

DISTENSÕES

DAS

VOZES

HEGEMÔNICAS,

VIA

DESCONSTRUTIVA DO DISCURSO POÉTICO SOBRE A NAÇÃO

3.1 Sujeitos e identidades da nação angolana em poemas de Paula Tavares

Paula Tavares surge no cenário literário de Angola na década de 80. Vários estudiosos
distinguem, na literatura angolana do século XX, dois períodos literários importantes: o
marcado por uma literatura esteticamente engajada com teor de exaltação ao passado político
e à luta ideológica (FERREIRA, 1992) e outro que ganha fôlego justamente na década de
1980, distinguindo-se pelo labor e experimentação com a linguagem. Vale ressaltar que em
ambos coexistem a preocupação estética e social, porém, enquanto no primeiro a ênfase se
revela no teor político-social, atentos aos temas latentes da história do país, na segunda o que
prevale é o rigor e o manuseio com a palavra. No último período, surgem várias vias poéticodiscursivas com diferenciais de tom e dicção, indicando progressivo distanciamento da via
nacionalista e de combate.
As novas produções poéticas exploram assuntos que surgem de

uma interrogação existencial e/ou ontológica sobre o Homem angolano através de
tema como o amor, o ódio, a liberdade, a solidariedade, a guerra e outros tão
universais quanto intemporais com a intenção de descircunstancializar a literatura,
de eliminar dela a marcante substância do compromisso. Os signos dessa poesia,
geralmente feita por jovens, inscrevem a demiurgia de um Homem total em todas as
suas dimensões, do quotidiano ao histórico, do social ao ideológico, do cultural ao
espiritual, ao sentimental e ao afectivo. (MATA, 1992, p. 54).

Essas inovações repercutem de forma profunda nos novos caminhos que a literatura
angolana vai percorrer, tanto ao nível de uma “reinvenção verbal, semântica e formal e da
elaboração figurativa da linguagem [...] como ao nível da recodificação de símbolos e
ideogramas para veicular a transgressão dos ‘ideais imediatos’” (MATA, 1992, p. 54),
reinstaurando a depuração da linguagem e revitalizando uma memória épica, já cultivada
desde os anos 1970.
Essa nova (ou moderníssima) poesia angolana, destacada pela pesquisadora, imprime
uma “laboração figurativa da linguagem e da alegorização da linguagem” que tende a
“representar uma reflexão interior”, mesmo que se perceba um status coletivo. Por isso, ela
compreende como um fenômeno de transformação dos “modelos de configuração temática e
semântico-pragmática e, por conseguinte, o próprio modelo de situação comunicativa, com as
suas próprias formas” (MATA, 1992, p. 57). Mesmo que nesse artigo, a pesquisadora se
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reporte apenas a João Maimona, Adriano Botelho e João Melo, confirma-se que é dessa leva
de autores que outras vozes substantivas passam a ser alvo de reflexão e de análise, em
virtude de notadas inovações poéticas, como as de Ana Paula Tavares e de Ana de Santana.
Neste período, em 1980, na ficção, destaca-se: Mayombe, de Pepetela; em 1982,
publica-se a edição póstuma de A Renúncia Impossível, de Agostinho Neto; em 1985, a prosa
angolana reforça-se com O cão e os calús, e Yaka, também de Pepetela. Obras bastante
identificadas com a luta político-ideológica que se travara no processo de independência do
país. No campo poético, Paula Tavares lança o seu primeiro livro intitulado Ritos de
Passagem (1985). Acrescentam-se outras obras inovadoras no panorama angolano: Sabores,
Odores e Sonho (1986), de Ana Paula de Jesus Faria Santana, Trajectória Obliterada (1984),
Traço de União (Poemas – 1987), de João Maimona; Chuva Novembrina (1981) e Respirar
as mãos na pedra (1988), de José Luís Mendonça. Além desses, outras vozes femininas
despontam, mas são pouco divulgadas no país e fora dele, porém, do mesmo modo, elas
funcionam como fortalecimento e sinalização de outros novos rumos da literatura angolana.
Após a independência de Angola em 197524, o conflito armado entre os grupos
políticos Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), União Nacional para a
Independência Total de Angola (UNITA) e Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA)
se acirra. Os três grupos políticos, que antes lutaram juntos contra o colonizador português,
conseguindo conquistar a independência, partem para uma luta sangrenta entre si em busca da
tomada do poder e do controle do Estado. A guerra civil desestabiliza o país que, há muito
tempo, vinha sofrendo com a situação de pobreza, miséria e exploração com a presença do
colonizador. O que se procurava alcançar com a independência, a reconstrução do país com
soberania, autonomia e igualdade, com condições democráticas e de direitos para o povo
angolano não foi atingido. O projeto nacional foi sucumbido pela guerra civil. O projeto que
vinha sendo perseguido pelos grupos políticos contra a colonização perde força, nesse
momento, com a disputa pelo poder entre eles.
Os protagonistas MPLA25, UNITA26 e FNLA,27 em 11 de novembro de 1975,
24

A independência angolana foi forjada ao longo de décadas pelas diversas correlações de força que se
compunham contra o poder colonizador. Após 25 de abril de 1974, a colônia intensificou pressão, provocando
acordos e (in)tensas negociações para o processo de transição. (VISENTINI, 2012).
25
Movimento de Libertação Nacional de Angola, criado em 1956 e liderado por Agostinho Neto, tendo como
secretário Viriato da Cruz, apoiado por várias etnias, como a Mbundu, intelectuais e “a população Ovimdundu
de Luanda. (VISENTINI, 2012, p. 50).
26
União Nacional para a Independência Total de Angola, criada em 1964, por Jonas Savimbi, dissidente da
FNLA e do GRAE. Iniciou luta armada em 1966 e atuava ao leste de Angola. Os principais membros eram dos
grupos étnicos do Sul – Ngangela, Chokwe e Ovimbundu. (VISENTINI, 2012, p. 50-51)
27
Frente Nacional de Libertação de Angola, criada em 1962, fruto da junção da UPA – cujo líder, Holden
Roberto, passou a ser o principal líder. “Ao contrário do MPLA, a FNLA utilizava a bandeira racial,
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declararam guerra entre si. O primeiro, sediado em Luanda e o segundo, em Huambo, tinham
como forte o apoio estrangeiro que caracterizava a internacionalização da guerra. O MPLA
atuou com apoio de Cuba e da União Soviética, enquanto a UNITA, com o dos Estados
Unidos da América (EUA) e da África do Sul. Por seu turno, a FNLA beneficiou-se do apoio
também dos EUA e da atual República Democrática do Congo, anteriormente Zaire.
(VISENTINI, 2012).
O tempo de conflito se estendeu por décadas e foi caracterizado por várias operações
de ataque e recuo dos três maiores grupos políticos. Em 1976, Portugal “reconhece a
legitimidade do governo da República Popular de Angola (VISENTINI, 2012, p. 57)” e as
Nações Unidas reconheceram o governo do MPLA. A guerra continuou com golpe de estado
no seio do MPLA e houve muito sangue. UNITA E FNLA se juntaram contra o MPLA.
Agostinho Neto, morreu, em Moscou, em 1979 e foi sucedido por José Eduardo dos Santos.
Segundo, Paulo Fagundes Vicentini (2012), registra-se, em agosto de 1981, a operação
Protea, quando a África do Sul atacou o sul de Angola em favor da UNITA, com o objetivo
de criar a “zona libertada” sob o domínio desse partido. Em 1988, nos EUA, houve a
assinatura do acordo tripartido de paz entre Angola, Cuba, África do Sul que estabelecia a
retirada dos cubanos de Angola e a independência da Namíbia. Em 1989, houve a queda do
bloco russo que contribuiu para os acordos de paz, de curta duração, entre a UNITA e MPLA.
Porém, logo em seguida os embates recomeçaram. Angola ficou dividida: uma parte do
território, ao norte, ficou sob o controle do MPLA e outro, ao sul, foi controlado pela UNITA.
As consequências da guerra foram dramáticas. UNITA e FNLA juntaram-se novamente para
combater o MPLA. Com a derrota da UNITA, os conflitos se estenderam por décadas. A
trégua em 2002, motivada pelo acordo de paz não foi capaz de cessar os embates. Até aquele
ano, houve cerca de 500.000 mortos, com uma grande porcentagem de angolanos/as
exilados/as por causa da guerra. A partir do início dos anos 90, reiniciou-se o diálogo entre os
grupos, com vista ao cessar fogo. Mesmo o país vivendo um período de grande instabilidade,
anunciaram-se reformas e criação de novos partidos.
Foi neste panorama que, distante de sua terra, mas intimamente afetada pelo que lá
acontecia, Paula Tavares começou a escrever. Como muitos que vivem fora de seu país, pelas
mais variadas razões, dentre elas, a política, Paula Tavares sempre esteve comprometida com
a realidade do povo e de sua terra natal. Em sua poética, revelam-se as feridas físicas e
psicossociais de angolanos e angolanas vitimados pela guerra. São cicatrizes mal suturadas
declarando-se contra brancos e portugueses, e também anticomunistas. Era apoiada pelo grupo étnico
Bacongo, do norte de Angola, majoritariamente rural.” (VISENTINI, 2012, p.50).
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que parecem ainda sangrar dentro de um ciclo interminável que expõe a objetalização do
homem e da mulher angolanos. Nesse contexto, é que se pode entender a escrita da nação
angolana, elaborada por Paula Tavares, como redimensionamento do espaço do povo e de sua
cultura. Assim considerando, vale trazer à baila o que Homi Bhabha (1998) expressa sobre a
importância do povo na existência da nação. Diz o teórico que

O povo não é nem o princípio nem o fim da narrativa nacional; ele representa o
tênue limite entre os poderes totalizadores do social como comunidade hegemônica,
consensual, e as forças que significam a interpelação mais específica a interesse
contenciosos, desiguais, no interior de uma população. (BHABHA, 1998, p.207).

É, portanto, sob o embate no “tênue limite entre os poderes totalizadores do social”
que convém ressaltar os acolhimentos das vozes subalternas em crise de representação dos
valores hegemônicos, cristalizados na relação binária entre colonizador / colonizado, durante
e após o processo de descolonização de uma dada sociedade subdesenvolvida (FANON,
2005). E a violência parece ser a mola propulsora na formação dessas nações, logo, a
angolana não foi diferente.
Ativando a dimensão do eu como sujeito enunciador do discurso, Mário César
Lugarinho (2003), no ensaio “Dizer “eu” em África – poesia e subjetividade”, também
considera que “os sistemas literários nacionais de alguns países africanos de língua oficial
portuguesa” se inserem em um “processo de transformação e indica[m] um abandono
paulatino das tradições literárias herdadas das lutas de independência para emergência de uma
outra forma de se inscrever e escrever (n)a realidade” (LUGARINHO, 2003, p. 314). De
acordo com o pesquisador, um dos dispositivos para isso é o distanciamento do tom épico que
caracterizara as produções passadas e o acolhimento do lirismo como espaço de
engendramento da fala do eu poético. Paula Tavares vai, portanto, tratar da realidade do povo
angolano, acatando uma dimensão lírica,28 em que o sujeito que encena resvala no coletivo.
Porém, se antes o tom épico29 das produções literárias sobrevinha não somente das
questões inerentes a uma literatura engajada. Verifica-se que a escrita do eu, como exercício
da subjetividade, é norteada pela retomada das tradições e do sentimento coletivo, para assim
reconhecer o seu lugar “na cadeia de tradições”:
28

De acordo com Mário César Lugarinho (2003), nesse contexto, entende-se lírica como “atributo do discurso
literário em que o sujeito investe em sua própria instância, encenando um eu com outro de si – isto é, o
paradoxo da poesia em que uma subjetividade se objetiva para construir um novo sujeito” (LUGARINHO,
2003, p. 315).
29
O termo épico aqui utilizado se distancia da noção textual de gênero que exalta a bravura e ações heróicas para
aproximar-se, em nuance e tom da dicção que investem nas ações ou proposições de representação, dos feitos
da história de luta e da tradição de um povo para a construção da nação pelas margens.
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O sujeito africano, ao contrário do sujeito ocidental, tem condições de reconhecer o
seu lugar na cadeia de tradições ancestrais e, dessa maneira, estabelecer uma síntese
temporal que, ao mesmo tempo, o integra na série histórica e o desloca para o mito.
Entretanto, há manifestações políticas que, se não escapa dessa herança ancestral,
(re)significam a tradição a partir de novas possibilidades subjetivas. É o caso
flagrante da angolana Paula Tavares (LUGARINHO, 2003, p. 315)

Essas considerações ajudam a perceber a via pela qual Paula Tavares problematiza as
subjetividades dos sujeitos angolanos, especialmente das mulheres, quanto a observar como
se configura o discurso centrado numa experiência individual que inverte a lógica das relações
binárias - ressaltam-se - hegemônicas e patriarcais. Nos poemas de Paula Tavares, o eu
enunciador é sujeito e objeto, por isso, “o sujeito poético transita pelas instâncias do discurso.
Mesmo sendo objeto do desejo, também exercita o desejo” (LUGARINHO, 2003, p. 316).
Ponto de vista conveniente no tocante à esfera do discurso amoroso, visto que muitos poemas
de Paula Tavares evoca um sujeito-objeto amoroso que também reivindica seu desejo.
Construído sob outro ponto de vista que acentua a “emergência de um lirismo inédito”, a
concepção de Mário César Lugarinho (2003) se aproxima do referido por Inocência Mata,
anteriormente considerado nesta subsecção, quando refere à representação da reflexão
interior.
Todavia, no campo da representação das relações sócio-políticas que reflete a
realidade sociocultural angolana pós-independência, Paula Tavares investe em uma reescrita
na qual a lógica da relação binária dominador/sujeito e dominado/objeto persiste,
visibilizando as fraturas das representações identitárias dos sujeitos atingidos. Isso é visível
em certo número de poemas de Tavares que tendem a encenar os processos de subjugamento
dos permanentes ciclos e níveis de colonização. E como “os ciclos são eternos”, consoante a
ontológica afirmação do narrador de A geração da utopia (2000), de Pepetela, se há superação
de certo estado de coisas, novas instabilidades se apresentam.
No poema a seguir, sem título, como vários de Paula Tavares (2011), os indivíduos
reificados estão à deriva no interior da cidade, apresentam-se fraturados, sob a dinâmica do
processo de formação da nação angolana. A este respeito, sentencia Inocência Mata (2001):
“A

visão construtiva do país cede lugar a uma visão desalentada, alicerçada desta feita com o

que falta, como se a debilidade da pátria fosse paradoxal face às auspiciosas condições
“inatas” da Terra celebradas nas décadas anteriores [...]” (MATA, 2001, p. 82).
A cidade encenada se estende dividida, resultado não só do estado de guerra, de
disputa de poder do território angolano, mas também da herança de exploração e sonegação
por que passara no contexto colonial. Segue-se o poema do livro O lago da lua (1999):
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Assim o corpo
sitiado pela sede
ausente de si próprio
quase de pedra
perdido quieto
à beira da cidade.
Nada acontece antes da noite
por sobre a orla cinzenta
de outro dia
acesas as fogueiras
desencadeada a ira
é maior a fome da fome d’outros corpos
é tão grande a sede d’outros corpos
que se alarga o círculo à volta da cidade
que se alarga o grito à volta da cidade.
Um gemido antigo inicia
uma noite larga
fêmea de tão sofrida
há corpos que tilintam
outros envelhecem
este permanece nu
na mão da cidade
a ninguém é permitido o sono
Na esteira da cidade
sentados frente a frente
dois homens dão as mãos
esperam
um futuro parto das mulheres
a tribo renascerá de si própria
e as crianças soltas
nas ruas da cidade
pouco importa
se são crianças de vidro
não importa se são crianças
[estilhaço
tudo está bem
quando se pode pôr por ordem
as insígnias a cabaça a marca do clã
na esteira da cidade.
(TAVARES, 2011, p.93-94)

Os sujeitos sitiados, ausentes de si mesmos, “quase pedra”, movidos pelo estado de
perdição, desautorizam a inversão da relação binária dominador/dominado. Isso se configura
como aquilo que trata Frantz Fanon: “zona de instabilidade oculta”, onde por ela, a “cultura
nacional [vai] sendo articulada como uma dialética de temporalidade” em seu continuo “ato
de recitação”. (FANON apud BHABHA, 1998, p. 215). Os sujeitos focados não estão
contemplados na lógica econômica e social do poder instituído, seja de quem for e por quem
esteja exercido. A ira desencadeia: “se alarga em círculo à volta da cidade” com “o grito à
volta da cidade”. A imagem dos sujeitos sitiados espelha a cidade fraturada. No poema de
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Paula Tavares (2011), vislumbra-se o breve momento de esperança no “futuro parto das
mulheres”, a nova vida apresenta-se como elemento revitalizador. A perspectiva do
renascimento e da alegria das crianças alimenta o crédito ao futuro.

[...]
um futuro parto das mulheres
a tribo renascerá de si própria
e as crianças soltas
nas ruas da cidade
[...]
(TAVARES, 2011, p. 94)

Mas o estado de incertezas é retomado e a ambiência dura e lancinante se projeta na
imagem das “crianças de vidro”, “crianças estilhaço”. O tom irônico do verso “tudo está
bem”, seguido de um “quando” concessivo-temporal, indicador de um estabelecimento de
crise, pontua alusão à ausência do Estado na vida dos indivíduos no aspecto extraliterário. O
prejuízo da ordem imposta está clamado, na recorrência aos símbolos, “as insígnias a cabaça a
marca do clã/ na esteira da cidade”, em nome da tradição e do pertencimento étnico, para
assim fortalecer a ideia de unidade nacional.
Em toda e qualquer sociedade, a identidade nacional se constitui pelas diferenças
(SMITH, 1997), e isso dista da concepção de Estado. Aponta-se que a natureza da identidade
nacional é complexa e abstrata. Segundo o teórico, a nação compõe-se de vários tipos de
identidades coletivas e explica:
Não só a forma pela qual a identidade nacional pode ser associada a estes outros
tipos de identidade – de classe, religiosa ou étnica – mas também as transformações
camaleônicas do nacionalismo, enquanto ideologia, em outras ideologias como o
liberalismo, o fascismo e o comunismo (SMITH, 1997, p. 28-29).

Uma identidade nacional, por ser “fundamentalmente multidimensional; nunca pode
ser reduzida a um único elemento, nem mesmo por facções particulares de nacionalistas, e
menos ainda pode ser fácil e prontamente induzida numa população através de meios
artificiais” (SMITH, 1997, p. 29). Por estas outras identidades se consolidam a unidade e a
homogeneidade, também por elas a identidade nacional pode ser problematizada (HALL,
2012). Acontece que, no contexto angolano, brasileiro e são-tomense, em quaisquer outras
nações descolonizadas ou em processo de descolonização, unidade e homogeneidade serão
clamadas em benefício de uma dada classe social, mais precisamente a “elite” que detém o
poder.
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O poema de Paula Tavares (2011) toca especificamente nas fraturas da exclusão que
tal unidade e homogeneidade provocam e, consequentemente, se alinha à perspectiva de
análise do antropólogo e escritor angolano Ruy Duarte de Carvalho (1998), que, ao se
posicionar com relação à realidade de Angola, expõe os problemas surgidos no processo de
construção da nação e da consciência nacional pós-independência.
Em entrevista a Nuno Vidal30, em 1998, ao ser indagado sobre a consciência nacional,
Ruy Duarte de Carvalho (2011) considera que a consciência da nação angolana se forjou pela
negativa, sobretudo pela guerra. Nela todos estão “implicados”, seja por questões fronteiriças
ou por situação de refugiados. Nesse aspecto, a relação de força entre os grupos políticos
(acima referidos) nunca deve ser descartada. Isto, porém, não desgasta, talvez quem sabe até
reforça a questão das identidades. Segundo o antropólogo (2011), a identidade nacional
angolana está em processo e sua construção se realiza pela relação travada entre as
identidades coletivas (regionais) e as étnicas31 as quais não se anulam.

As identidades étnicas e regionais exercem-se, porque Angola conheceu um
processo de encapsulização geral. Todas as sociedades, mais ou menos rurais e
mesmo algumas urbanas, para sobreviver tiveram que contar com os seus próprios
recursos, não chegava lá nada, nem abastecimento exterior nem vias de escoamento
do que lá se produzia. Tiveram que se organizar a partir dos seus próprios recursos.
Dado que estas sociedades não são completamente auto-suficientes, como é o caso
dos pastores, que nunca produzem cereais em abundância, articularam-se com
populações vizinhas para troca de gado por cereais. Portanto, em certa medida
reconstituem-se circuitos de compensação, que nalguns casos até poderão
corresponder a configurações pré-coloniais. É aí que as identidades étnicas voltam a
jogar o seu papel, têm de jogar o seu papel. Portanto, eu julgo que há um processo
de reafirmação das identidades étnicas sempre que isso constitui um argumento, um
instrumento de sobrevivência (CARVALHO, 2011).

Portanto, o processo de afirmação étnica articula-se ao processo de identidade nacional
numa espécie de complementaridade, como confere o antropólogo angolano. A
“encapsulização” dá-se por meio da articulação entre os grupos, criando as articulações
regionais que fazem valer um “processo de assimilação de uns grupos aos modelos de outros
grupos e mesmo modelos pré-coloniais” (CARVALHO, 2011). No entanto, ele atenta para o
desfalecimento do sistema nacional no que diz respeito às instituições e à economia que, por
estarem em colapso, dão lugar a reafirmação das identidades étnicas. Ele diz que caso
30

Ruy Duarte de Carvalho (1941 - 2010), antropólogo, cineasta, poeta português com nacionalidade angolana,
dedicou-se aos estudos da sociedade pastoril Kuvale, sudoeste de Angola, foi professor convidado da
Universidade de São Paulo e da Universidade de Coimbra. Autor de dois longas-metragens e de várias obras
de ficção literária, entre elas Chão de oferta (poemas), Vou lá visitar os pastores (1999) (prosa). O livro A
câmara, a escrita e a coisa dita... (2008) é uma compilação de palestras sobre a realidade angolana: a nação, a
língua, os grupos étnicos, os efeitos da colonização e da globalização no território.
31
Considera-se identidades étnicas formando-se a partir de uma “crença na vida em comum étnica” construída a
partir da diferença. (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998).
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“houvesse um sistema nacional a funcionar [...] os eventuais processos de afirmação étnica
[que] perderam terreno, neste caso ganharam terreno” (CARVALHO, 2011).
Essas considerações sobre o processo de consciência nacional em Angola, mediado
por Ruy Duarte de Carvalho (2011), iluminam os efeitos de sentidos da representação do
“corpo / sitiado pela sede” ou as figuras das “crianças de vidro” tanto no poema acima
transcrito, como no intitulado “November without water”, da mesma autora. Ambos são
marcados pela ausência da ordem na cidade. Este último mostra contiguidade de sentido com
o anterior, intensificando a imagem do quadro de “expropriação da própria vida” de que trata
Inocência Mata (2008), efetuando produtivo diálogo com a poética de “desesperança” que
José Luís de Mendonça representa.
Olha-me p’ra estas crianças de vidro
cheias de água até às lágrimas
enchendo a cidade de estilhaços
procurando vida
nos caixotes do lixo.
Olha-me estas crianças
transporte
animais de carga sobre os dias
percorrendo a cidade até aos bordos
carregam a morte sobre os ombros
despejam-se sobre o espaço
enchendo a cidade de estilhaços.
(TAVARES, 2011, p.95)

Os poemas reiteram imagens contumazes na obra de Paula Tavares, pelas quais se
delineiam os sujeitos que se encontram vitimados e remetem ao corpo da nação, onde são
absorvidos no esgotamento da capacidade de manter-se como tais. As imagens autorizam
pensar em indivíduos, na condição de subalternos, existindo sob o efeito do “processo de
encapsulização” a que Ruy Duarte de Carvalho (2008) se refere, em um cenário de disputa
política e demarcação de forças entre grupos antagônicos. Para o antropólogo, no “panorama
do mundo globalizado, Angola inscreve-se, de facto, no eixo de uma África devastada”
(CARVALHO, 2008, p. 39), fruto da herança do colonialismo que, mesmo expurgado, não
teve todos os seus princípios extintos.
A lente de um sujeito observador que se põe a focar os personagens no poema de
Paula Tavares necessita ser aumentada para assimilar o grau do banimento que chega à
exaustão, a fim de revelar a dupla e simultânea degradação: dos sujeitos e da cidade. O estado
e a condição reificantes se firmam no poema, associando-se à constatação do antropólogo:
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A fome continua a ser muita em Angola, continua a matar e a estropiar muita gente,
e está ligada a alguns dos mais candentes problemas políticos e sociais do momento,
como a reinstalação territorial e a reinserção social dos deslocados e dos
desmobilizados de guerra, problema que, toda a gente sabe ou pressente, é preciso
resolver com a maior urgência para não ver comprometida ‘as conquistas recentes da
paz alcançada, etc (CARVALHO, 2008, p. 40).

Ruy Duarte de Carvalho (2008) aposta que uma resolução dos problemas que afetam o
país só pode vigorar se se desconstruir aquilo que foi configurado como sustentação do poder
para a colonização e ficou introjetado como herança. Parte da situação se estende pela forma
“conturbada, improvisada e precipitada transição para a independência [...]” (CARVALHO,
2008, p. 40). Para ele,

Todos os problemas com que Angola se debate neste momento, sabemo-los
igualmente, decorrem também de uma neutralização do Estado e da administração,
paralela a todas as outras catástrofes que lhe aconteceram, e que esses mesmos
problemas, para resolver-se, estão a ter, e vão continuar a ter que passar por um
Estado e uma Administração nessas condições. Um Estado e uma Administração
onde pululam os lugares, mas onde se verifica também um déficit endémico,
crónico, sedimentado como ‘normal’, de reposta aos exercícios das funções que os
lugares, formal e oficialmente, preveem (CARVALHO, 2008, p. 41).

Isso, porém, não dilui o sentimento de ser angolano por meio de uma consciência
nacional que “é uma coisa que se faz, que se desfaz, que se acelera e desacelera, que depende,
é uma construção e desconstrução, é algo dinâmico e corresponde ao tempo que se vive”
(CARVALHO, 2011).
A via crítica do sujeito enunciador do poema “November without water”, de Paula
Tavares, interroga a necessidade de manutenção da ordem e de um poder hegemônico que
tende a mascarar a herança sócio-histórica do poder colonial, incisivamente posto pelas
imagens das “crianças transportes” que perambulam pela “cidade de estilhaços”. Estas não
passam de “animais de carga” que “carregam a morte sobre os ombros”, anunciando o estado
de desmantelo continuado a ressoar nos escombros da cidade. O título “November without
water” alude a uma data especial para a história de Angola, 11 de novembro de 1975, dia da
independência, quando a paz traduzia o horizonte de expectativa. Porém, novembro passa a
ser o início de uma nova guerra aberta e truculenta entre os grupos que antes lutavam contra o
poder colonizador e isso reforça as fileiras de mais miséria, exclusão e instabilidades.
Equivalente à Paula Tavares, Conceição Lima também patenteia os sujeitos que, por
uma ou outra razão, testemunharam o surgimento, a elaboração e a organização de um projeto
de nação, mas que, por “usura” política, foram silenciados e, mais que isso, banidos. Sob este
viés, o espaço – “lugar de memória” -, é o primeiro signo desencadeador dessa memória
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calcificada nos passos da história. O poema “Mátria”, cujo eu enunciador dedilha as paredes
no ato de “reviver” o tempo esquecido, apresenta o signo mátria que pode ser o locus de
enunciação, onde acontece o reconhecimento do sujeito e o lugar de encenação do “teatro de
sombras”, com carregada função despertadora. O poema, utilizando-se das sensações
sensoriais, professa a fé na amplitude dicotômica do espaço mátrio: “praia” e “deserto”.
Ambos os espaços contêm o ponto de partida e de chegada na trilha que a poetisa projeta e
propõe efetivar. A mátria, como a ilha, é o espaço poético do encontro entre o ontem e o hoje
e o entremeio como lugar de possível revisão da história nutrida com ira contida: o “riacho de
dor cascata de fúria/ pois a chuva demora e o obô entristece ao meio dia” (LIMA, 2004, p.
18).

[...]
Creio nesta amplidão
de praia talvez ou de deserto
creio na insónia que verga
este teatro de sombras
E se me interrogo
é para te explicar
riacho de dor cascata de fúria
pois a chuva demora e o obô entristece
ao meio dia
[...]
(LIMA, 2004, p. 17-18)

O ambiente (praia ou deserto), corpo poético, carrega em si o tom melancólico. Essa
lamentação, contudo, não se procede estéril ou lagrimosa. Ela passa pelo luto reivindicativo e
cartográfico dos elementos que fazem parte da geografia local. O ato de retornar à mátria
imaginária parece ser a via de recomposição do projeto.
A relação que se estabelece entre povo / cidade é sustentada por uma dupla
marginalidade no poema “Assim o corpo ...”, de Paula Tavares: sujeitos dentro do território e
dos territórios regionais - divididos por força externa - em relação ao território nacional.
Mazelas da guerra trituram sonos e sonhos, mas isso não definha o sentimento de
solidariedade assegurado na cena em que “dois homens dão as mãos”, a espera de um “futuro
parto das mulheres”. No poema de Conceição Lima, a relação se desenvolve consoante a
postura inquiridora e, ao mesmo tempo, de intérprete do eu enunciador. A situação de fome da
criança que nascerá no poema de Paula Tavares se equipara às “vidas blasfemas” do outro
lado do Atlântico, referidas no poema “Meu rosário”, de Conceição Evaristo (2011), cujo
fragmento denuncia:
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[...]
As contas do meu rosário são contas vivas.
(Alguém disse um dia que a vida é uma oração,
Eu diria, porém que há vidas-blasfemas).
[...]
(EVARISTO, 2011, p. 23)

3.2 A escrita identitária sob os “escombros” da história são-tomense em poemas de
Conceição Lima

Essa ambiência de instabilidade no espaço e tempos pós-coloniais, como legado do
colonial, que parece motivar os poemas de Paula Tavares, analisados na subsecção anterior,
encontra-se também de forma recorrente na obra da são-tomense Conceição Lima. Alguns
aspectos extraliterários ajudam a aproximar as duas autoras, mas também a percebê-las de
forma distintas. O primeiro intento, nesta subsecção, é retomar fatos importantes que se
sucederam em São Tomé e Príncipe pós-independente, a fim de vislumbrar a situação das
ilhas no período em que a poetisa começa a publicar.
O percurso histórico por que passara São Tomé e Príncipe, do século XV ao XIX, após
as duas vagas de colonização, a ascensão e declínio das atividades socioeconômicas e da luta
contra o poder colonial, é marcado por conflito político-social em defesa da soberania do
território das ilhas. O movimento nacionalista, por força da luta travada e da instabilidade da
administração colonial, conquista o poder, através de acordo32 celebrado entre o MLSTP33 e
as autoridades portuguesas, no qual estava em pauta um governo de transição que promovesse
as eleições.
O acordo de Argel fez vigorar medidas que asseguravam o governo de transição que,
em 21 de dezembro de 1974, tomou posse, conforme explica Carlos Espírito Santo (2012, p.
395), para “garantir satisfatoriamente a transferência de soberania para o futuro Estado
independente de São Tomé e Príncipe”. Na posse, o Governo de Transição prometia cumprir
o acordo de Argel, em meio a conflitos e lutas entre as forças políticas. Em 12 de julho de
1974, foi conclamada a Independência de São Tomé e Príncipe do jugo português que durou
505 anos. Em meio a tensão, foi estabelecido um regime monopartidário, sob o comando do
32

Segundo Carlos do Espírito Santo (2012), após reconhecimento de uma delegação do MLSTP como
representante do povo são-tomense para conversação com autoridades portuguesas, foi realizado um acordo
em Argel, de 23 a 26 de novembro de 1974 para estabelecer o processo político para a independência. O
acordo em si foi assinado em 26 de novembro de 1974. Nele se afirmou a autodeterminação do povo de São
Tomé e Príncipe e a sua Independência e instituiu-se um governo de transição. (ESPÍRITO SANTO, 2012, p.
389 -395).
33
Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, fundado em 1960, como Comitê de Libertação de São
Tomé e Príncipe, transformado em Movimento em 1972.
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MLSTP. Este regime logo tornou-se centralizador, com caráter antidemocrático e excludente.
À medida que se fortalecia como uma “frente nacionalista de forças revolucionárias
antiimperialistas e anti-neocolonialistas” (ATLAS, 2008, p. 38), tal regime disseminava o
medo à força e acirrava cada vez mais o fechamento à participação de quaisquer grupos
insatisfeitos ou de tendência política de oposição, sobretudo os que surgissem das bases
populares. São Tomé e Príncipe já chegou à independência com estrutura econômica afetada e
fragilizada.
Em 1980, o processo migratório se acelera com a entrada de angolanos, soviéticos e
cubanos e só vai sofrer desaceleramento em 1989, com o declínio da União Soviética,
provocando a suspensão dos apoios internacionais ao regime monopartidário. O regime
monopartidário se encerrou com a aprovação da constituição que instituiu o multipartidarismo
no início da década de 1990. Todavia as tentativas de golpes foram frequentes e, em meados
da mesma década, um grupo de oficiais das forças armadas tomou o poder.
No decorrer do processo do monopartidarismo para o pluripartidarismo, muitos
embates e conflitos instalaram o estado de violência e autoritarismo, tolhendo a população de
se manifestar politicamente. Em 1990, foi aprovado o projeto de Constituição, consagrando
direitos políticos e civis e a legitimização da vontade do povo através do voto.
Em 1991, realizaram-se as primeiras eleições legislativas e, em março do mesmo ano,
a presidencial, a qual teve a ascensão de Miguel Trovoada. Neste período, conforme alguns
analistas do país, mudanças significativas foram anunciadas. Na primeira década dos anos
2000, forças renovadas, com o apoio de grupos antigos, tomaram o poder e o
pluripartidarismo se consolidou. O grupo político de “inclinação popular” governou sob
“permanente reconstrução de blocos em luta pelo poder, aliando ex-adversários e indispondo
antigos parceiros” (ATLAS, 2008, p. 41). Segundo especialistas, houve “aparente propensão
para a aceitação de uma liderança personalizada em desfavor da colegialidade e da regulação
mútua entre os vários poderes e instituições do Estado” (ATLAS, 2008, p. 41).
Maria da Conceição de Deus Lima, ou São Lima, como é conhecida por amigos e
conterrâneos, publica poemas dispersos em suplementos culturais e antologias desde 1982,
porém o seu primeiro livro O útero da casa Poesia reunida, coletânea de vinte e oito poemas,
só foi lançado em 2004. A produção poética de Conceição Lima reabilita a realidade por que
passou a população de São Tomé e Príncipe, anterior e posterior à independência. Assim
sendo, os poemas são solos onde os fatos históricos são tecidos, delineando os rumos dados
politicamente à nação são-tomense. Neste sentido, Inocência Mata (2004) afirma:
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São poemas que, situando-se num plano reflexivo, constroem o relato de uma
geração, metonímia de um segmento narrativo no relato da nação. Nessa reconstituição narrativa da nação, o sujeito enunciador combina lembranças de um
tempo político e reúne esparsos elos do passado nacional para lhe conferir uma
iluminura projectiva, pelo viés da movimentação afectiva e intimista. O fluxo
histórico na poesia de Conceição Lima parece ser a força motriz da produção de
sentidos. (MATA, apud LIMA, 2004a, p. 12).

O fluxo histórico que vigora é o motivo revelador de uma poesia lírico-social,
elaborada com insumos histórico-sociais, para a construção de um relato de nação que reflete
e questiona o processo de descolonização, os acordos políticos, as relações de forças internas
em permanente embate com a herança colonialista. Ao mesmo tempo, a obra de Conceição
Lima sinaliza para o que vem sendo renegado no projeto nacionalista: a desatenção para com
as necessidades básicas da população, para com os direitos e o cerceamento da liberdade de
opinião em vista à manutenção do grupo que deteve o poder de viés monopartidário pósindependência.
Conceição Lima, ao retomar importantes momentos da história das ilhas, destaca os
que estão sob os escombros. Os sujeitos transpostos para os poemas são ceifados na “memória
dos passos calcinados” para reacender o “clamor antigo / um rumor de promessa/ [que]
atormenta a Cidade” (LIMA, 2004, p. 21). Com o mapeamento “[d]os escombros da cidade
morta”, o eu enunciador de Conceição Lima projeta “A Casa”, “metonímia da nação
imaginada” e os sujeitos identitários representam nova forma de relato da nação (MATA,
2010). O plano toma força, a partir dos elementos-base da geografia local. No projeto poético
enunciado vigora o apelo à herança cultural quando indica, no poema “A herança”, que
“começarás de novo insone / com mãos de húmus e basalto /como quem reescreve uma longa
profecia” (LIMA, 2004, 22). É patente a difícil tarefa de retomar pela dor e pelo sofrimento as
lembranças, pois ficaram cicatrizes, efeito do processo de colonialização explorador, tirânico,
paternalista e perverso (TUTIKIAN, 2012).
Atento ao contexto da pós-independência e de descolonização são-tomense, pode-se
desenvolver uma das possíveis leituras de O útero da casa, de Conceição Lima, sobretudo, a
de que nele ressoam os problemas e consequências do processo de colonização e da
descolonização, expondo poeticamente a condição sociocultural de uma geração e do povo
que lutou para a libertação de seu país. Ademais, efetiva-se, no corpo poemático, uma visão
construtiva de novas perspectivas para o futuro da nação são-tomense.
Inocência Mata (2010, p.72) considera que a geração literária em que Conceição Lima
se inclui promove uma “implosão” no cenário literário são-tomense, reconhecendo a
capacidade que aquela geração teve de incorporar “novas estratégias de inclusão no ‘relato de
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nação’, através de uma perspectiva interna de dramatização da “história de resistência política
e cultural” de São Tomé de Príncipe e da afirmação da são-tomensidade a qual traduz a
necessidade de “implosão na construção do discurso (literário) da identidade cultural, na
medida em que tal discurso da angolaridade traz à cena a história de um dos segmentos mais
dissonantes, tanto no discurso colonial, quando no nacionalista, cujo epicentro de gestação era
a roça.” (MATA, 2010, p. 73). Para a pesquisadora, “uma das primeiras consequências dessa
desconstrução discursiva é a vinculação da insularidade são-tomense à espácio-temporalidade
marítima, em vez de estar circunscrita à dimensão telúrica [...]” (MATA, 2010, p. 73).
Essa “nova feição” se traduz pelo acolhimento de vozes que foram desprivilegiadas e,
agora valorizadas, “dramatizam história de resistência política e cultural” (MATA, 2010, p.
72). Trata-se da tradição oral dos angolares, cujo fenômeno Inocência Mata vai chamar de
“angolaridade [...] com feições de são-tomensidade34”. Tal segmento já bem fora tematizados
ou incluídos em poéticas de outros autores/as como, por exemplo, Alda Espírito Santo (1978)
e Fernando de Macedo. Um dos poemas ilustrativos da presença dos angolares é
“Afroinsularidade”, a ser analisado em seguida. Nele se pode perceber vozes de resistência a
ecoar em disjunção com o empreendimento do poder hegemônico que se pautou pelo
silenciamento dos segmentos subalternizados. Recorrendo novamente à pesquisadora
Inocência Mata vale registrar quando ela diz:

Desde O útero da casa que Conceição Lima tem vindo a denunciar um olhar
homogeneizante do nacional pela exposição de outros segmentos que fazem parte da
nação, mas que tanto o discurso colonial quanto o discurso nacionalista mantiveram
omitidos. (MATA, 2004, p. 79).

Maria da Conceição de Deus Lima se distancia de uma visão celebrativa e exortativa
dos feitos históricos e dirige seu olhar às configurações identitárias que expressam a
construção da nação, através de uma visão crítica sobre a história de São Tomé e Príncipe. O
poema “Afroinsularidade” traduz um canto de consciência que, não negando a existência da
34

Inocência Mata discute as duas grafias do termo: “Na verdade, o termo foi primeiramente utilizado por mim na
minha dissertação de mestrado publicada em 1993 em "Emergência e Existência de uma Literatura: o Caso
Santomense". Voltei a ele em "Diálogo com as Ilhas", de 1998, e uma e outra vez com alguma sistematicidade
em vários textos que reuni em "Polifonias Insulares" (2010). E José Pires Laranjeira, Universidade de
Coimbra, refere isso no prefácio que faz a Diálogo ... (falo da possibilidade de duas formas, são-tomensidade
ou santomensidade, consoante se diz são-tomense ou santomense, como se diz em São Tomé e Príncipe,
estando, portanto, as duas formas igualmente correctas). Isso, porém, não é referido por Francisco Costa
Alegre no seu livro "Santomensidade" (2005) – o que na altura, quando da publicação do livro, lhe disse em email. E também lhe disse que lamentava que eram referidos os nomes, mormente de estudiosos estrangeiros,
que o autor considerava terem contribuído para “entender e […] formular a sociologia santomense como
matéria científica” sem, porém, referir o nome da autora que cunhou o termo. A bem da verdade, dizer-se que
Carlos Espírito Santo também propusera o termo santomensilidade, palavra que, porventura devido a alguma
falta de lógica na sua formação, não fez história […]” (MATA, 2011).
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versão referencial e oficial do discurso de construção da nação, questiona o ponto de vista que
se pretende único e dominador.
Por exemplo, sob um intensivo diálogo com outras visões históricas e poéticas sãotomenses, Conceição Lima dista da concepção harmoniosa de Francisco José Tenreiro, cujos
estudos, como geógrafo, sofreram grande influência da corrente “luso-tropicalista”35,
capitaneada pelo brasileiro Gilberto Freire, e que vigorava na época. Preservando a
importância e o legado deste poeta, porém evidenciando rasuras e lacunas que o tempo e as
circunstâncias forçaram-no a se posicionar pelo princípio harmonizador, a poetisa sãotomense

revela

sua

questionadora

postura

diante

dos

fatos, reconhecida

como

“descolonizadora da palavra poética” (MATA, 2010).
Conceição Lima assim o faz, procedendo duas “vertentes” de questionamento da
história colonial e nacionalista. A primeira marca-se pela atitude de “desvelamento dos
lugares facturantes que ficaram à margem do ‘relato da nação’, postura em que sinaliza os
“nichos da [sua] memória histórica e política” (MATA, 2010, p. 141), como no poema “Os
heróis”; a segunda, pela visibilização dos segmentos “sonegados no actual agenciamento
identitário da nação, afinal ‘comunidade imaginada’” (MATA, 2010, p.141), exposto no
poema “Os rios da tribo”, por exemplo.
O poema “Afroinsularidade” efetua a desmitificação do “discurso de harmoniosa
mestiçagem”, deixado por Tenreiro e, consoante Inocência Mata (2010), edifica, sob a via do
diálogo intertextual, uma “releitura não apenas do processo da ‘invenção’ da sociedade sãotomense, mas ainda dos seus contínuos reagencimentos identitários determinados pela
dinâmica histórica” (MATA, 2010, p. 145).

AFROINSULARIDADE
Deixaram nas ilhas um legado
de híbridas palavras e tétricas plantações
engenhos enferrujados proas sem alento
nomes sonoros aristocráticos
e a lenda de um naufrágio nas Sete Pedras
Aqui aportaram vindos do Norte
por mandato ou acaso ao serviço do seu rei:
navegadores e piratas
negreiros ladrões contrabandistas
simples homens
rebeldes proscritos também
35

Visão alentada pelo pesquisador alemão Gerhard Seibert em artigos veiculados na rede mundial, Portal Tèla
Non, sobre aspectos históricos de São Tomé e Príncipe e por Inocência Mata (2010) em Polifonia insulares
cultura e literatura de São Tomé e Príncipe.
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e infantes judeus
tão tenros que feneceram
como espigas queimadas
Nas naus trouxeram
bússolas quinquilharias sementes
plantas experimentais amarguras atrozes
um padrão de pedra pálido como o trigo
e outras cargas sem sonhos nem raízes
porque toda a ilha era um porto e uma estrada
sem regresso
todas as mãos eram negras forquilhas e enxadas
E nas roças ficaram pegadas vivas
como cicatrizes — cada cafeeiro respira agora um
escravo morto.
E nas ilhas ficaram
incisivas arrogantes estátuas nas esquinas
cento e tal igrejas e capelas
para mil quilómetros quadrados
e o insurrecto sincretismo dos paços natalícios.
E ficou a cadência palaciana da ússua
o aroma do alho e do zêtê d'óchi
no tempi e na ubaga téla
e no calulu o louro misturado ao óleo de palma
e o perfume do alecrim
e do mlajincon nos quintais dos luchans
E aos relógios insulares se fundiram
os espectros — ferramentas do império
numa estrutura de ambíguas claridades
e seculares condimentos
santos padroeiros e fortalezas derrubadas
vinhos baratos e auroras partilhadas
Às vezes penso em suas lívidas ossadas
seus cabelos podres na orla do mar
Aqui, neste fragmento de África
onde, virado para o Sul,
um verbo amanhece alto
como uma dolorosa bandeira.
(LIMA, 2004, p. 39-46)

“Afroinsularidade” é composto de sete estrofes de versos curtos com ações marcadas
por verbos na 3ª pessoa do plural: “deixaram”, “aportaram” e “trouxeram”. Em princípio,
estes verbos parecem indicar apenas uma indeterminação dos sujeitos, evocados no processo
de construção de imagens poéticas. Todavia, essa aparente indeterminação, quando revista de
forma mais atenta, indica a postura questionadora e crítica do eu enunciador quanto à história
de construção da nação. Quem eram aqueles que “deixaram nas ilhas um legado”, “aportaram
vindos do Norte/ por mandato ou acaso ao serviço do rei” e nas “naus trouxeram bússolas
quinquilharias sementes”? Fica clara a alusão aos colonizadores portugueses, porém, a
indefinição do sujeito verbal se transforma em elemento icônico da representação de outros
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sujeitos que ali aportaram, em outras épocas e conjunturas diferentes, mas semelhantes no
propósito exploratório.
Nas duas primeiras estrofes, fixam-se os legados deixados pela presença do
colonizador em fusão com os demais grupos étnicos. Nessa geografia humana, revela-se uma
“ambivalência insular: mestiça, crioula, mas profundamente africana” (MATA, 2010, p. 73),
como tradução do legado híbrido36 formador da cultura são-tomense contemporânea.
Do ponto de vista formal e do trabalho com a linguagem, é pertinente destacar o
manuseio vocabular: as escolhas lexicais, as ênfases semânticas construídas sob o eixo da
seleção e combinação que o sujeito enunciador manipula. O solo linguístico denuncia a tensão
das vozes que compõem a dicção insular: “híbridas palavras e tétricas plantações”, “engenhos
enferrujados proas sem alento”. Através da linguagem metafórica, o poema alude à presença
das várias etnias são-tomenses, os altos e baixos dos processos econômicos e os conflitos que
se estenderam no decorrer das colonizações. A tensão na linguagem poética é, senão, o
desdobramento da tensão contextual no seio do domínio herdado, com rasuras e
ambivalências das narrativas lendárias. Narrar a nação, a contrapelo, só é possível pela
interseção narrativa, promovida pelo choque do encontro dos povos fundadores, situando, nos
discursos elaborados, o discurso historiográfico que, ao mesmo tempo, se ajusta ao legado
oral, no âmbito popular, como vigora na referência à “lenda de um naufrágio nas Sete
Pedras37”.
36

Stuart Hall (2003), atento aos “fluxos culturais”, aponta que “à medida que as culturas nacionais tornam-se
mais expostas a influências externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se
tornem enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural” (HALL, 2011, p. 74). Ele
argumenta que os sujeitos ressignificam e reconstroem suas identidades individuais e nacionais em “transição”
e de “tradução cultural”. Em transição porque “não são fixas” e “estão suspensas [...] entre diferentes
posições” (HALL, 2011, p. 88). “Tradução cultural” porque consistem em “formações de identidades que
atravessam e intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram dispersadas para sempre de
sua terra natal. Essas pessoas retêm fortes vínculos com seus lugares de origens e as suas tradições, mas sem a
ilusão de um retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem
simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades. (HALL, 2011, p. 89).
Desta forma, pode-se dizer que elas carregam os traços das culturas, das tradições, das linguagens e das
histórias particulares pelas quais foram marcadas. “A diferença é que elas não são e nunca foram unificadas no
velho sentido, porque elas são, irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas interconectadas,
pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias ‘casas’ (e não a uma ‘casa’ particular). As pessoas pertencentes
a essas culturas híbridas têm sido obrigadas a renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir qualquer tipo de
pureza cultural ‘perdida’ ou de absolutismo étnico. Elas estão irrevogavelmente traduzidas. (HALL, 2011, p.
89, grifos do autor).
37
Esta referência toma relevância à medida que remete às histórias de origens dos angolares na cultura sãotomense. Várias são as versões quanto à existência desse segmento étnico nas terras de São Tomé. Alguns
superestimam e outros os subestimam como elemento fundante da formação cultural de São Tomé e Príncipe.
Gerhard Seibert (2002), investigador alemão, é incisivo sobre a construção imaginativa e trata como pura
invenção dos fatos. Ao se debruçar na existência do Rei Amador, o pesquisador volta a reforçar o estatuto
lendário. A versão considerada por este investigador e outros pesquisadores europeus é, porém, questionada
por vários estudiosos são-tomenses, dentre eles Odair Baía como atesta no artigo “Utopia vs realidade”. Tal
polêmica não enfraquece aquilo que está no imaginário coletivo e popular como dimensão de uma identidade
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A terceira e a quarta estrofes indicam perfis e intenções dos invasores, comandados
pelo grande empreendimento de alargar o império português e seu domínio, ao tornar São
Tomé e Príncipe porto de negociações e permanência. O eu enunciador, então, alude aos
lugares preestabelecidos nesse inventário, enfatizando, na hierarquização que prevalecia, os
espaços estratificados ao branco e ao negro escravizado.
Do português iam “bússolas quinquilharias sementes / plantas experimentais
amarguras atrozes / um padrão de pedra pálido como o trigo”, retomando a drástica
interferência causada pela invasão da cultura ocidental na fauna e flora do território sãotomense, a ponto de modificar sobremaneira seu ecossistema. Isso está referido no poema,
marcadamente, na expressão “amarguras atrozes”.
Conjuntamente, outras “cargas sem sonhos nem raízes” se apresentam, intensificando
o transtorno: “porque toda a ilha era um porto e uma estrada sem regresso”, e revelando a
condição dos sujeitos colonizados: “todas as mãos eram negras forquilhas e enxadas”. São
estrofes forquilhadas pela rica alusão aos diferentes habitantes que compõem a ilha,
franqueando o discurso de “descolonização da palavra” em que vigora a “reconstituição
memorial da narrativa de construção da nação” (MATA, 2004; 2010, p. 12;76).
A quinta e a sexta estrofes incidem sobre o legado “híbrido” como resistência contra o
a visão hegemônica da história e cultura são-tomenses. Novamente, instala-se, no
levantamento acolhido, o estado de dor e secura, explicitado em “como cicatrizes — cada
cafeeiro respira agora um escravo morto”. Revela-se, no verso, a atrocidade do poder colonial,
em meio às marcas identitárias deixadas pelos agentes, como mostra a passagem: “incisivas
arrogantes estátuas nas esquinas / cento e tal igrejas e capelas [...] para mil quilómetros
quadrados / e o insurrecto sincretismo dos paços natalícios”.
No seio de uma concepção de pluralidade do corpo da nação, “o entrançado das
subalternidades internas e das históricas tensões entre os diversos habitantes das ilhas”
sobressai, talvez refletindo a “gestão de um movimento de inclusão multicultural” (MATA,
2010, p. 156;158) que vem sendo forjado, a partir dos anos 80 em São Tomé e Príncipe.
Forros e angolares são os grupos étnicos38são-tomenses evocados pelos termos etimológicos
que quer preservar as ações nativas contra o opressor, isto é, os angolares fazem parte da história de resistência
popular de São Tomé e Príncipe com inserção crucial na formação da identidade nacional, constituindo-se
enquanto Estado Angolar. O poema de Conceição Lima refere à lenda para questionar não só essas mas
também outras versões das origens, a partir de uma visão interna e autorreferencial. A lenda mostra que um
grupo de escravo aportou forçosamente em São Tomé e Príncipe por conta de um naufrágio de um barco
procedente de Angola com destino ao Brasil, ocorrido na região sudeste da Ilha, na região de Sete Pedras a
4km da Costa por volta do século XV. Contrapondo-se a ela, perdura outras versões entre as quais a de que
antes desse episódio já havia povos autônomos e independentes no território são-tomense.
38
Vale entender tal categoria pela discussão teórica que Poutignat e Streiff-Fenart fazem no livro Teorias da
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correntes do crioulo forro e crioulo “lung’ie”, cujos traços e rastros culturais de
pertencimentos identitários estão reconfigurados na dança “ússua” e nos utensílios “tempi”
(lung’ie) e “ubaga tela” (forro). A culinária fortemente misturada, “e no calulu o louro
misturado ao óleo de palma /e o perfume do alecrim / e do mlajincon nos quintais dos
luchans”, evoca, de maneira magistral, os aspectos sócio-históricos de São Tomé e Príncipe
que o poema quer valorizar ou revalorizar, nessa confluência híbrida. A herança deixada não
pode ser pretendida somente pela ênfase a um único ponto de vista, mas, sobretudo, por todos
os outros, fundidos, hibridizados na composição do espaço insular.
Na penúltima estrofe, então, o eu enunciador prossegue com alusão à condição híbrida
(fusão) da cultura são-tomense, dimensionando a tensa herança que tal encontro
proporcionara, “relógios insulares se fundiram / os espectros [...]”, mesmo ressoando aqui e
ali “ambíguas claridades e seculares condimentos [...]”. O poema tece profusão de metáforas
a distinguir os aspectos da hibridização cultural, fissurando o discurso colonialista que o
poema “Proposta”, já comentado, sinaliza como “narrativa obliterada”.
Por fim, na última estrofe, o eu enunciador, “virado para o Sul”, exerce o ato de
revisão. A posição cardeal “o Sul” faz referência aos angolares (concentrados inicialmente na
região sul da ilha de São Tomé e Príncipe), indicando sua identificação étnica e social. No
final do poema, o subalterno impunha a palavra, anunciada em “verbo [...] alto / como uma
dolorosa bandeira”. O penúltimo verso recorre, portanto, à ancestralidade afroinsular sãotomense, fazendo um movimento de circularidade com o título “Afroinsularidade” e assim
retoma o sentimento de dor, reafirmado na expressão “dolorosa bandeira”. Bandeira, símbolo
do país insular São Tomé e Príncipe, conota sentido de pertencimento, fraternidade na dor e
lealdade àqueles que não foram contemplados. Por isso, o poema conduz um movimento
inovador, plasma, na bandeira e nos sujeitos, o ato de apropriar-se da voz levantada e eleva a
representação do povo são-tomense com sua língua, fala e sentimento da nação.

etnicidade seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth (1998), em que os autores retomam as
principais teorias que embasam o discurso da etnicidade e procuram problematizar os conceitos de raça, etnia e
nação. O conceito de “grupos étnicos” é acolhido de Weber para quem são “grupos que alimentam uma crença
subjetiva em uma comunidade de origem fundada nas semelhanças de aparência externa ou dos costumes, ou
dos dois, ou nas lembranças da colonização ou na migração, de modo que esta crença torna-se importante para
a propagação da comunalização, pouco importando que uma comunidade de sangue exista ou não
objetivamente” (WEBER apud POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, p. 37). Mais adiante, os autores
afirmam: “Assim como não pressupõem uma real comunidade de origem, os grupos étnicos também não
pressupõem uma real atividade comunitária. Eles existem apenas na crença subjetiva que tem seus membros de
formar uma comunidade e pelo sentimento de honra social compartilhado por todos os que alimentam tal
crença. (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, p. 38).
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3.3 Identidades esgarçadas no corpo poético de Conceição Evaristo
Os efeitos de invasão e consolidação do poder explorador do colonizador português
nos espaços africanos interferem de forma negativa no processo histórico dos países do
continente, como assevera Ruy Duarte de Carvalho. O poema “Estrangeiro”, de Paula
Tavares, analisado no tópico 2.2.1, expõe de forma sintética o estado de assujeitamento dos
indivíduos diante da presença do estrangeiro que “desencadeada a ira/ é maior a fome da fome
d’outros corpos / é tão grande a sede d’outros corpos/ que se alarga o círculo à volta da cidade
/ que se alarga o grito à volta da cidade” (TAVARES, 2011, p.93). O signo demasiado
desumano da fome é a chave para a compreensão dessa condição.
De forma similar, Conceição Lima (2004) recorre à “Casa”, à “Ilha” para evidenciar a
terra e, ao mesmo tempo, visibilizar o processo de periferização imposto, com perspectiva de
empreender uma revisão da história que evoque aqueles que morreram em combate.
Na raiz da praça
sob o mastro
ossos visíveis, severos, palpitam
Pássaros em pânico derrubam trombetas
recusam em silêncio as estátuas
para paisagens longínquas.
Os mortos que morreram sem perguntas
regressam devagar de olhos abertos
indagando por suas asas crucificadas.
(LIMA, 2004, p. 23)

A ambiência da praça são-tomense, onde os heróis mortos voltam para indagar “por
suas asas crucificadas”, semelhante ao aspecto da fome que grita no corpo poemático de Paula
Tavares, consumido pela dor, não se distingue muito da senha poética de Conceição Evaristo.

PÃO
Debaixo da língua
a migalha de pão
brinca à fome.
(EVARISTO, 2011, p. 54)

Em princípio, vale dizer que a ideia de nação, configurada na poética de Evaristo,
condiz com a noção de pertencimento identitário, alimentada pelo sentimento de fraternidade,
de igualdade e de lealdade étnica que liga os sujeitos de determinado território (ANDERSON,
2008), porém eles estão fragmentados, delocados, descentralizados (HALL, 1997; BHABHA,
1998). No entanto, os conceitos muitas vezes não respondem à realidade empírica e é nesta
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via que os sujeitos estão incluídos e afetados pelas decisões político-administrativas e sociais.
Parece ser, portanto, neste sentido que as poetisas delineiam o narrar de suas nações
imaginadas, incidindo luz gradativa nos sulcos dos escombros da história, como já referido
anteriormente, a fim de romper a opacidade que esconde as feridas dos estados-nações.
É com o sintético terceto transcrito acima, que se pode visualizar o lugar e a razão pela
qual Conceição Evaristo constrói sua poética. O título “Pão” já indica o sentido que repercute
no poema: “Debaixo da língua/ a migalha de pão/ brinca à fome” (EVARISTO, 2011, p. 54).
O tom cru e seco dos dois primeiros versos destoa do título e só se agrava com o
terceiro, iniciado com o verbo “brincar”. O substantivo “pão” e verbo “brincar” rompem
traiçoeiramente o sentido corrente de equilíbrio. O primeiro termo destitui-se do significado
sagrado; já o segundo isenta-se do seu inerente sentido de ludicidade e submete-se à ideia de
enganação para compor o ludibriamento no jogo perverso de apaziguar a fome, aludida em
“migalha de pão”. A “língua” / corpo / ser excluído desempenha dupla articulação: ora tende
para o ato de esconder o inoperante gesto de deglutir o pseudo-alimento, ora aponta para a
ideia de língua, escopo social, que veicula o discurso manipulador e legitimador de crenças e
do status quo. Desse modo, a língua também conota o veículo-elo das forças comunitárias
que, na decadência, tornam-se fragilizadas no cenário de fome e miséria.
O enfoque na “migalha de pão”, que dá densidade ao termo fome, faz menção a um
dos maiores problemas sociais do mundo e, especificamente, do contexto brasileiro: a
pobreza, estado da população despossuída de direitos básicos que, de uma forma ou de outra,
ainda persiste em diferentes locais do território brasileiro, em pleno século XXI. Condição de
precarização que mesmo com as mudanças sociais positivas, implementadas nos últimos dez
anos, não tem tirado uma parcela da população da situação de desumanidade. A poesia de
Evaristo, produzida desde o fim do século passado, consolidada nesta primeira metade do
XXI, constata e, ao mesmo tempo, denuncia essa realidade.
Conceição Evaristo começa a participar da vida literária brasileira no final dos anos
80, no Coletivo de Escritores Negros do Rio de Janeiro, mas sua poesia passa a ser publicada
em 1990, conjuntamente com outros autores(as) negros nos Cadernos Negros/Quilombhoje.
Com uma produção que incluem romance, contos e poemas, a autora participa de antologia
nacionais e internacionais. Maria Consuelo Campos e Eduardo de Assis Duarte (2011)
destacam a obra de Conceição Evaristo pela “forma poética com que representa a crueldade
do cotidiano dos excluídos”, acrescentando que “a mescla da violência e sentimento, de
realismo cru e ternura, revela o compromisso e a identificação da intelectual afrodescendente
com os irmãos colocados à margem do desenvolvimento” (CAMPOS; DUARTE, 2011, p.
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208).
O Brasil que hoje atende às prerrogativas de desenvolvimento, com significativos
avanços, ressente-se de formas mais eficazes de superação da fome (que aplaca com menos
intensidade), e ainda da intolerância, do preconceito, da discriminação, do racismo e da
manutenção de estereótipos que confinam o sujeito negro feminino à subalternização e à
periferização.
O destaque do Brasil no bojo da economia internacional nas primeiras décadas do
século XXI não foi capaz de resolver muitos problemas ou desafios cruciais para a construção
de uma cidadania. Milhões de brasileiros e brasileiras estão sob a tutela do estado,
resguardados por medidas assistenciais que se, por um lado, proporciona mudanças no
panorama social, por outro, não provoca alterações estruturalmente necessárias. Desta forma,
as políticas públicas implementadas foram até então incapazes de subverter o quadro de
miséria nos bolsões travados pela mendicância, tanto nos pequenos municípios do interior do
país, quanto na periferia dos centros urbanos, contribuindo para a permanência da baixa
qualidade de vida da maioria da população.
Por esta via, pode-se assegurar que o processo de globalização e a consolidação do
capitalismo, fincado no modelo político neoliberal, concorre mais para a dependência
econômica ao capital bancário nacional e os movimentos do mercado internacional do que
para a construção de uma política que privilegie anseios e necessidades da grande parcela da
população periferizada. No Brasil, há os sem-terra à espera de uma reforma agrária e os sem
moradia, com elevada demanda de invasões que, por sua vez, provocam conflitos e
assassinatos em zonas ou regiões em que, se há escolas, elas são deficitárias; se há hospitais,
esses estão em colapso, ampliando toda sorte de precarização da população.
Sinalizando de forma indireta (do ponto de vista econômico) e direta (do ponto de
vista social), a poética de Conceição Evaristo assume focar esse lado da história do país que
não está aclamado nos media (e quando está, apresenta-se de forma estereotipada). A poesia,
por efeito, remete para o irresolvível nas esferas marginalizadas do país que assola os sonhos
e as oportunidades dos sujeitos espoliados. Indivíduos que bem ressentem de respostas para
suas demandas, no inconcluso projeto de nação que hoje se processa. Por este viés, concebemse como denúncia a essa realidade os versos do poema “Pão”, como também de semelhança
intensidade os do poema “Bus”, a seguir.
Corpos-tijolos
alojados uns sobre
os outros
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resvalam-se despedaçados
e ferinos
deflorando o espaço.
Corpos-vidros
trincados e ameaçadores
deslocam no ínfimo espaço.
anônimos sorrisos
traçam um ríctus coletivo no ar,
enquanto a máquina
alisa o asfalto
vazando os túneis
e suas rodas executam
descontrolados acordes
do sobe
e desce
de peregrinas pernas
rumo ao mega-deserto.
(EVARISTO, 2011, p. 55)

A descrição monotrósfica dos “corpos-tijolos”, comprimidos no “bus” - termo que
mais conota “busão” (forma popular de nomeação dos ônibus, nas grandes periferias dos
estados brasileiros) do que uma alusão ao termo inglês bus – imprime o estado de reificação
dos usuários no cotidiano das grandes cidades. A precarização dos serviços públicos encontrase metonimizada nesse passeio, onde os sujeitos não passam de corpos “despedaçados”,
“anônimos” na via-crúcis de um território - “mega-deserto”.
O poema expõe o quadro de indivíduos de uma sociedade em crise, cuja situação é de
um estado inerte em que eles não reivindicam posição como sujeito (WOODWARD, 2012;
TOURAINE, 2011). São indivíduos que não podem falar, submetidos ao domínio ou a uma
nova “colonização”, cerzida pela pacificação dos corpos em obediência à nova ordem
neoliberal. Todavia, o eu enunciador funciona como aquele que expõe criticamente a realidade
e, ao seu modo, marca uma escrita de denúncia. É nesta perspectiva que Conceição Evaristo
expõe poeticamente a omissão do Estado e a limitação de sobrevivência dada aos segmentos
espoliados no projeto de nação brasileira.
A condição de homens-objeto, configurada em “corpos-tijolos” e “corpo-vidros”
assemelha-se à da “criança de vidro”, “criança-estilhaço” a vaguear na cidade, revelada por
Paula Tavares e comentado no tópico 3.1, no poema “Novembrer without water” (O lago da
lua, 1999) cujo fragmento é reposto a seguir:
Olha-me p’ra estas crianças de vidro
cheias de água até às lágrimas
enchendo a cidade de estilhaços
procurando vida
nos caixotes do lixo. (TAVARES, 2011, p. 95)
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Ambos “Bus”, de Conceição Evaristo e “Novembrer without water”, de Paula Tavares
aproximam-se pela ambiência do estado de reificação dos personagens. Neles vigora a alusão
de que todos estão conduzidos por sua inaptidão, compondo o quadro de identificações
fragmentadas. São indivíduos inertes, sobre os quais o olhar do sujeito observador,
focalizando-os em terceira pessoa, faz ressoar o atributo pronominal (BENVENISTE, 1988)
de não pessoa, de sujeitos abjetos, inseridos em processo de reificação no tempo e espaço.
Denunciador de conjunturas políticas ceifadas pela desordem e ausência de justiça social, o
poema responde metafórica e criticamente ao estado de desumanização dos sujeitos.
Conceição Evaristo cria poemas com estratégias discursivas, sem de imediato recorrer
ao passado colonial, como faz Conceição Lima e Paula Tavares, mas se assemelha a estas
quando, ao focalizar tematicamente as identidades pressionadas e/ou soterradas, convoca as
marcas que persistem do passado nos flashes do cotidiano. Formalmente, as três têm em
comum o apelo à metáfora com maior ou menor intensidade para efeito de estranhamento. A
poetisa

brasileira,

em

vários

momentos

poéticos,

corisca

uma

forma

sintética,

simultaneamente contundente e brutal, enquanto a angolana e a são-tomense procuram expor
os vãos lacunares da história com versos mais extensos, descritivos e líricos, sem diminuir o
tom reflexivo.
Se, por um lado, pode-se falar, com exemplo das duas poetisas africanas, de uma
poética engendrada do social que atesta a reificação dos sujeitos como efeito de um mando
explorador e produtor de processos corrosivos, sendo a poesia o veículo testemunhal desse
estado de coisas, por outro, sem muito diferir, a poetisa brasileira constrói uma poética
circunscrita a uma estética do cotidiano que reflete banimentos e escassez da vida
perpetuadores da exclusão periférica, utilizando a metáfora e a inversão. Aliás, parece ser a
inversão, em suas variações, agregada à metonímia, outros recursos correntes nos poemas de
Conceição Evaristo (2011) que explicitam o fosso, a desigualdade e o desequilíbrio social.
Nesses moldes, é que se focaliza o poema “Favela”:

Barracos
montam sentinela
na noite,
Balas de sangue
derretem corpos
no ar.
Becos bêbados
sinuosos labirínticos
velam o tempo escasso
de viver.
(EVARISTO, 2011, p. 52)
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Em “Favela”, o sujeito observador mira o assombro, instituído pelo estado de guerra
urbana que tritura os corpos étnicos e socialmente marcados, semelhantes aos circunscritos no
espaço de expurgo de que trata Zygmunt Bauman (2005). No poema, a imagem é o protótipo
de qualquer favela brasileira, como espaço do refugo, onde “projetos humanos que os objetos
materiais, sejam eles humanos ou inumanos, adquirem todas as qualidades misteriosas,
aterrorizantes, assustadoras e repulsivas [...]” (BAUMAN, 2005, p. 33).
A favela brasileira, na perspectiva macro, é o resultado da desintegração por que vem
passando a sociedade, à medida que os projetos de nação, até então implementados, negam
aquilo que não está dentro da ordem. Conforme Zygmunt Bauman (2005, p. 42), “a ordem
representa os limites e a finitude. Num espaço ordenado (ordeiro), nem tudo pode acontecer”.
Ele acrescenta que nem todos podem ser, especialmente aqueles que por várias razões não são
eleitos para compartilhar as benesses do Estado.
Os que vivem na favela, cenário de exclusão, os que andam no “bus” como “corpostijolos / alojados uns sobre os outros”, “despedaçados e ferinos/ deflorando o espaço”
igualam-se ao homo saucer (BAUMAN, 2005), “modelo ideal-típico de pessoa excluída”,
vivendo de valor humano ou divino. Para o sociólogo, sob a esteira reflexiva de Agamben,
[...] A vida de um homo saucer é desprovida de valor, seja na perspectiva humana
ou na divina. Matar um homo saucer não é um delito passível de punição, mas sua
vida não pode ser tirada num sacrifício religioso. Privada da significação humana e
divina que só a lei pode conferir, a vida do homo saucer é inútil. Matar um homo
saucer não é crime nem sacrilégio, mas, pela mesma razão, não pode ser uma
oferenda. (BAUMAN, 2005, p. 44).

Causa perplexidade o fato de que a população que mora no espaço de expurgo não é o
que o teórico chama de população excedente, mas aquela que historicamente, de certa forma,
efetuou participação incisiva na construção da nação e contribuiu com mesmo vigor para a
configuração da identidade nacional, no caso, brasileira. Contudo, é aquela que também,
historicamente, sempre foi posta em situação de subalternidade nas mais variadas etapas da
história do Brasil desde a colonização.
Os sujeitos “corpos-tijolos” - “corpos de vidro” que moram em barracos, vítimas de
balas perdidas, que “velam o tempo escasso de viver” - descendem de um forçoso fluxo
migratório que atravessou o Atlântico vindo de Angola, Moçambique, Guiné Bissau e São
Tomé e Príncipe, dentre outros países do continente africano para fazer parte e construir a
nação brasileira. Não há dúvida de que este fenômeno interfere, sobremaneira, na manutenção
do processo de exclusão e preconceito por que passam os sujeitos negros. (MBEMBE, 2014).
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Desta forma, vale indagar por que princípio se assenta a construção da identidade
nacional brasileira fomentada e consolidada, a partir da Proclamação da República? É fato
que há um processo semelhante ao por que passara Angola e São Tomé e Príncipe, ou seja, o
da violência, conflitos e revoltas que, nesta tese, não cabe alentar. Todavia, é importante
assinalar de forma breve que a formação de um Brasil democrático e de direito ainda está em
processo, à medida que, após várias fases ditatoriais, as primeiras décadas do século XXI
estão sendo o tempo de parcos acertos e de morosos, mas importantes passos para o processo
de consolidação da democracia, abalados, por vezes, por um estopim de vozes ressentidas que
clamam a volta de outra nefasta ditatura militar.
A literatura brasileira sempre esteve atenta e introjetada na realidade do país, como
reflexo do social ou como produto cultural que comunica e reconfigura os sentidos
transpostos da realidade. Sob variados feitios, ela foi utilizada em prol de uma visão elitista e
excludente que se sustentava com a ideia de que o seu valor estava em si mesma: a arte pela
arte. O cânone literário brasileiro expõe-se ao paradoxo. Sustenta-se, sob a visão arraigada, na
defesa do zelo formal e estético, justificando uma autonomia e especialidade, mas, ao mesmo
tempo, exclui os que, mesmo prezando por uma elaboração formal, não fazem parte da elite
social e economicamente privilegiada. Vide a pesquisa da Professora Regina Dalcastagnè
(2012)39.
Por outro lado, avançam-se novas formas críticas de julgamento estético e novas
configurações literárias tomam corpo, abrindo o espaço para outras estratégias poéticas no
cenário literário brasileiro, como a literatura produzida por segmentos que sempre estiveram
distantes da elite cultural: afrodescendentes ou negros/as, mulheres, indígenas, homo e
transexuais etc, por exemplo.
Conceição Evaristo faz parte das vozes que vêm abrindo cerco para atenuar o fosso e
visibilizar as produções literárias afrodescendentes e negras, colocando, na senda literária, as
vozes que foram silenciadas no interior do cânone brasileiro.

39

Pesquisadora que desenvolveu uma alentada pesquisa sobre a literatura contemporânea brasileira cujos
resultados estão no livro Literatura brasileira contemporânea um território contestado (DALCASTAGNÈ,
2012). A autora enfoca a homogeneização do campo literário brasileiro e aponta os problemas que interferem
na efetivação de um cenário plural e diverso, cujo ponto principal é a exclusão no cânone de autores e autoras
que não estão de acordo com o perfil imaginado pela elite. A maioria é branca, homem, que vive nos grandes
centros urbanos, especialmente, Rio de Janeiro e São Paulo.
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3.4 Modos de exposição das rasuras e lacunas dos projetos de nação
Segundo Inocência Mata (2010), São Tomé e Príncipe situa-se na condição de dupla
perifericidade. A primeira, do ponto de vista social e externo e a segunda, interno e literário,
marcado “como uma literatura lacunar”.

A literatura são-tomense, tal como o país, sofre de uma dupla perifericidade, que não
tem apenas a ver com a dinâmica externa, senão também com a inércia interna de
um país que, em década e meia (1991-2001), ou seja, desde o fim do
monopartidarismo, não viu chegar ao fim da sua legislatura um único governo
(MATA, 2010, p. 54).

Situação que se distingue sócio-politicamente de Angola que, mesmo enfrentando
sérios problemas estruturais e conjunturais, decorrido do processo de colonização e
descolonização, tem alcançado razoável destaque, seja do ponto de vista político-cultural, seja
do ponto de vista econômico no cenário internacional, nos últimos 20 anos.
A pesquisadora são-tomense, além de assinalar o que já se acentuou na subsecção 3.2,
quanto à feição de implosão pela introjeção dos sujeitos e elementos da tradição oral do povo
são-tomense e de outros segmentos não incorporados no relato de nação, aponta que é a partir
deles que o discurso de identidade nacional se reconfigura, à proporção que o discurso de
angolaridade repõe, na arena discursiva, as narrativas dos segmentos destoantes no “discurso
colonial” e no “nacionalista”. Para Inocência Mata (2010, p. 77), a poesia de Conceição Lima,
conforme já mencionado, tem “[...] procedido à implosão de uma mitologia literária
inaugurada por Francisco José Tenreiro [...]”. E acrescenta que na poética de Conceição Lima,
“não apenas se refaz o entrançado dessa história dolorosa cujos protagonistas não são
seduzidos pela “democracia”, nela
se revitalizam os sussurros da histórica capacidade de resistência do são-tomense
contra a dissolução e a liquidação do seu perfil identitário e se redireciona a sua
força voluntariosa para libertar as luminescências da história, num discurso de
identidade liricamente épico, como no poema Afroinsularidade (MATA, 2010, p.
78).

Como voz do sul de Angola, Paula Tavares tem posição semelhante a Conceição Lima
quanto à história de seu país, ao expor criticamente a figuração hegemônica da nação, a partir
dos segmentos silenciados no discurso colonial. A diferença entre ambas prevalece nas
peculiaridades nacionais e na pauta de interesse do registro estético. A primeira tende a
esmiuçar a história e as tradições angolanas do ponto de vista de gênero, e a segunda acentua
o olhar sobre a história são-tomense através do ponto de vista étnico-social.
No sistema literário nacional brasileiro, Conceição Evaristo destaca-se pela sua
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inclusão “na tradição da narrativa afro-brasileira de autoria feminina” (CAMPOS; DUARTE,
2011, p. 211) que privilegia a visão do feminino afrodescendente ou negro, conforme se
queira considerar. Neste sentido, seus escritos expõem as mazelas, os limites e os
descompassos de uma sociedade que ainda persiste em viver sob o manto de uma pseudodemocracia racial. Deste modo, é pertinente assinalar o que os críticos consideram acerca da
presença de Conceição Evaristo no cenário literário brasileiro:
Com sua “escrevivência” – termo com que costuma demarcar sua produção textual -,
Conceição Evaristo articula seus projetos literário e existencial: a uma longa e
persistente militância social, étnica e de gênero agrega-se a atuação acadêmica e a
criação poética e narrativa. Põe em cena, sob uma perspectiva feminina, a afroidentificada, problemas do cotidiano de mulheres negras, conectando sua literatura
às raízes étnicas. Centrados na temática afro-brasileira, seus escritos consubstanciam
sua resistência ao sexismo, ao racismo e aos demais preconceitos e formas correlatas
de exclusão. (CAMPOS; DUARTE, 2011, p. 213).

Noutro espaço, Inocência Mata aponta que a poesia de Conceição Lima, sobretudo a
contida em O útero da casa (2004), denuncia a visão homogeneizante do nacional, quando
rasura a marca da etnicidade. Pode-se afirmar que a poética de Paula Tavares denúncia esta
mesma visão, quando rasura, sobretudo, a marca de gênero. Do mesmo modo, a poética de
Conceição Evaristo denuncia a visão homogeneizante do nacional, quando rasura a marca
indelével de gênero e de raça, intimamente ligada ao econômico-social.
Transitando nos “bus”, nas favelas e becos, os sujeitos privilegiados na escrita de
Conceição Evaristo estão, sobretudo na prosa, dimensionados pela herança da diáspora. É
oportuno lembrar os personagens de seu primeiro romance Ponciá Vicencio, descendentes de
escravizados que carregam consigo as consequências da escravidão em pleno século XX.
Ponciá Vicencio torna-se um ser fraturado, com memória contundida, incapaz de modificar
seu estado de subjugamento. Assim também, vale ressaltar a realidade de crise que se instala
no centro da vida dos personagens de seu romance Becos de memória, foco de marginalização
do poder local, em que a única saída é uma dolorosa resistência. Desses perfis que bem
consubstanciam a crueza dos sujeitos afetados pela violência social, encontra-se o lugar do
feminino no poema “Da menina, a pipa”. Antecipando o que se verá no capítulo seguinte,
quanto à condição feminina, o poema de Conceição Evaristo (2011) toca em um dos pontos
cruciais de exclusão do feminino no projeto social brasileiro: a mulher vitimada pela violência
sexual.

Da menina a pipa
e a bola da vez
e quando a sua íntima
pele, macia seda, brincava
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no céu descoberto da rua
um barbante áspero,
másculo cerol, cruel
rompeu a tênue linha
da pipa-borboleta da menina.
E quando o papel
seda esgarçada
da menina
estilhaçou-se entre
as pedras da calçada
a menina rolou
entre a dor
e o abandono.
E depois, sempre dilacerada,
a menina expulsou de si
uma boneca ensanguentada
que afundou num banheiro
público qualquer.
(EVARISTO, 2011, p. 44)

A violência impressa no corpo feminino se explicita no manuseio poético de termos /
signos recolhidos da esfera semântica infantil, com sentidos deslocados, e na utilização das
combinações frasais cujos versos redimensionam a perda da subjetividade do ser. O título “Da
menina, a pipa”, construído por meio de anacoluto, enuncia um deslocamento sintático que
estende a trágica brutalidade vivenciada pela mulher, sobretudo a mulher pobre. Essa inversão
frasal explora o deslocamento semântico e espelha a ruptura com a fase da infância, realizada
pelo “cerol cruel/ [que] rompe a tênue linha/ da pipa-borboleta da menina” (EVARISTO,
2011, p. 44). A pureza ou o estado normal inicial, simbolizado pela maciez da pele infantil da
menina que brinca livre na rua, é quebrada pela drástica e violenta presença do “barbante
áspero” que transpõe a linha da livre brincadeira para estabelecer o estado de terror,
provocado pelo estupro e pelo abandono.
A imagem metafórica da “pipa-borboleta” coloca a menina em contraposição ao
“másculo cerol” com que a figura masculina é significada. Essa imagem se desdobra
gradualmente em outra, a da menina violentada, numa referência aos mecanismos de
banimento e de sustentação da subordinação da mulher no sistema patriarcal. A personagem
central, a menina, representa um segmento que não tem voz e, subjugada pelo poder
masculino ou por outro poder, é abandonada para vivenciar o drama retomado pela metáfora
da “boneca ensanguentada”. A cena do aborto, como única saída encontrada, agrava o estado
de dilaceramento da subjetividade feminina. O sujeito feminino, em crise, não encontra
espaço de superação de sua condição de espoliado, porque está controlado “entre a dor e o
abandono” por forças exteriores a si mesmo.
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O poema, por isso, sintoniza-se com o que Rita Segato (2014), pesquisadora argentina,
expõe em entrevista a Karina Bidaseca40, ao tratar do corpo feminino. Segato considera que
no corpo feminino se projetava um “campo de batalha onde se plantavam as bandeiras do
controle territorial” (SEGADO, 2014, tradução nossa)41 no contexto de guerra não
convencional. Partindo da noção de corpo como território para a compreensão dos aspectos e
da necessidade de uma política de identidade em rede, a pesquisadora considera que o corpo
feminino é o “último espaço de soberania, o último que controlamos quando todas as outras
posses estão perdidas” (SEGATO, 2014). Textualmente ela diz que

o corpo das mulheres é particularmente afetado por este paradigma territorial que
domina hoje o pensamento contemporâneo. [...] a violência sexual tem componente
muito mais expressivos do que instrumentais, não persegue um fim, não é para obter
um serviço. A violência sexual é expressiva. A agressão ao corpo de uma mulher,
sexual, física, expressa uma dominação, uma soberania territorial, sobre um
território-corpo emblemático (SEGATO, 2014, s/p).

No poema “Da menina, a pipa”, de Conceição Evaristo, o corpo – menina – mulher se
esgarça no manto da crueldade cometida pela violência masculina. É um corpo que não pode
ter controle sobre si, pois está dilacerado e sob domínio do outro-sujeito detentor da força,
bem figurado na imagem do “barbante áspero, / másculo cerol, cruel/ [que] rompeu a tênue
linha/ da pipa-borboleta da menina”. O poema se encerra com a morte física do nascituro e
simbólica da menina/mulher no espaço da cidade, local de medo e insegurança: “E depois,
sempre dilacerada, / a menina expulsou de si/ uma boneca ensanguentada que afundou num
banheiro / público qualquer.” Para a menina dilacerada pela violência, o espaço público não é
da negociação de identidades, nem tão pouco onde ela pode exercer a soberania sobre seu
corpo, ele se configura como o lugar de massacre e aniquilamento.
De outro modo, Conceição Lima expõe o processo de rasura em O útero da casa
(2004) e em A dolorosa raiz do micondó (2012a), através do ilustrativo poema “Raul kwata
vira Ngwya tira pomba” em que o sujeito sem referências de suas origens “morreu pária na
ex-colônia”. Segue fragmento:

[...]
Nos passos carregava um arsenal
de histórias vivas, antigas
e tinha o poder de arrancar gargalhadas.
sabia os nomes de todas as roças –
em nenhuma ficava sua aldeia.
40
41

Entrevista de Rita Segato a Karina Bidaseca in “Muyer y cuerpo bajo control” (2014).
“campo de batalla donde se plantaban las banderas del control territoria”
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Morreu pária na ex-colônia.
Está enterrado na ilha.
Não reparou na nova bandeira.
(LIMA, 2012a, p. 24)

O sujeito evocado na poética de Conceição Lima revitaliza os “espectros” que
compuseram a nação literária pela via da diferença, funcionando como representação dos
silenciados na história de São Tomé e Príncipe. No poema “Jovani42”, a personagem
representa o cidadão comum que trabalha, tem família, amigos, vive dia-a-dia em busca do
sustento, mas não se isenta da participação política conjunta. Jovani reforça a inclusão dos
segmentos étnicos como sujeitos históricos, representa os “filhos da terra”, forros, como
emblema da luta pela independência. Situa-se entre aqueles que reagiam contra a pressão e
contra a tutela do poder controlador que persistia à época no governo de transição e por isso
foi brutalmente morto.
Jovani se chamava
e nunca o terá intrigado (como a mim)
o ítalo eco de tal nome.
Dele se diz que era filho da terra
o que quer dizer
que antes de seus pais
já os pais dos pais dos seus pais
haviam perdido da externa origem o registo.
Não consta que tenha viajado
além dos mil quilómetros da casa:
era meão de estatura
tinha família, filhos
amigos certamente
inimigos talvez
e um emprego miúdo
que não dava para poupanças.
[...]
Setembro era o mês de 1974
ardia em fragor a voz colectiva
na praça marchava a colónia
por um hino outro e nova bandeira.
De pronto proclamou o país infante
a glória do seu sangue.
Trovas acharam no acaso grandeza
os filhos choraram somente a sua perda.
Os mártires – dizem – são seres excepcionais, raros
a certa luz destinados.
42

É possível que o título se refira à morte de Manuel de Assunção Rodrigues Pita, conhecido popularmente por
Geovani, que após um comício organizado pela Associação Cívica, em setembro de 1974, foi morto por forças
policiais em repressão aos grupos nacionalistas. (SANTO, 2012, p. 304-305).
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Não era essa, suponho, a sua sina.
Suspeito agora, ao pensar no seu corpo tombado
sem estandarte, sem coroa, apenas morto
que Jovani não era grande nem pequeno –
tinha do precário labirinto o tamanho justo.
[...]
Indaguei por seu perfil de sombra e avenida
o espectro da proletária camisa –‒
amanhã, o enigma negado ao transeunte.
Não pensarei em milagres, não pensarei
na crucificação em que um homem renasceu
sem saber ao certo porque caía. (LIMA, 2012, p. 33-34)

Os sujeitos são-tomenses que exerceram forte impacto na ação política das ilhas estão
aludidos no poema como os que vão cerzindo pelas margens outra via projetiva de nação que
deveria contemplar os expurgados, mas foram tombados. Se o eu poético que descreve Jovani,
assim o faz com um compromisso poético-político de registrar a dimensão da sua posição de
combate, o eu poético de “Bus” e “Favela” de Conceição Evaristo descreve os indivíduos
atingidos pela violência urbana, martirizados socialmente, com semelhante tom discursivo,
porém numa dimensão mais social do que histórica, que os diferencia da ação combativa de
Jovani. O eu poético de Conceição Lima cartografa o ambiente político das ilhas, numa alusão
mais histórica do que social. A ambiência social de “Bus” e “Favela” de Conceição Evaristo
se assemelha mais evidentemente a ilustrada no poema “Pantufo”, quando a poetisa sãotomense revela os contrassensos que se instalam na sociedade. Como o poema “Pantufo” será
retomado no capítulo 5, subsecção 5.3, aqui transcreve apenas um fragmento.

[...]
Becos lamacentos
Súbitas tabernas
Políticos trapaceiros
que traficam votos e pão
Eleitores matreiros
que devoram o voto e o pão
Moças espalhafatosas, alvissareiras
Juras espasmódicas, mentirosas
Severos, rancorosos deuses
Elefantíases cauterizadas
pela força do tempo
e o peso das moscas
Pragas fulminantes
como faíscas
Velhos de premonição ágil
e agoiro fácil
Velhas ladinas, ligeiras, antiga
Palayês turbulentas
irmãos da alvorada
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Indigentes ladrões
que pilham no choco
a mãe-galinha
e o pintainho no ovo
[...]
(LIMA, 2012, p. 38-39)

Se, por estes e outros poemas, Conceição Lima provoca “implosão” na literatura de
São Tomé e Príncipe, com incisivos questionamentos sobre as rasuras e lacunas na construção
da nação imaginada, Paula Tavares também empenha algo de inovador nas letras angolanas,
conforme constatado. Sob intenso diálogo com outros autores de sua geração e da que a
antecedeu, Paula Tavares vai usar os mesmos elementos substantivos das poéticas
nacionalistas para questioná-las e trazer diferentes pontos para reflexão.
É possível afirmar que, na obra de Paula Tavares, os sujeitos coletivos são destacados
sob outra nuance, talvez pela alegoria e o simbólico, em que signos referentes aos ancestrais
são utilizados. Certos grupos étnicos constroem a face da nação angolana, narrada na obra de
Tavares, pelo viés simbólico com o contributo das tradições. Neste intento, os sujeitos
masculinos representados estão comumente na sua condição de espoliados em estado de
guerra, subjugados de uma forma ou de outra, pelo poder colonizador ou pelas armadilhas
perversas dos conflitos e disputa de poder no processo pós-independência. A guerra, ao
mesmo tempo que exige a coragem e a determinação de ser masculino para cessá-la ou
transpô-la, destitui-o de sua força, dilacera-o e fragiliza-o, assinalando como única via o
combate, simultaneamente, consigo mesmo e com a própria vida-floresta em sangramento.

Rosto da muralha

Um homem com o coração nas mãos
correu pela borda da noite
para oficiar as trevas
Havia uma guerra anunciada
e três guerras por resolver
em toda a parte
Tinha mudado os sinais
Um homem abraçado à sua própria sombra
estendia o coração
para resolver o caminho
Era difícil perceber
por que começavam os dias a meio das noites
Era difícil perceber
a noite única que restava
no lugar do coração antigo
Um homem vai bêbado de seu próprio sangue
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e mal ouve a voz de anunciar princípios
Perdeu a capacidade de gesto
não consegue deixar o rasto
de sua mão de sangue na face da muralha
as mãos já não são mãos
mas um tecido de veias
que pingam sangue no útero da floresta
Um homem arrancou o seu próprio coração
p’ra fundar a noite
encontrar o caminho
descobrir a voz
construir a fala
deixar um gesto de prata
no rosto da muralha (TAVARES, 2011, p. 126-7)

O mote do poema “homem com o coração nas mãos” espelha metonimicamente o
homem dilacerado pela guerra que vai ser a temática primordial do livro Dizes coisas
amargas como os frutos (2001). O total descentramento repercute na ambiência de guerrilha
perpetrada no período pós-colonial angolano. O poema recorre, portanto, ao contexto de
disputa entre os grupos guerrilheiros após a conquista da independência. A revolução que se
instalara deixa pelas margens os sujeitos espoliados em busca de “encontrar o caminho/
descobrir a voz/ construir a fala”. Se, no poema de Paula Tavares, “um homem vai bêbado de
seu próprio sangue / e mal ouve a voz de anunciar princípios”, desnorteado no seu próprio
destino, o sujeito enunciado no de Conceição Lima, desnorteia-se pelo desconhecimento de
sua própria origem já que “os pais dos pais dos seus pais / haviam perdido da externa origem
o registo”. Ambos se equivalem em dimensões histórico-políticas. No entanto, distanciam-se
em teor ou grau de dilaceramento daquele sujeito feminino enunciado por Conceição Evaristo
imbuído da compleição de gênero. Porém o espaço-favela de Evaristo, o espaço-pantufo, de
Lima ou o espaço-floresta de Tavares caracterizam-se pela densidade da insegurança e tensão
que os sujeitos estão envolvidos. A figura feminina está simbolicamente enlaçada pelas causas
e consequências da guerra que a desumaniza.
Nos poemas de Paula Tavares, a terra, a fauna e a flora angolanas são elementos
recorrentes ao contexto da tradição. Eles aparecem ressignificados no relato poético da nação
e, do ponto de vista distinto das demais autoras, expõe como a marca de gênero está rasurada
pela visão hegemônica. Neste sentido, a nação imaginária de Paula Tavares está reescrita, a
partir das heranças da tradição nutridas na memória dos clãs: clã do boi, cantado no poema,
sem título, cujo verso inicia-se com “Os nossos bois mansos/[...]” (TAVARES, 2011, p.173),
clã da hiena, citada no poema “Guerra”, contido no livro Dizes-me coisas amargas como os
frutos (2001) e clã da figueira brava que juntos se equiparam como fontes e estrutura para
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novas reconfigurações no poema a seguir. Nele também o passado é o lugar da aprendizagem,
o espaço do questionamento, mas também da consagração da existência, por onde se
legitimam as identidades de origens, como forma de autoproteção ou, como estratégia,
conforme situa Stuart Hall (2011).

O ancião elevou a criança para o oriente:
“todos os teus pais”
e com vagar para ocidente:
“todas as tuas mães”
os do clã da figueira brava
trouxeram o leite e os figos
os do clã da hiena
o riso e a palavra
Era o primeiro dos dez dias da lua nova
(TAVARES, 2011, p. 179)

A herança da tradição apresenta-se como elo e eco de força para o presente
vivencialmente conturbado. Por isso talvez vigore o retorno ao passado, na perspectiva de
que, retomados os vínculos perdidos, haja possibilidade de ventilar novos rumos.
O tônus discursivo das poéticas das escritoras, no tocante às representações dos
sujeitos identitários, perfila os corpos estilhaçados, periferizados, masculinos e femininos, que
estão historicamente na via da interdição na vida. Esse estado de interdição vigora em tensão,
como já visto, nos poemas “Favela” e “Bus” de Conceição Evaristo. Da mesma forma se
percebe uma ebulição no poema “Stop”.
Conceição Evaristo novamente procura retratar a condição deserdada do ser na cidade
em convulsão. A autora assegura o fio introspectivo do jocoso poema drummoniano “Cota
zero43: “STOP / a vida parou / ou foi o automóvel?” (ANDRADE, 1977) para inserir outras
noções-substâncias na temática mineira, fazendo o movimento de retomada da ambiência de
“vida blasfêmia”. A inversão de sentido persiste sob o efeito paródico e daí decorrido uma
possível alusão à grande explosão, o Big Bang44. Se por esta visão, a teoria da origem explica
a importância da “radiação de fundo” na expansão do universo, no poema de Evaristo, o eu
enunciador com sua “big-pena” quer “dar o basta” à condição de marginalidade e, negando o
colapso da nuance drummoniana, versifica a continuidade do brutal passeio marginal. O
diálogo mineiro se irradia com os “sinais luminosos” da “big-pena” e espelha os distintos
43
44

Poema “Cota Zero” está contido no livro Alguma poesia (ANDRADE, 1977).
Teoria cosmogônica ocidental do Big Bang que descreve o processo inicial pelo qual se realiza a evolução do
universo. “A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo, naturalizado estadunidense,
George Gamow (1904-1968) e o padre e astrônomo belga Georges Lemaître (1894-1966)”. (FRANCISCO,
2015).
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modos de encarar e labutar com as angústias que modelam a palavra.

Stop
A vida passeia marginal
nos caminhos
podados da mente.
Dos olhos injetados do poeta
brilha o lusco-fusco
da palavra ferida.
E a big-pena
rabisca sinais luminosos:
STOP!
(EVARISTO, 2011, p. 56)

A palavra mensura a relação do estético com o compromisso social. É o elemento que
condensa a dor e desmitifica as verdades. E cada poetisa, a sua maneira, traz para o espaço
literário questões que dizem respeito à complexa identidade cultural de seus países,
depreendendo poeticamente uma “interpelação discursiva” (BHABHA, 1998) com motivação
do e para os sujeitos excluídos, “povo”, população menos favorecida e quase sempre não
contemplada no quadro hierárquico dos poderes.
Etnias e raça, classe e gênero são temporalidades congregadas no bojo de suas poéticas
que reforçam o olhar para o deslocamento do centro (HUTCHEON, 1991) e dá voz aos
subalternos (SPIVAK, 2010). Por este descolamento de eixos, através da função de narrar
poeticamente - não meramente descrever - a nação, os pontos de vista de Conceição Evaristo,
Paula Tavares e Conceição Lima se fortalecem com mecanismo de metaforizar povos e
territórios, preservando intensivamente o processo metonímico para a ressignificação do
mundo escrito. São recursos estratégicos potencializados pela ironia, inversão, interlocução,
sob uma linguagem sintética e apelativa de um lado, e extensiva e emotiva de outro, a fim de
desconstruir o discurso hegemônico da história única. Com isso, as poetisas incluem suas
obras em um movimento maior, o cultural, que “dispersam o tempo homogêneo, visual, da
sociedade horizontal” de que fala Homi Bhabha (1998, p. 201). As poéticas dessas autoras
condizem quanto ao tempo colocado como fator prioritário na escrita da nação: “Escrever a
história da nação exige que articulemos aquela ambivalência arcaica que embasa o tempo da
modernidade” (BHABHA, 1998, p. 202).
Sendo o questionamento à coesão social um dos mecanismos de liberação dos
domínios para a possibilidade de transpor o cerco, faz sentido tratar do “estado liminar”
conferido pela psicanalise, em que o passado emerge (direta ou indiretamente, implícito ou
explicitamente) “em meio às margens da modernidade como resultado de alguma
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ambivalência psíquica ou incerteza intelectual” (BHABHA, 1998, p. 204) que se realiza no
“duplo tempo”. As diferentes dicções dos sujeitos ou pelos sujeitos subalternizados que
predominam nos poemas de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima subvertem
espaços e tempos forjados nos sistemas sócio-históricos e literários e invertem sentidos,
revelando os sujeitos em crise, desconsiderados enquanto parte decisiva no contexto de
negociações, submetidos às manobras na manutenção dos poderes instituídos dos projetos de
nação oficializados.
Em síntese, a escrita de Paula Tavares leva a refletir sobre a posição dos sujeitos em
crise inseridos nos conflitos travados no processo de consciência nacional e de formação da
nação angolana e assim situados expressam-se no tempo da pós-independência angolana; a
escrita de Conceição Lima revela as estratégias na revisão da história, focando os sujeitos que
foram esquecidos e os fatos que persistem nos “escombros” no projeto de nação são-tomense,
enquanto a escrita de Conceição Evaristo, sob o mesmo enfoque, convoca os sujeitos
lacerados no presente quotidiano, como espelho dos historicamente fraturados, no percurso de
um desenvolvimento, em que as marcas do colonialismo ainda persistem nas relações sociais
e étnico-raciais brasileiras.
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4 AS CONDIÇÕES FEMININA E ÉTNICO-RACIAL DOS SUJEITOS POÉTICOS
Coisa de pertença
Quando a mulher boquiaberta
engoliu a bala que lhe arrebentou
o último fio de seu desamparo,
o homem, o seu,
aliás, título inverso de propriedade,
pois era ele quem a considerava
como coisa de sua pertença,
pegou a segunda arma
decepando-lhe o corpo,
enquanto calmamente dizia:
quem come a carne, corta os ossos.
(EVARISTO, 2011, p. 88)

Viu-se no tópico anterior que os sujeitos que transitam nos poemas das autoras veemse em crise, descentralizados, fragmentados. Isso advém do confronto a que eles estão
submetidos no quadro hierárquico do poder dimensionado nos projetos de nação. Do mesmo
modo, a forma como as categorias de gênero, etnia e raça mostram-se como elementos
cruciais para dimensionar a posição dos sujeitos subalternizados nos contextos socioculturais
brasileiros, angolanos e são-tomenses. A produção poética das autoras em estudo revela o
social e o histórico no poético, condensando-os em poemas-mundo de reescrita das nações
imaginárias.
Em “Coisa de pertença”, a cena expressa a cruel violência doméstica contra a mulher e
revela a misoginia que origina e mantém sua subalternização, refletindo aquilo que se
afirmou, nesta tese, sobre o laceramento dos sujeitos femininos na cena cotidiana brasileira.
Sob essa fraturação do corpo feminino, vale ressaltar a forma como Conceição Evaristo traz
para o centro do poema uma das questões primordiais para a manutenção do patriarcado como
auxiliar dos projetos coloniais e globalizantes: a figura feminina como objeto sob controle e
manipulação do outro – masculino. Lançado como bala, o poema se estrutura em uma única
estrofe modelar da atitude misógina do “seu homem” que a cada verso gradua o teor de ódio
até o verso final: “quem come a carne, corta os ossos”. Variação seca e pungente do ditado
popular “quem come a carne, rói os ossos”, ressignificado para o universo de tortura e
brutalidade, cujo feito se assemelha ao dos torturadores declarados à época do “regime de
exceção” brasileira quando os corpos eram torturados e enterradas as ossadas. Para além de
rememorar as práticas monstruosas de um regime militarizante, o poema instiga o leitor para a
denúncia da violência contra a mulher e o processo que a vitimiza:

122

[...]
aliás, título inverso de propriedade,
pois era ele quem a considerava
como coisa de sua pertença,
pegou a segunda arma
decepando-lhe o corpo,
enquanto calmamente dizia:
quem come a carne, corta os ossos.
(EVARISTO, 2011, p. 88)

Com “Coisa de pertença” se inicia, neste capítulo, a reflexão sobre a condição
feminina, de etnia e raça nas nações literárias das autoras, mais precisamente, partindo da
condição de sujeito como participe do projeto de construção histórica da nação. Faz-se
imprescindível colocar como plano de fundo as abordagens sobre as representações das
identificações socioculturais dos sujeitos subalternizados, referidas anteriormente, como
elementos provocativos do quadro poético-social das autoras.
Inicialmente, põe-se em foco a forma como as nações estão poeticamente construídas,
a partir de uma ótica feminina. A condição do feminino vigora como ponto de partida por
onde se exploram os meandros dos projetos de nação comumente vistos, lidos e executados,
sob uma ótica marcadamente masculina. Os projetos de nação masculinizados tendem a
cercear e rasurar a presença e as ações dos sujeitos femininos, sobretudo, os afrodescendentes
(no Brasil) e africanos (em Angola e São Tomé e Príncipe). Historicamente, as questões
sociais, políticas e culturais que abalam esses sujeitos femininos, limitando os pretensos
espaços conquistados e o direito de voz, quando evidenciado, seguem pela via do testemunho
do processo, como vozes secundarizadas, tanto nas poéticas de fluxo canônico brasileiro,
quanto nas de dicção nacionalista africana que antecederam as das autoras em foco.
As poéticas das autoras em estudo, no entanto, tecem um discurso em que signos e
sinais aparecem estrategicamente para questionar o princípio de “totalidade” do discurso
hegemônico. Elas problematizam a nação, cada uma com maneira e dosagem diferentes, ou
pelo viés das relações de gênero ou das relações étnico-raciais e sociais como um todo, a fim
de ampliar o campo da diversidade. Assim, elas colocam em questão as lacunas que
persistiam formatadas no bojo do discurso de unidade nacional, reforçador de um projeto que
silenciava outras demandas dos segmentos no âmbito socioculturais, sufocados, nas décadas
de 50 a 70, tanto em Angola e São Tomé e Príncipe como no Brasil.
Neste capítulo, também se procura averiguar os procedimentos poéticos discursivos de
identificação do feminino quando este está perfilado pela tradição ou no seio de uma
conjunção socioeconômica excludente. Além disso, parece válido compreender as estratégias
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de desconstrução de lugares em que o feminino é marcado mais pela subalternidade que pelo
direito de se mostrar como sujeito no campo das decisões e poder. Ao mesmo tempo, há de se
observar como se efetua a construção de novas configurações do feminino nas quais a palavra
tensiona os lugares preestabelecidos, através de uma percepção plural e interrelacional. Nos
poemas analisados, a ideia de nação imaginada se realiza por performances da fala que o
feminino executa, quer assumindo-se como sujeito de sua própria “escrevivência”, quer como
sujeito que assume a fala das mulheres, comungando com elas um saber ancestral, quer como
aquele que, mesmo não privilegiando ou centralizando a voz feminina, traz a latência da voz
das mulheres com sua história subtraída. Os poemas em foco sustentam a convicção de que a
condição feminina está intercalada com a condição humana, que se dá na própria ação,
conforme acentua Hannah Arendt (2001).
Hannah Arendt, no primeiro capítulo d’A condição humana (2001, p. 20), pondera que
é “a ação entre os homens sem a mediação das coisas” que “corresponde à condição humana”.
Alguns pontos abordados por Hannah Arendt fazem-se como guia para o que se quer abordar
neste capítulo:
a) primeiro, a prerrogativa de que “a pluralidade é a condição da ação humana pelo fato
de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual
a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha existir” (ARENDT, 2010, p. 20);
b) segundo, a de que “a ação, na medida em que se empenha em fundar e preservar
corpos políticos, cria a condição para a lembrança, ou seja, para a história” (ARENDT,
2010, p. 21). Pelo fato de a ação ser ligada à natalidade, ela não deixa de ser política,
à medida que o ato de nascer tem a capacidade de “iniciar algo novo”;
c) terceiro, “os homens são seres condicionados: tudo aquilo com o qual entram em
contato torna-se imediatamente uma condição da sua existência” (ARENDT, 2010, p.
21).

Diante dessas concepções, pode-se imaginar a orquestração da vida como linhas de
contatos na teia humana. Os sujeitos “independente do que façam são sempre seres
condicionados. [...] A objetividade do mundo – o seu caráter de coisa ou objeto” – e a
condição humana complementam-se uma à outra” (ARENDT, 2010, p. 22). Para ela
a condição humana não é o mesmo que natureza humana, e a soma total das
atividades e capacidades humanas que correspondem à condição humana não
constitui algo que se assemelhe à natureza humana. Pois nem aquelas que
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discutimos [labor, trabalho e ação] neste livro nem as que deixamos de mencionar,
como pensamento e razão, e nem mesmo a mais meticulosa enumeração de todas
elas constituem características essenciais da existência humana no sentido de que,
sem elas, essa existência deixaria de ser humana. (ARENDT, 2010, p. 22)

O fio que perpassa as relações humanas aqui brevemente assinalado, a partir do ponto
de vista de Hannah Arendt (2010), conduz a investigação para relações de poder e, nesta
esfera, ao engendramento de força e influência do condicionamento em que se situam os
lugares dos sujeitos na organização político-social. Pela via de leitura d’A condição humana, ,
dois preceitos aristotélicos são essenciais para o entendimento do processo das relações de
poder: o homem como ser político (que vive na polis) e como “ser vivo dotado de fala”.
(ARENDT, 2010, p. 42).
Ora, em um estado de mando e de dominação é bem patente que os atributos estejam
circunscritos à figura do masculino, legitimado pelo poder político e econômico, cujo discurso
lhe é naturalizado. A posição privilegiada do masculino nas esferas histórico-políticas e
sociais é inconteste e estratégico para a manutenção e o controle do poder hegemônico.
Assim, em que lugar se encontra o sujeito feminino? Em que condições as mulheres estão
referidas nos discursos masculinos e nos projetos de nação planejados, organizados e
construídos por homens? E de que forma uma escrita do ponto de vista feminino, e mais
especificamente feminino negro, expressa o lugar de fala dessas mulheres?
Talvez isso se possa responder, entendendo o social como a esfera em que o público e
o privado não se distinguem e que seja por ela – não exclusivamente – que a ideia de nação se
configure. Pelo menos é assim que se compreende, ao atentar para as várias concepções que
sobressaem das ondas do pensamento político da era moderna. No entanto, paradoxalmente, é
a separação entre o público e o privado, concebida historicamente pelo sistema patriarcal, que
leva a mulher a ser considerada como aquela que não tem voz no sentido spivakiano45. Aliás,
Gayatri Chakravorty Spivak (2010) desenvolve a teoria do sujeito subalterno, dialogando com
Derrida, Foucault, Deleuze e Guattari e Gramsci entre outros, numa dimensão crítica e
questionadora, em que desenvolve questões que incluem a relação do sujeito eurocêntrico e o
Outro, para, no diálogo, situar as posições do sujeito subalterno, no âmbito do pós-colonial.
Nesse contexto, Spivak amplia as concepções dos pensadores europeus supracitados,
problematizando, dentre outras, as concepções foucaultianas sobre o “sujeito indivisível no
discurso do poder” (SPIVAK, 2010, p. 28). Ao mesmo tempo, pode-se atentar para a
45

Gayatri Chakravorty Spivak, em Pode o subalterno falar? (2010), empreende o argumento de que, no seio do
pensamento eurocentrado, no contexto colonial e/ou imperialista, o subalterno não tem voz. Ela então explica
que não falar não quer dizer não ter voz, quer dizer não ter uma fala de forma objetiva, no âmbito do poder,
que faça prevalecer decisões e vontades dos sujeitos subalternizados.
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aproximação de sua teoria sobre o sujeito subalterno da trilha crítica de Derrida ao
etnocentrismo europeu e mais precisamente ao modo como este tenciona a relação entre o
sujeito europeu (e aqui se diz também europeizados) e a constituição do outro. Para tanto,
Gayatri Chakravorty Spivak (2010) enfatiza a forma como Derrida articula “a tendência do
Sujeito europeu de constituir o Outro como sendo marginal ao etnocentrismo e localiz[a] esse
como sendo o problema de todos os esforços logocêntricos [...]” (SPIVAK, 2010, p. 82-83,
grifos da autora).

Nessa problemática etnocêntrica e europeizante, Spivak enfatiza que

Derrida procura desagregar “o Sujeito do pensamento ou do conhecimento” (SPIVAK, 2010,
p. 83), considerando ao citá-lo que “o pensamento é [...] a parte em branco do texto (OG, p.
93); aquilo que é pensado, mesmo em branco, ainda está no texto e deve ser confiado ao
Outro da história” (SPIVAK, 2010, p. 83).
Tais considerações tem o propósito de explicitar o ponto de partida teórico que Gayatri
Chakravorty Spivak (2010) percorre para tratar posteriormente dos sujeitos femininos,
especialmente no caso das viúvas imoladas e da jovem Bhuvaneswari, como exemplo de
sujeito subalterno. Antes, porém, cabe considerar o que a pesquisadora indiana assevera:

Os críticos e intelectuais pós-coloniais podem tentar deslocar sua própria produção
apenas pressupondo esse espaço em branco inscrito no texto. Tornar o pensamento
ou o sujeito pensante transparente ou invisível parece, por contraste, ocultar o
reconhecimento implacável do Outro por assimilação. É no interesse de tais
precauções que Derrida não invoca que se ‘deixe o(s) outro(s) falar por si
mesmo(s)’, mas, ao invés, faz um ‘apelo’ ou ‘chamado’ ao ‘quase-outro’ (tout-autre
em oposição a um outro autoconsolidado), para ‘tornar delirante aquela voz interior
que é a voz do outro em nós’. (SPIVAK, 2010, p. 83).

Para Gayatri Chakravorty Spivak (2010), estar atento para a relação entre Sujeito e o
Outro, na perspectiva do Sujeito eurocentrado, não deslegitima essa voz do Sujeito, desde que
ela seja (via Derrida) uma internalização da voz do “quase-outro”, com vista a fortalecer a voz
do outro que ainda não tem voz. Isso posto, volta-se às autoras em análise nesta tese, mais
precisamente a Paula Tavares, por trazer como recurso uma interposição do sujeito poético
em terceira pessoa que se revela como o “quase-outro”, aquela “voz interior que é a voz do
outro” (SPIVAK, 2010. p. 83). Pensa-se desta forma na perspectiva de considerar a cláusura
do reconhecimento, ainda que não se despreze o alerta que Spivak faz sobre essa apropriação
de voz ao dizer:

Parece-me que o itinerário do reconhecimento por meio da assimilação do Outro
pode ser traçado de maneira mais interessante na constituição imperialista do sujeito
colonial, do que nas repetidas incursões na psicanálise, ou da ‘figura’ da mulher,
embora a importância dessas duas intervenções dentro da desconstrução não deva
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ser minimizada. (SPIVAK, 2010, p. 84)

De outra forma, considera-se a dimensão do sujeito poético que fala nos poemas de
Paula Tavares, como uma voz engendrada no seio da cultura, no contexto pós-colonial. Isso se
distingue menos daquele que circula nos poemas de Conceição Lima e mais nos de Conceição
Evaristo. Pode-se dizer que tais distinções se dão como consequência do lugar social de fala
das autoras por convergências histórico-culturais dos seus países. São lugares de fala que
dimensionam a relação de aproximação ou distanciamento ético com os sujeitos poetizados. A
voz intermediadora feminina, no caso dos poemas de Paula Tavares, que expõe e se contrapõe
a outras vozes da tradição e dos sujeitos coloniais, traduzidos como resquícios da visão
patriarcal no cenário pós-colonial, carrega um papel político com a perspectiva de romper
com o projeto de ótica colonizadora (isso muitas vezes está invisível na superfície do poema),
em que os mecanismos de poder não permitem que o subalterno fale e mesmo que fale não é
ouvido. Neste sentido, é que se concebe válida para o contexto, as proposições de Gayatri
Chakravorty Spivak (2010) a fim de amparar a reflexão quanto à condição e o lugar do
feminino nos poemas das autoras estudadas.

4.1 Questões e condições de gênero

Do pensamento de Gayatri Chakravorty Spivak (2010) se apreendem duas questões
importantes sobre o segmento feminino em um contexto pós-colonial. A primeira é dar
atenção à imagem do subalternizado, especialmente as mulheres, e como ela é construída no
contexto imperialista e no terceiro mundo, constatando que ela não se diferencia em demasia
daquela construída no contexto pós-colonial. Percebe-se, logo, a preocupação da teórica
quanto ao intelectual pós-colonial no papel de crítico desconstrutivista das “semioses” (termo
empregado por Spivak, 2010) que contribuem para a conservação da violência sobre o
subalternizado, e da possibilidade de falar que é inerente ao humano, especialmente com
atenção ao subalterno. A segunda questão consiste na concepção da identidade pela diferença
e na valorização da consciência do subalterno para a intervenção social. A ideia é que,
enquanto a fala dos subalternos, “afastados de qualquer possibilidade de aliança” e,
especialmente, “a mulher [que] se encontra duplamente na obscuridade” (SPIVAK, 2010, p.
69-70), for delegada a outrem, eles continuarão mudos como sempre estiveram.
Considerando que os sujeitos femininos que falam ou os quais são falados nos poemas
de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima são subalternizados e que essa
subalternidade se sustenta por razão étnica, rácica e/ou de gênero, é válido perscrutar de que
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forma os projetos de nação desenvolveram ou desenvolvem estratégias para conceder ou não à
mulher o espaço de decisão e direito de ser sujeito. Essa variante certamente terá várias
resultantes que podem refletir a forma como o signo mulher foi ou ainda é utilizado nas
literaturas. Todavia, nas poéticas das autoras em estudo, a/s estratégia/s discursiva/s utilizadas
constituem procedimentos que põem o sujeito feminino como ator e/ou artífice da palavra,
protagonistas e/ou testemunhais das condições femininas. Tais procedimentos estão imbuídos
de performances46 que transformam perdas em ganhos identitários, pois que os sujeitos
femininos quando tomam a palavra atuam, muitas vezes, subversivamente em meios aos
aparatos de cerceamento e de silenciamento.
São mulheres que falam profundamente inseridas na estrutura da dominação, no
entanto, não têm o reconhecimento, não foram ou não são ouvidas nas esferas sociais,
culturais, políticas e históricas que as colocam em contínuo estado de inferiorização. Neste
sentido, é que, em muitos momentos poéticos das autoras estudadas, há de se perceber o eu
feminino no seio da violência e da repressão, emoldurada por grilhões contemporâneos,
cercada simbolicamente por perversos mecanismos de alienação de sua consciência. Isto se
revela explicitamente, através do eu poético, de Conceição Evaristo (2011), no poema seguir:
Amigas
Trago na palma
das mãos,
não somente a alma
mas um rubro calo,
viva cicatriz,
do árduo
refazer de mim.
Trago na palma
das mãos
a pedra retirada
do meio do caminho.
E quando o meu pulso dobra
sob o peso da rocha
e os meus dedos murcham
feito a flor macerada
pelos distraídos pés
dos caminhantes,
eu já não
grito mais.
Finjo a não dor.
Tenho a calma
46

O termo é reutilizado, mencionado na subsecção 2.4, quanto à dimensão performática da narrativa de
interpelação dos sujeitos nacionais (BHABHA, 1998, p. 207), para reforçar o que se dirá a seguir sobre a
performance de fala dos sujeitos femininos analisados.
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de uma velha mulher
recolhendo seus restantes
pedaços.
E com o cuspo
grosso de sua saliva,
uma mistura agridoce,
a deusa artesã cola, recola,
lima e nina o seu corpo
mil partido. E se refaz inteira
por entre a áspera intempérie
dos dias.
(EVARISTO, 2011, p. 37)

O eu poético, no emaranhado da lógica colonizadora, conscientiza-se dos calos
deixados pelas “pedras do meio do caminho” e são essas marcas que dimensionam sua fala,
que está inserida em um fingimento poético, enfaticamente declarado no verso: “Finjo a não
dor.” O título “Amigas”, que pode ser lido como uma evocação às mulheres, também
conclama os sujeitos que se equiparam no poema: o eu que fala, “a velha mulher” e a “deusa
artesã”. O processo metafórico de equiparação de força feminina e de duração do esforço
artesão traduz três estados ou condição feminina:

a) a dor vivencial sentida no percurso do tempo, aludida nas cicatrizes e na existência das
pedras colhidas nos caminhos do autoprocesso de refazimento;
b) o fingimento necessário que sufoca o grito;
c) o estado de resignação ajustado à calma para recolhimento dos pedaços do corpo
capitaneado pela “velha mulher”, auxiliado pela “deusa artesã” a fim de completar o
refazimento “inteiro” no final do poema.

As quatro estrofes sintetizam a condição feminina no momento presente e autoriza que
se diga que tal presente não pode ser avaliado sem uma revisão dos caminhos dolorosos
coletivos, figurada no eu que fala, na velha mulher e na figura da deusa artesã47 miticamente
simbolizada. Um olhar cuidadoso sobre a estrutura do poema revela que foi construído por
meio de contenção e divisão de versos marcados por um ritmo forte e cadenciado, cujo efeito
de sentido evoca os três estados e condição feminina destacados no parágrafo anterior. A
47

No discurso mítico grego, a deusa artesã Aracne simboliza o revigoramento do ser a partir de suas próprias
dificuldades. Diz o mito que Aracne tinha uma exímia habilidade artística. Certo dia, Atena instigada com a
arte de Aracne, disfarça-se de velha, vai verificar as aptidões de Aracne e ao ver seu talento fica enciumada.
Em disputa, Atena passa a tecer ao lado de Aracne a guerra que travou com Poisedon. Aracne, então, tece
magnificamente o episódio do rapto de Europa por Zeus, revelando a arrogância do pai de Atena, através de
um primoroso trabalho. Com fúria e em defesa do pai, Atena fere Aracne, mas, não deixando morrer,
transforma-a em aranha que imediatamente começa a tecer uma grande e forte teia de seda, com fios
produzidos em si mesma, multiplicando os braços com melhor e maior desempenho no tear. (GUIMARÃES,
1986).
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forma de divisão dos versos em desdobramento e pausa dão força e vivacidade às imagens
que repercutem no eu feminino. Ademais, a autora utiliza o procedimento intertextual –
dialógico - com dois poetas canonizados: Carlos Drummond de Andrade e Fernando Pessoa,
dimensionando uma leitura de “semiose” desconstrutivista na revelação de sujeitos em
deslocamento.
Vê-se, portanto, no momento final do poema o peso do sofrimento e da dor
vivenciados e transplantados para uma cumplicidade coletiva: a dor, o sofrimento e processo
de reconstrução identitária do corpo/vida feminino/a. O eu poético emoldurado nos grilhões
mencionados anteriormente se reconstitui, através de uma capacidade mítica implícita na
figura da deusa artesã, tal qual Aracne: “E se refaz inteira/ por entre a áspera intempérie/ dos
dias”. Desta forma, o poema tende a sustentar a ideia corrente nos poemas de Conceição
Evaristo sobre a força e a resistência femininas diante das intempéries, já que a proposta
poética não se limita apenas a delinear um retrato. Como no mito de refazimento de Aracne, o
poema de Evaristo indica que é da batalha na vida, na luta diária, que nasce a capacidade de
reconstituição do ser feminino. A escritora, aproveitando do recurso metafórico, faz do poema
uma metanarrativa, em que dois momentos vão se realizando: a feitura do poema e o
refazimento identitário feminino. Quando a mulher se recompõe, o poema está pronto.
O ato de fingir, capitaneado pelo poeta Fernando Pessoa, parece, em um dado
momento, vir reforçar o argumento da resistência no poema de Conceição Evaristo, embora
ela o faça particularizando e construindo um significado às avessas. Do poeta que “finge a dor
que deveras sente” transcorre a variante semântica do “Fin[gir] a não dor”. Sentidos paralelos
e equidistantes de um mesmo tópico, mas que permitem a ruptura com o verso pessoano.
Desta forma, Conceição Evaristo homenageia o poeta português, mas seguramente
desconstrói o antológico tema, para, com sua “big pena”, construir outra visão de mundo.
Por outro lado, encontra-se mais uma vez presente o signo da “pedra no caminho”
drummoniano. Se no poema “No meio do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade, o
jogo hábil do verso reiterativo “tinha uma pedra no meio do caminho” enfatiza o problema e
os obstáculos que a vida proporciona ao ser humano e com isso mobiliza-o, o eu poético de
Conceição Evaristo traz “na palma/ das mãos / a pedra retirada / do meio do caminho”. Isto é,
o eu poético procura escapar do modelo imobilizador que atrofia mais intensamente o sujeito
negro brasileiro. Então, parece ser preciso o ato de bravura para que a metáfora não fique
circunscrita aos sentidos construídos pelo poema drumoniano. A autora modifica, invertendo
o sentido do poema de Carlos Drummond de Andrade, deslocando o problema, os obstáculos,
pois é desta forma que o eu poético negro quer refazer o seu processo vivencial.
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Mineiramente, Conceição Evaristo dialoga com a moderna tradição poética de sua terra e
investe em um eu poético feminino negro que expressa outro modo de encarar a temática
drummoniana.
Se, no canto poético “Amigas” de Conceição Evaristo, repercute um fervor que bebe
no mítico, na tradição literária e nos aspectos de mineiridade para adquirir a forma da
reconstrução identitária, Paula Tavares também escolhe o viés mítico a fim de revelar a
intervenção feminina para além de si mesma. Como procedimento criador recorre à figura da
tecelã.

A tecedeira seguiu
com as mãos
o movimento do sol
A tecedeira criou
o mundo
com os dedos leves de amaciar
as fibras.
(TAVARES, 2011, p. 159)

O poema, em terceira pessoa, descreve o movimento de criação do mundo realizado
pela tecelã e reverencia os rituais da tradição angolana, como reconhece Nazareth Soares
Fonseca, no artigo “Impurezas e hibridações: textos em transformação” (2002). Desta forma,
a poetisa busca nas fontes míticas as figurações femininas da tecelã, oleira, fazedora de
tarefas, para compor as faces dos poemas, em que o sujeito feminino encena a função de
“guardiã das tradições” (FONSECA, 2002, p. 11). Por outro lado, a mesma pesquisadora
também reitera sobre essas composições poéticas quanto ao modo de atravessar o tempo da
tradição e a realidade presente. Vê-se que outro poema “As viúvas” de Paula Tavares (2011)
pode ser lido, absorvendo essas considerações, e fazendo paralelo com o que se observou no
poema de Conceição Evaristo, acima analisado.

As viúvas
Devorei a carne do boi do fogo
tudo até o fim e o coração
No entanto
Kalunga, oh Kalunga,
como estou necessitada
como preciso de sorte.
aqui a fome é tanta
que as mulheres devoraram a carne dos bois dos
homens
e as que eram virgens envelheceram
ninguém cumpriu os preceitos
e agora somos viúvas da floresta
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e temos os sonhos perdidos
E o pai no princípio
tinha amarrado os peixes
e o pai no princípio
tinha soltado a chuva
a vaca voltava todos os dias
e não estava sozinha
tinha as tetas cheias
e os passarinhos.
Agora, Kalunga, oh Kalunga
traz-nos o sossego, o sono
a gordura das rãs
os nossos ciclos de sangue
e os passarinhos.
(TAVARES, 2011, p. 141)

O poema, em primeira pessoa do singular, expressa o apelo das viúvas com evocação à
divindade Kalunga48, clamando sossego, sorte e prosperidade. No início do poema, o eu
poético expõe o seu estado de desalento, sofrimento e desespero, evidenciado na escolha e no
uso do verbo “devorar”. Essa escolha verbal parece funcionar com o propósito de intensificar
o sentido da fome que permeia a vida das viúvas no poema. A fome está para além do
orgânico, ela está imbuída da marca social, por isso o clamor pela “sorte” e pela fartura. O
estado de viuvez evoca a realidade de desamparo na falta do parceiro-masculino naquela
sociedade de tradição patriarcal, onde vogam perdas para as mulheres. O termo pode ser lido
tanto pelo viés da substantivação, quanto pelo da adjetivação, talvez mais por este último,
uma vez que o estado de viuvez na sociedade angolana, no entre-guerra, como se poderá
compreender posteriormente, leva as mulheres a duplo ou triplo desamparo, por ser mulher,
por ser viúva, por não ter possibilidade de interferir na modificação do estado social que
forçadamente lhe foi legado. Desta forma, o poema provoca a tensão entre os legados da
tradição e o estado social em que se encontram as mulheres na modernidade. Aquela posta de
forma ambígua, como presença e ausência. Uma presença dos termos da tradição e uma
ausência com relação a preceitos perdidos que as fazem “viúvas da floresta”, de “sonhos
perdidos”. Ao mesmo tempo, a presença dos preceitos da tradição é reconfigurada, quando
elas encontram refúgio na evocação à divindade para que a situação seja transformada.
As imagens das viúvas figuradas no poema não estão muito distantes das viúvas
imoladas, referidas em Pode o subalterno falar? (2010), de Gayatri Chakravorty Spivak,
cujas imolações eram cometidas como um caminho sem volta para não se submeterem à
estrutura patriarcal que perpetuava sua condição de subalternidade, ou “dupla obscuridade”.
As viúvas do poema não chegam a esse extremo, mas recorrem ao poder mítico da divindade
48

Divindade ioruba nagô, ligada ao mar, caracterizada como espirito na natureza que traz sorte.

132

para garantir sua sobrevivência.

Agora, Kalunga, oh Kalunga,
traz-nos o sossego, o sono
a gordura das rãs
os nossos ciclos de sangue
e os passarinhos. (TAVARES, 2011, p. 141)

A evocação traduz simbolicamente o desejo de novos tempos e, desse modo, prevalece
o olhar inconformado com a realidade anunciada. No poema acima não predomina o mesmo
fio de ideia de reconstrução de si mesma edificado em “Amiga” de Conceição Evaristo.
Todavia, a força do eu poético feminino está na consciência do ato de interceder à divindade,
conclamando a modificação da cruel realidade daquela sociedade pastoril marcada por fortes
preceitos da tradição. Portanto, têm-se dois modos distintos de falas femininas sugestionados
por uma consciência que procura, à sua maneira, romper com a violência sistêmica.
No tripé da apreensão de falas dos sujeitos femininos “historicamente emudecidos”
(SPIVAK, 2010, p. 88), que está subordinado às racionalidades patriarcais, pode-se encontrar,
na produção poética de Conceição Lima (2012b), semelhante voz da consciência feminina,
que diz não apenas de si como sujeito do discurso, mas também das outras mulheres,
reforçando a perspectiva coletiva na possibilidade de relações equânimes.

Apuramos o canto
Caem as pétalas.
Do poilão caem
Uma a uma
Sobre a pele da tarde.
Chegamos sozinhas de toda parte
Entranhando nas unhas
As cordas do tempo.
Enquanto o frio murcha
Apuramos o canto.
(LIMA, 2012b, p. 30)

Escolhendo a voz plural, o sujeito enunciador expõe a passagem do tempo, através dos
efeitos naturais. Ao tratar da solidão feminina no percurso do tempo, aponta, subrepticiamente, para a história das perdas femininas no processo de construção da nação
imaginada. A história da nação é feita da história de perdas das mulheres, como bem se pode
verificar na história de perda do sujeito poético de Conceição Evaristo e de Paula Tavares. No
poema de Conceição Lima, o “nós” que enuncia, primeiro descreve o aspecto da natureza
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“Caem as pétalas / Do poilão caem/ Uma a uma/ Sobre a pele da tarde”. Metonimicamente se
pode considerar “a pele da tarde” como a pele das mulheres que falam, para em seguida
acentuar a chegada das mulheres “sozinhas” no fluxo/refluxo que leva à passagem de
ausências/ presenças, idas e vindas no percurso do tempo. O passado salta pela memória, sob
a extensão do verso: “Entranhando nas unhas/ As cordas do tempo”. Tudo isso, como forma
de preparação para o apuro do canto. Ou seja, o eixo sintagmático do poema remete a um
ponto vital que parece ser a tônica: o relato de perdas da natureza, o despetalar do poilão e a
viagem solidária e solitária das mulheres no tempo agem como nutridores para o apuro do
canto em que a poesia é o locus realizador.
Os cantos poéticos das três autoras na revisão da condição feminina se aproximam. A
preparação para o apuro do canto de Conceição Lima traz o mesmo vigor performático
expresso no autorefazer-se de “Amigas”, de Conceição Evaristo, da tecedeira que cria o
mundo, e na voz intercessora das viúvas, de Paula Tavares. Todas produzem seu canto
poético, redimensionando as perdas históricas, seja na tradição, seja na modernidade, ou na
contemporaneidade.
Isto posto, procede enveredar por algumas considerações sobre gênero com vistas a
delinear algumas vias teóricas do feminismo, enquanto pauta modalizadora de compreensão
do papel do feminino na história. Esse procedimento justifica-se por reforçar a análise dos
poemas com o que vem sendo tratado no campo da sociologia e os preceitos da teoria
feminista, como forma de melhor discorrer sobre a condição feminina identificada nos
poemas. O outro passo consiste em associar as concepções sobre racismo, etnia, etnicidade,
entendendo-as como categorias problematizadoras da condição dos sujeitos femininos nos
poemas analisados.
Esses sujeitos femininos que falam, que intercedem ou que são falados nos poemas de
Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima procuram abordar sua visão de mundo
do ponto de vista deles mesmos. Neste sentido, quando trazem o estado e a condição feminina
como reflexão da realidade, os poemas convocam o leitor para uma possibilidade de leitura
que leve em conta a/s concepções de gênero. Sem a pretensão de um estudo exaustivo sobre
gênero, visto que não é o objetivo principal nesta tese, vale apresentar sinteticamente dois
posicionamentos da crítica dos estudos femininos que permitem estabelecer um diálogo com
os poemas e fortalecer a via metodológica de análise.
O primeiro posicionamento crítico surge das acepções de Joan Scott (1996) quanto ao
conceito de gênero. Desenvolvendo a continuidade do percurso do termo, ela remete à ideia
remota de gênero, baseada na distinção biológica entre os sexos que aparece na década de 70

134

do século XX. É a partir dos estudos de feministas americanas que insistiam “no caráter
fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo”, que o termo é utilizado, tanto para
refutar o “determinismo biológico implícito no uso de outros termos como ‘sexo’ ou
‘diferença sexual’”, quanto para acentuar o “aspecto relacional das definições normativas das
feminilidades” (SCOTT, 1996, p.72).
Essa relação binária entre os sexos se sustenta, do ponto de vista histórico e cultural,
na e pela ideologia capitalista e patriarcal. Os aspectos da relação masculino e feminino não
podem ser compreendidos separadamente. As rasuras da participação das mulheres nas
histórias da humanidade estão explícitas nas presenças femininas sempre legadas ao segundo
plano ou até mesmo descartadas do processo com a negação de direitos, atendendo às
conveniências econômicas e políticas. Portanto, “inscrever as mulheres na história”, como
defendiam as feministas historiadoras americanas “implica necessariamente a redefinição e o
alargamento das noções tradicionais daquilo que é historicamente importante, para incluir
tanto a experiência pessoal e subjetiva quanto as atividades públicas e políticas” (SCOTT,
1996, p. 73). Neste sentido, a compreensão de gênero como categoria de análise permite o
surgimento de uma nova história com inclusão das mulheres.
Dessa forma, torna-se relevante conceber a noção de gênero como “construções
sociais”, questionando a ideia de uma demanda social que absorve como foco centralizador a
separação, a existência de papéis próprios aos homens e às mulheres, e empreender um estudo
de gênero que “enfatize a necessidade da rejeição do caráter fixo e permanente da oposição
binária masculino versus feminino e a importância de uma historicização” que reverta a
“construção hierárquica” (SOIHET, 1989, p. 101). Na verdade, as distinções de papéis , na
maioria das vezes, servem mais para reforçar a primazia da dominação masculina do que para
possibilitar a igualdade entre ambos.
A perspectiva de pensar o gênero como categoria de análise de Joan Scott (1996) que
concebe o sujeito feminino “em processo constante de construção e oferece uma forma
sistemática de interpretar o desejo consciente e inconsciente, ao assinalar a linguagem como
lugar adequado para análise” aproxima-se do que se vem apontando no decorrer desta tese
com as ideias propostas por Stuart Hall (2011) e Zygmunt Bauman (2005), por exemplo.
Parece producente, no entanto, destacar que, pela via de reflexão de Joan Scott (1996), o
método de investigação passa a ser desafiador, à medida que entram em foco questões
específicas do feminino. Dessa maneira, questionam-se as formas de apropriação da sociedade
no que diz respeito à reprodução feminina, a sexualidade, a objetalização do corpo feminino e
os papéis sociais das mulheres no campo político em quaisquer épocas ou teorias feministas.
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O segundo posicionamento teórico que problematiza a questão de gênero é de Teresa
de Lauretis (1994) que, sistematizando as várias compreensões dos escritos feministas sobre
gênero, circunscreve o conceito no campo das práticas culturais. Primeiro, a autora critica a
ideia de gênero como diferença sexual. Ao modo de Joan Scott, Teresa de Lauretis passa a
tecer a conveniência de seu uso pela crítica feminista, porém alerta para a limitação disso:
“[...] o conceito de gênero como diferença sexual e seus conceitos derivados – a cultura da
mulher, a maternidade, a escrita feminina, a feminilidade etc – acabaram por se tornar uma
limitação, como que uma deficiência do pensamento feminista” (LAURETIS, 1994, p. 206).
A autora explica que tratar da “diferença sexual” delimita as diferenças entre mulher e
homem, feminino e masculino e isso termina “sendo em última análise uma diferença (da
mulher) em relação ao homem – ou seja, a própria diferença do homem”. Ao colocar as
questões de gênero dessa forma, ou seja, “a partir de um esboço da crítica do patriarcado, o
pensamento feminista permanecerá amarrado aos termos do próprio patriarcado ocidental”
(LAURETIS, 1994, p. 207).
A teórica feminista americana enfatiza duas limitações do conceito de gênero como
diferença(s) sexual(ais): a que

confina o pensamento crítico feminista ao arcabouço conceitual de uma oposição
universal do sexo (a mulher como diferença do homem, com ambos universalizados:
ou a mulher como diferença pura e simples e, portanto, igualmente universalizada),
o que torna difícil, se não impossível articular as diferenças entre mulheres e
Mulher, isto é, as diferenças nas mulheres (LAURETIS, 1994, p. 207);

e a que “tende a reacomodar ou recuperar o potencial epistemológico radical do pensamento
feminista sem sair dos limites da casa patriarcal, na metáfora usada por Audre Lorde em lugar
da ‘prisão domiciliar da linguagem’ de Nietzsche, por razões que logo se tornarão óbvias”
(LAURETIS, 1994, p. 208). Este “potencial epistemológico radical” é especificado por ela
como a possibilidade de

conceber o sujeito social e as relações da subjetividade com a sociabilidade de uma
outra forma: um sujeito constituído no gênero, sem dúvida, mas não apenas pela
diferença sexual, e sim por meio de códigos linguísticos e representações culturais;
um sujeito ‘engendrado’ não só na experiência de relações de sexo, mas também de
raça e classe: um sujeito, portanto, múltiplo em vez de único, e contraditório em vez
de simplesmente dividido. (LAURETIS, 1994, p, 208).

Teresa de Lauretis (1994) propõe um conceito de gênero pela via da desconstrução,
passando a considerá-lo como representação social. Por essa perspectiva, a autora vai
especificar gênero “como representação e como auto-representação, produto de diferentes
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tecnologias sociais, como o cinema [..] e de discursos, epistemologias e práticas críticas
institucionalizadas, bem como das práticas da vida cotidiana” (LAURETIS, 1994, p. 208).
Essas proposições se desenvolvem para afirmar que:
a) “gênero é (uma) representação”;
b) “a representação do gênero é uma construção”;
c) “a construção do gênero vem se efetuando hoje no mesmo ritmo de tempos passados”
nos vários media, escolas, tribunais, famílias, etc., e
d) “paradoxalmente, portanto, a construção do gênero também se faz por meio de sua
desconstrução, quer dizer, em qualquer discurso, feminista ou não, que veja o gênero
como apenas uma representação ideológica falsa” (LAURETIS, 1994, p. 208-209).

Desta forma, observa-se uma ampliação das noções de gênero como categoria de
análise que rompe com a visão perspectivada sob os auspícios da crítica patriarcal, focada
exclusivamente na “diferença sexual”. O termo passa a ser compreendido por seu caráter
relacional com outras categorias sociais.

O termo gênero é, na verdade, a representação de uma relação, a relação de
pertencer a uma classe, um grupo, uma categoria. Gênero é a representação de uma
relação ou, se me permitirem adiantar-me para a segunda proposição, o gênero
constrói uma relação entre uma entidade e outras entidades previamente construídas
como uma classe, uma relação de pertencer; assim, o gênero atribui a uma entidade,
digamos a uma pessoa, certa posição de uma classe, e portanto uma posição vis-à-vis
outras classes pré-constituídas.49 (LAURETIS, 1994, p. 210-11, grifo da autora)

O conceito de gênero deixa de se constituir atrelado exclusivamente à noção de sexo e
se firma na noção de representação social. Essa representação social passa por uma
construção do gênero configurado como produto, como processo da representação e da autorepresentação.
É então com as reflexões de Joan Scott (1995) e de Teresa de Lauretis (1994) que se
retoma a reflexão quanto aos sujeitos poéticos dos poemas de Conceição Evaristo, Paula
Tavares e Conceição Lima. Esses, circunscritos no cenário e contexto em que predomina a
relação binária e hierárquica masculino X feminino, veem-se diante de um modelo patriarcal
que é preciso romper nas mais diferentes formas. Isso se realiza consciente ou
inconscientemente com utilização de estratégias de ação e/ou de fala na promoção de um
49

A autora explica que emprega o termo “classe” de forma deliberada, querendo preservar a acepção marxista de
classe como grupo de pessoas unidas por interesses sociais e ideológicos. (LAURETIS, 1994, p. 211)
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autoconhecimento feminino e de resistência ao pátrio poder, através da retomada mnemônica
de fatos da história a fim de desconstruir a visão patriarcal excludente que persiste.
O modelo de relação binária, patriarcal, hierarquizante, que conserva os papéis
femininos no patamar secundarizado, contribuindo para a permanência das desigualdades,
parece não se modificar no âmbito da ação e até mesmo do discurso frente às grandes batalhas
já enfrentadas no decorrer da história do feminino. A história de luta das mulheres se registra
com caráter descontínuo, diferente de lugar para lugar, de contextos para contextos. Por mais
que haja um desejo de modificação da realidade, a forma de conceber as lutas e as
reivindicações se efetuam distintas no Brasil, em Angola, em São Tomé e Príncipe ou em
quaisquer outros lugares. Com isso se quer dizer que os “avanços” conquistados pelas lutas
feministas na Europa e parte das Américas, promovidas pelas ondas dos feminismos, ainda
não foram capazes de provocar a ruptura do quadro de opressão e subordinação em vários
lugares do mundo, porque em cada lugar, as mulheres lutam contra os fossos e barreiras
seculares que, muitas vezes, parecem ser intransponíveis para elas mesmas. Para, além disso,
a reflexão das poetisas possibilita pensar na condição desses sujeitos femininos dos seus
países, considerando a história do lugar e dessas mulheres no processo da relação social, na
construção da representação feminina, incluindo as categorias igualmente importantes, a
saber, a de classe e a de raça, na reescrita das nações literárias.

4.2 Questões e condições étnico-raciais
Inquisição
Enquanto a inquisição
Interroga
a minha existência
e nega o negrume
do meu corpo-letra
na semântica
da minha escrita,
prossigo.
Assunto não mais
o assunto
dessas vagas e dissentidas
falas.
Prossigo e persigo
outras falas,
aquelas ainda úmidas,
vozes afogadas,
da viagem negreira.
E apesar
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de minha fala hoje
desnudar-se no cálido
e esperançoso sol
de terras brasis, onde nasci,
o gesto de meu corpo-escrita
Levanta em suas lembranças
esmaecidas imagens
de um útero primeiro.
Por isso prossigo.
Persigo acalentando
nessa escrevivência
não a efígie de brancos brasões,
sim o secular senso de invisíveis
e negros queloides, selo originário,
de um perdido
e sempre reinventado clã.
(EVARISTO, 2014, p.567)

Como já referido, tratar das categorias de gênero, raça, etnia e classe auxilia nas
reflexões quanto à condição dos sujeitos marginalizados na estrutura social que refletem
sobremaneira nos poemas das autoras. A variante condição feminina negra está
particularmente tematizada nos poemas de Conceição Evaristo. Nesse aspecto, pode-se inferir
que os projetos poéticos investigados apresentam gestos, enquanto temática e encenação dos
eus poéticos, e atitudes reativas pelo compromisso social da arte literária, enquanto
intelectuais no contexto social em que estão inseridas.
O poema acima “Inquisição” tem sua gênese e motivação como resposta à crônica
intitulada “Preconceito cultural”, escrita pelo poeta Ferreira Gullar (2011), em que afirma:

Falar de literatura brasileira negra não tem cabimento. Os negros, que para cá vieram
na condição de escravos, não tinham literatura, já que essa manifestação não fazia
parte de sua cultura. Consequentemente, foi aqui que tomaram conhecimento dela e,
com os anos, passaram a cultivá-la. (GULLAR, 2011).

O autor do antológico “Poema sujo”, ganhador do prêmio Jabuti, deixa entrever por
uma postura crítica universalizante sua rejeição à inclusão da vertente afro-brasileira ou negra
que vem se consolidando atualmente nas letras brasileiras. O cronista reitera o discurso
generalista que subestima a existência de considerável número de obras de escritores/as
negros/as publicadas nas últimas décadas no Brasil. Se se considerar o universo de produção,
publicação e venda, há de se atestar que esses/as autores/as ainda estão afetados por uma
invisibilidade seja ela feita pela mídia, seja feita pelo mercado brasileiro e por inúmeros
acadêmicos que preferem percorrer o que está canonizado. Para mais ilustrar o pensamento do
poeta Ferreira Gullar (2011), vale conferir:
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Pode ser que os que falam em literatura negra pretendam valorizar a contribuição do
negro à literatura brasileira. A intenção é boa, mas causa estranheza, já que o Brasil
inteiro reconhece Machado de Assis como o maior escritor brasileiro de todos os
tempos, Pelé como um gênio do futebol e Pixinguinha, um gênio da música.
(GULLAR, 2011).

Ferreira Gullar (2011) procura minimizar a importância da presença de escritores/as
negros/as na literatura brasileira, apresentando argumentos já cristalizados e, por vezes,
ineficazes na discussão do acesso da pessoa negra na sociedade brasileira. Argumento comum
que atualmente é convocado quando o objetivo é sustentar a noção mítica de que no Brasil se
vive numa democracia racial, apontando nomes e casos episódicos discutíveis como exemplos
que não garantem a inserção e o reconhecimento dos/as escritores/as ou artistas negros no
cenário crítico-literário brasileiro, Ferreira Gullar minimiza a existência do racismo e o
preconceito racial no âmbito do movimento cultural brasileiro. Com o título “Preconceito
cultural”, percebe-se uma tendência à ironia, já que os argumentos da crônica atestam sim o
reforço ao preconceito cultural por parte do autor. Ele engrossa o coro da crítica que preza por
uma arte literária canonizada, elitista e branca. Regina Dalcastagnè (2012) já apresentara
como resultado de pesquisa as lacunas existentes no cânone literário brasileiro e o desconforto
causado pela inserção de novos autores/as que fogem dos perfis cristalizados, como os
afrodescendentes e outros, uma vez que suas legitimidades sempre estão sendo postas em
questão.
Nesse quadro, a pesquisadora procura refletir sobre os critérios de valoração
estabelecidos, suas origens, motivações e por que eles se mantêm. Para além, Dalcastagnè,
ajuda-nos a pensar quanto à urgência da representação das produções afrodescendentes no
Brasil no quadro contemporâneo que é caracterizado por romances que “privilegia[m] a
representação de um espaço social restrito” e trazem “personagens, em sua maioria, brancas,
do sexo masculino das classes médias”, reservando aos demais grupos “os estereótipos”.
Especificamente, segundo a pesquisadora, “as mulheres brancas aparecem como donas de
casas; as negras como empregadas domésticas ou prostitutas; os homens negros, como
bandidos. Assim o campo literário, embora permaneça imune às críticas que outros meios de
expressão simbólica costumam receber, reproduz os padrões de exclusão da sociedade
brasileira” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 14).
Com o poema “Inquisição”, que é dedicado: “Ao poeta que nos nega”, Conceição
Evaristo poematiza a questão recorrendo ao tema secular: a inquisição. Pelo título, pode-se
inferir que, segundo o eu poético, o ato do poeta escrever e negar a existência da literatura
negra brasileira soa como um preceito inquisitório, um julgamento sumário contra aqueles que
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escrevem. Nessa linha contestatória, o poema evidencia a voz da ascendência negra, a partir
do lugar étnico-racial na sociedade brasileira. A autora utiliza o mote da exclusão para tratar
da inclusão, da persistência e da necessidade da escrita dos afrodescendentes no solo da
historiografia literária brasileira. Assim, a voz do cronista (cujo o nome não é citado) serve
como indício de uma negação que deve ser ouvida, mas efetivamente desconsiderada:
“Assunto não mais/ o assunto/ dessas vagas e dissentidas/ falas”. O cronista minimiza a
existência da literatura negra, pois segundo ele, “os que vieram não tinham literatura [...]”. De
fato, os escravos trazidos para o Brasil, no século XVI, não trouxeram consigo literatura, mas
manifestações orais africanas. Todavia, seus descendentes, participantes ativos da sociedade
brasileira letrada, vêm, desde século XIX, participando, efetivamente, das letras brasileiras,
como fica comprovado na extensa pesquisa realizada por Eduardo de Assis Duarte (2011).
O poema levanta tais discussões e marca insistentemente a atitude de persistir e de
prosseguir a fala caracterizada pela “escrevivência” que se pode traduzir contra aquelas outras
que politicamente vem naturalizar a exclusão. O poema, portanto, põe em evidência a questão
da identidade rácica e étnica, enfocando, no seio do discurso poético, as diferenças identitárias
para sobrepor uma posição no contexto de denegação dessas identidades. O corpo que fala se
racializa em corpo-negro poema. Um corpo negado que se transforma em corpo-escrita
reerguido que diz:

Prossigo e persigo
outras falas,
aquelas ainda úmidas,
vozes afogadas,
da viagem negreira.
(EVARISTO, 2014)

O argumento do eu poético reforça e legitima as origens, esclarecendo o propósito e a
razão pela qual sua voz e outras vozes semelhantes negras cultivam seu lugar na literatura
brasileira. O ato de “escrevivência” nega a “efigie de brancos brasões” e, neste momento, o
poema toma o tom do combate que se desdobra na reivindicação de visibilizar o “invisível”:
“negros queloides, selo originário” de um “clã” que ficou no esquecimento da história
brasileira:
E apesar
de minha fala hoje
desnudar-se no cálido
e esperançoso sol
de terras brasis, onde nasci,
o gesto de meu corpo-escrita
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Levanta em suas lembranças
Esmaecidas imagens
de um útero primeiro.
Por isso prossigo.
Persigo acalentando
nessa escrevivência
não a efígie de brancos brasões,
sim o secular senso de invisíveis
e negros queloides, selo originário,
de um perdido
e sempre reinventado clã. (EVARISTO, 2014).

“Inquisição” direciona para uma reflexão que passa pela concepção de raça, etnia e,
por conseguinte, racismo e etnicidade, no tocante a configuração dos poemas que sinalizam
para a condição do sujeito subalternizado. A antropologia, como parte das ciências sociais,
tentou demarcar uma linha de concepções que, em primeira mão, descartam qualquer acepção
que se sustente em base biológica ou geneticista. As comprovações científicas já divulgadas
no século XIX colocam em xeque a importância da ideia de raça como traços biológicos e
hereditários e a ideia de etnia como traços morfológicos e qualidades psicológicas.
No século XX, passa-se a compreender raça como uma construção social. Esse
pressuposto é discutido por intelectuais reconhecidos, dentre eles, Michel Wieviorka (2002).
Este faz importantes investigações sobre o racismo e especifica de forma esclarecedora a
distinção entre raça e racismo. Os conceitos são problematizados, a partir do contexto do fim
da segunda guerra mundial, quando toma forma o ponto que sustenta a concepção de raça
como “uma construção social” e racismo como “fato social”. O teórico situa o racismo como
um “fenómeno que pode assumir formas diversificadas” (WIEVIORKA, 2002, p. 61). A
tomada de consciência da barbárie nazista implicaria no declínio do racismo científico50,
todavia o termo, reforçado por outros dispositivos de cerceamento, renova-se nos mais
diversos contextos históricos, como “componente de comportamentos entre grupos humanos”
(WIEVIORKA, 2002, p. 43). Assim, o teórico desenvolve o percurso do termo raça e
apresenta os melindres de seu uso, tendo em conta que o termo foi sempre utilizado política e
ideologicamente de forma nefasta para exercício de poder.
Sob a perspectiva antropológica, Michel Wieviorka recorre a três concepções de raça
que irão reforçar a derrocada do racismo científico. Primeiro, ele remete à concepção de Ruth
50

Cita-se racismo científico, compreendido sob a ótica de Michel Wieviorka (2002), é o propagado pelas
doutrinas e ideologias racistas desenvolvidas ao longo dos tempos. “Algumas, nomeadamente, explicam as
diferenças físicas dos africanos ou dos índios da América, percebidas como causa ou marca de uma
inferioridade, pelo meio em que aqueles vivem: o clima, a natureza, mas também a cultura, a civilização em
que são socializados. Desde ponto de vista, o negro africano é um selvagem, mas que pode ser ‘civilizado’ e
ver até mesmo a sua própria aparência física transformada pela colonização. (WIEVIORKA, 2002, p. 21)
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Benedict (1942) que considera que

raça é uma classificação baseada em traços hereditários que constitui um domínio de
investigação científica, ao passo que o racismo é um dogma segundo o qual um
grupo étnico está condenado por natureza à inferioridade congenital e um outro
grupo está destinado à superioridade congenital (WIEVIORKA, 2002, p. 28).

Nesta acepção, a ciência nega aquilo antes reconhecido de que havia uma ligação entre
o comportamento e a capacidade, a superioridade e a inferioridade motivadas pelos atributos
naturais e raciais. Inclusive, a analogia entre diferença racial e diferença de gênero se instala,
a partir dessa concepção, conforme ele assinala, ao referir que “as raças inferiores
representavam o tipo ‘feminino’ das espécies humanas, e as mulheres representavam a ‘raça
inferior’ de gênero (STEPAN, 1994, p. 75). Por esta mesma via, processa-se uma supra
analogia, a de que as raças inferiores – mulher, homossexuais, pobres e etc, têm igual estatuto,
“cujas semelhanças entre si e as diferenças com o homem branco ‘explicavam’ suas posições
inferiores e diferentes na hierarquia social” (STEPAN,1994, p. 75).
Retomando Michel Wieviorka (2002), em certo momento, o termo raça passa a ter sua
interpretação distanciada do racismo. Então, o teórico aponta a contribuição de Michael
Banton (anos 60 e 70) que defendeu a substituição do termo racismo, como utilização
conceitual da sociologia, pelo conceito de “racialização”, designando raça, “como
representação ou percepção, como modo de categoria de certas populações por outras”
(WIEVIORKA, 2002, p. 28). No entanto, continua o teórico que, mesmo deslegitimada por
várias organizações internacionais, “a ideia de raças humanas cientificamente comprovadas é
um tema que continua a ser [...] recorrente” (WIEVIORKA, 2002, p.29). Vide os argumentos
que tendem explicar, e por vezes justificar, as manifestações racistas contra personalidades
midiáticas e, sobretudo, contra pessoas comuns, em pleno século XXI, no Brasil, por
exemplo.
Nesse percurso controverso, em que o termo se impõe ou submerge, distanciado ou
não dos vários racismos que se apresentam na atualidade, a ideia de raça no sentido biológico
não tem mais valor. Michel Wieviorka (2002) cita o biólogo François Jacob, que afirmara:

O conceito de raça perdeu todo o valor operatório e não pode deixar de inteiriçar a
nossa visão de uma realidade incessantemente em movimento; o mecanismo de
transmissão da vida é tal que cada indivíduo é único, que os indivíduos não podem
ser hierarquizados, que a única riqueza é colectiva: a vida é feita de diversidade.
Tudo o mais é ideologia (JACOB, apud WIEVIORKA, 2002, p. 29).
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Toda a discussão sobre raça, relação das raças no contexto anglo-saxônico, que expõe
as disparidades entre os grupos sociais desfavorecidos na sociedade, desemboca na definição
de racismo que Michel Wieviorka (2002) explica como fenômeno que

consiste em caracterizar um conjunto humano por atributos naturais, associados por
seu turno a características intelectuais e morais que valem para cada indivíduo que
releva desse conjunto e, a partir daí, em instaurar eventualmente práticas de
inferiorização e de exclusão (WIEVIORKA, 2002 p. 11).

Chegando a essa definição, o autor reflete sobre os vários níveis de racismo,
evidenciando-os como espaço de manifestação e como produto de “transformações ou de
situações em que acompanham ou fundam relações sociais”. O racismo, continua o
antropólogo, “não deve ser considerado como fruto de transformações ou de situações em que
acompanha ou funda relações sociais”, ele é o “produto da entrada e depois da instalação na
era moderna; procede das grandes descobertas [...] é indissociável de movimentos
migratórios, é um aspecto consubstancial da extensão do capitalismo, da industrialização e da
urbanização” (WIEVIORKA, 2002, p. 43). Isso posto decorre a noção de que o racismo

não é apenas um fenómeno puramente ideológico, político ou doutrinal, um
conjunto de modos de pensamento que relevaria da história das ideias e da filosofia
política, mas que deve ser compreendido como uma componente de
comportamentos entre grupos humanos que assumem a forma do preconceito, da
discriminação, da segregação [...] (WEIVIORKA, 2002, p. 43).

No contexto atual brasileiro, o racismo está entranhado nas relações sociais, no modo
de ver o Outro: negro, pobre, mulher, índio, homossexuais etc. À medida que as vozes desses
sujeitos sobressaem, e os espaços de inserção social são ocupados por eles, intensificam-se os
empenhos jurídicos para contê-los. O imaginário ideológico de um Brasil democrático
racialmente tende a revigorar a ideologia do servilismo e fazer valer o discurso valorativo da
meritocracia. Tornaram-se corriqueiramente acentuadas atitudes racistas e preconceituosas
nos mais variados patamares da sociedade brasileira. Quanto mais se combate, e diversos são
os mecanismos de discriminação e até mesmo de segregação, seja pela via comportamental,
seja pela via institucional, mais as práticas racistas se impõem como algo visceral,
influenciando a configuração dos projetos nacionais brasileiros, demarcando as esferas
política, social ou cultural e respondendo à demanda de exclusão dos bens materiais e
simbólicos à população subalternizada.
Por um lado, os atuais projetos políticos da nação brasileira afirmam a inclusão, por
meios de decisões políticas institucionais dos segmentos subalternizados na educação, na
cultura e na política; por outro, a elite política e econômica procura mecanismos, sobretudo na

144

esfera parlamentar e econômica, para conter os avanços sociais e a inclusão dos menos
favorecidos no âmbito educacional. Há uma onda de força conservadora e fundamentalista,
posição herdada da época colonialista, e mais recentemente do “regime de exceção” que
revitaliza o viés exclusivista para a conservação das relações do modelo escravagista. Na
atualidade, isso se revigora pela via neoliberal que tenta retirar das prioridades e da “ordem do
dia” as questões da inclusão e justiça social, uma vez que são projetos subordinados a uma
ordem econômica de mercado e à ordem fundamentalista comportamental.
Nessa arena das demandas do mercado e o capital, o corpo negro vê-se submetido ao
fenômeno do racismo advindo de concepção fundada no século XIX (MBEMBE, 2014), que
se classifica em extrínseco e intrínseco (APPIAH, 1997) e remonta à experiência dos
colonizados africanos. Suas presenças estão invisibilizadas pelo não reconhecimento,
requerendo um contínuo movimento de refazer-se, tal como revelam os poemas “Inquisição”,
“Meu corpo igual”, “Vozes mulheres”, “Filhos de rua” e outros de Conceição Evaristo.
Corroborando com essa via de raciocínio, numa crítica esclarecedora do pensamento
ocidental, Achille Mbembe elucida de forma incisiva como a pessoa negra foi considerada no
decorrer do processo histórico, primeiramente, como “figura pré-humana, incapaz de superar
a sua animalidade, de se autoproduzir” (MBEMBE, 2014, p. 39), situada na obscuridade.
Nesse contexto, ele diz:

No grande quadro das espécies, géneros, raças e classes, o Negro, na sua magnífica
obscuridade, representa a síntese destas duas figuras. O Negro não existe, no
entanto, enquanto tal. É constantemente produzido. Produzir o Negro é produzir um
vínculo social de submissão e um corpo de exploração, isto é, um corpo
inteiramente exposto à vontade de um senhor, e do qual nos esforçamos para obter o
máximo de rendimento. (MBEMBE, 2014, p. 39).

Esculpido e conservado por essa invenção que advém do processo de exploração nas
plantações americanas do século XIX51, o cientista político evidencia que “beneficiando do
processo de globalização e dos efeitos contraditórios que o mesmo provoca por todo o lado, a
lógica da raça volta, no entanto, a irromper na consciência contemporânea. (MBEMBE, 2014,
p. 44). Ele constata, pois, o revigoramento do preconceito de cor, como herança do tráfico de
escravos, que se dissemina nas mais variadas formas ou tentativas de segregação que se
revitaliza no meio científico como a reinterpretação biológica dos grupos humanos, ancorado
“no pensamento do genoma”, nos discursos das tecnologias reprodutivas etc, para afirmar que
“raça e racismos não pertencem, portanto, apenas ao passado.” Tem também um futuro,
51

A observação do teórico não exclui por certo a exploração dos africanos escravizados em outros campos
específicos de trabalho.
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nomeadamente num contexto em que a possibilidade de transformar os seres vivos e de criar
espécies mutantes não vem unicamente da ficção. (MBEMBE, 2014, p. 46).
A condição de ser negro no Brasil, em África ou em quaisquer países, passa pela cor
da pele e isso é um contribuinte para a perpetuação das práticas excludentes, visto que,
segundo Achille Mbembe (2014):

a raça é uma das matérias-primas com as quais fabricamos a diferença e o excedente,
isto é, uma espécie de vida que pode ser gasta ou passada sem reservas. Pouco
importa que ela não exista enquanto tal, e não é só devido à extraordinária
homogeneidade genética dos seres humanos. Ela continua a produzir efeitos de
mutilação, porque, originariamente, é e será sempre aquilo em nome do qual se
operam fissuras na sociedade, se estabelecem relações de tipo guerreiro, se regulam
as relações coloniais, se repatriam e se prendem pessoas cuja vida e cuja presença
são consideradas sintomas de uma condição limitada, e cuja pertença é contestada
porque provém nas classificações vigentes, do excedente. Enquanto instrumento, a
raça é, portanto, aquilo que permite simultaneamente nomear o excedente,
associando-o ao desperdício e à despesa, sem quaisquer reservas. A raça é o que
autoriza localizar, entre categorias abstractas, aqueles que tentamos estigmatizar,
desqualificar moralmente e quiçá internar ou expulsar. (MBEMBE, 2014, p. 70,
grifo do autor).

A raça é um mecanismo que propicia definir que “grupos de população são,
individualmente portadores de traços diferenciais” (MBEMBE, p. 2014, p. 70). Isso contribui
para que no processo de racialização seja assegurada a segurança de uma sociedade. Isso
posto, retomando o poema “Inquisição”, de Conceição Evaristo, que se equivale a outros que
apresentam o corpo negro em presença, por vezes marginalizados, ele vem denunciar o fosso
discriminatório que subsiste no seio da literatura brasileira, reforçado pelas vozes legitimadas
e canonizadas. Implicando positivamente na construção de uma estética negra que responde
ao forte apelo de legitimidade.
No campo da etnicidade, compreende-se a noção de grupo étnico pelo conceito
estipulado por Philippe Poutignat e Joselyne Streiff-Fernat (1998) na esteira de Max Weber,
quando aproxima os conceitos de raça, etnia e nação. Segundo os autores,

O que distingue a pertença racial da pertença étnica é que a primeira é
‘realmente’ fundada na comunidade de origem, ao passo que o que funda o
grupo étnico é a crença subjetiva na comunidade de origem. Quanto à nação,
ela é, como o grupo étnico, baseada na crença da vida em comum, mas se
distingue deste último pela paixão (pathos) ligada à reinvindicação de um
poderia político. (POUTIGNAT; STREIFF-FERNAT, 1998, p. 37).
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Para eles, é bem precisa a definição de Max Weber para grupos étnicos, a saber,

grupos que alimentam uma crença subjetiva em uma comunidade de origem fundada
nas semelhanças de aparência externa ou dos costumes, ou dos dois, ou nas
lembranças da colonização ou da migração, de modo que esta crença torna-se
importante para a propagação da comunalização, pouco importando que uma
comunidade de sangue existia ou não objetivamente. (WEBER, apud POUTIGNAT;
STREIFF-FERNAT, 1998, p. 37).

Essa definição se faz precisa para a compreensão da história são-tomense, no que diz
respeito à legitimação dos grupos étnicos e sua inclusão no projeto de nação. Os forros, seus
descendentes e os angolares participaram efetivamente na formação das ilhas como nação. No
entanto, no processo de libertação e pós-independência, a dissociação entre governo e
população, no tolhimento das liberdades políticas, o engessamento de uma economia
recessiva e até mesmo no estabelecimento do multipartidarismo, não foi dado aos grupos
étnicos o lugar político que lhes era devido como forma de valorização das etnias no seio
administrativo. Aliás, historicamente, os angolares52, etnia minoritária de São Tomé, não tem
tido o devido reconhecimento.
Se se pensar em Angola, o componente étnico também está no bojo da discussão para
a reflexão quanto à configuração da nação. No entanto, o componente de classe talvez seja o
que mais interfira no processo político e o que mais gera mecanismos de exclusão. No Brasil,
a concepção de raça persiste e/ou resiste como componente problematizador das relações
étnico-raciais. Os fatos correntes de racismos e discriminações comprovam aquilo que vem se
refletindo via Michel Wieviorka (2002), Kwame Anthony Appiah (1997) e Achille Mbembe
(2013, 2014).
Por outra via, compreender raça, como determinante de uma “aparência exterior’
herdada e transmitida pela hereditariedade” só tem importância, quando interfere no
comportamento entre os indivíduos, isto é, “quando ela é sentida subjetivamente como uma
característica comum e constitui por isso uma fonte da atividade comunitária” (POUTIGNAT;
STREIFF-FERNAT, 1998, p. 37). No entanto, não serão os parentescos e as diferenças, do
ponto de vista antropológico, que sustentam a atitude de aproximação e de separação entre os
indivíduos. Isto se dá pela condição da relação de dominação entre eles. Raça e etnia estão
inseridas no interior das relações sociais, enquanto “crenças subjetivas” entre os indivíduos
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Ver crônica “Os angolares na cultura nacional são-tomense” (2004) de Inocência Mata que mesmo ressentindo
a escassez de estudos sobre essa etnia, ressalta alguns autores que se debruçando sobre o tema, citando, por
exemplo, O povo dos angolares, (1884) de Francisco Stockler, Da origem dos angolares habitantes da Ilha de
São Tomé (1962), de Manoel Joaquim Sobral Gonçalves e Povo angolar de São Tomé e Príncipe, Anguéne
(1989), de Fernando Macedo (1996).
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para formar uma comunidade. E nisso também se inclui a língua e a religião, interferindo na
forma de lidar com as diferenças culturais, tendo papéis importantes na formação da
comunidade.
Philippe Poutignat e Joselyne Streiff-Fernat (1998), na esteira de Max Weber, indicam
que “as relações comerciais entre pátria de origem e a colônia são assim, segundo eles, um
dos fatores decisivos da pertinência de um sentimento comunitário entre os colonos e seus
compatriotas de origem, apesar das divergências dos patrimônios culturais e dos tipos
hereditários”, todavia “o fator decisivo continua sendo a comunidade política”
(POUTIGNAT; STREIFF-FERNAT, 1998, p. 39).
De todo modo, não se sustenta a ideia de grupos étnicos, nem a noção de raça como
fatores primordiais para a constituição da nação. Contudo, ambos interferem sobremaneira na
própria dinâmica em que a nação se desenvolve. Raça, etnia e grupos étnicos são construções
sociais que estão sempre problematizadas e não podem ser refutadas no projeto de nação. Elas
são construídas a partir das diferenças que se impõem e se contrapõem. Tanto a identidade
étnica quanto a identidade rácica constroem-se a partir da diferença e isso se assenta ao que os
teóricos afirmam, na esteira de Max Weber, que “não é no isolamento que se cria a
consciência de pertença, mas, ao contrário, na comunicação das diferenças das quais os
indivíduos se apropriam para estabelecer fronteiras étnicas” (POUTIGNAT; STREIFFFERNAT, 1998, p. 40). No interior das diferenças é que as relações de gênero, de raça e de
etnia se constroem e são ou não modificadas.
Essa relação intrínseca entre gênero, raça e etnia que os caracteriza como elementos
capazes de reconfigurar os aspectos nas nações é remota, como já mencionado, porém os
segmentos subalternizados, mulheres, negros, isto é, os “subgrupos de classe”, quase sempre
não são convocados ou “incorporados na autocompreensão da nação” (PRATT, 1994). Mary
Louise Pratt (1994), retomando Anderson, adverte:

[...] A população feminina das nações não era imaginada e sequer convidada a se
imaginar como parte da irmandade horizontal. O que a república burguesa oferecia
oficialmente à mulher é o que Landis e outros críticos chamaram de ‘maternidade
republicana’, ou seja, o papel de produtora de cidadãos. Isso significa que as
mulheres das nações modernas não eram imaginadas como possuidoras de direitos
civis. Isto porque seu valor foi especialmente atrelado (e implicitamente
condicionado) à sua capacidade reprodutora. Como mães da nação, elas são
precariamente outras para a nação. Ao invés de soberanas, são imaginadas como
dependentes. São praticamente impedidas de serem limitadas e finitas, sendo
obsessivamente definidas pela sua capacidade reprodutora. Seus corpos são locais
para muitas formas de intervenção, penetração e apropriação no terreno da
irmandade horizontal (PRATT, 1994, p. 130-31).
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As considerações de Mary Louise Pratt (1994) fortalecem o argumento da necessidade
de se compreender a noção de nação imaginada por viés das relações de diferenças e da
inclusão dos segmentos inferiorizados, visto que o paradigma moderno das concepções
apreendidas na construção das nações modernas e burguesas evidencia o malogro, as lacunas
de uma história cuja domesticação feminina e a exclusão da pessoa negra fizeram-na ser
alijada da sociedade. Dessa forma, as literaturas dos países, cuja história se engendra na
colonização e se consolida na pós-colonização, como a afro-brasileira, a angolana e a sãotomense, têm a particularidade estética de expressar certo compromisso sócio-histórico e
cultural que encena, no canto poético, a condição de gênero, raça e etnia dos segmentos
marginalizados nos projetos de nação.
No caso africano, no contexto de guerra e de guerrilha que predominou no período do
processo de independência e pós, o movimento de libertação nacional nos países de Angola e
São Tomé e Príncipe organizou-se em defesa de suas nações, mas se pode inferir que questões
de raça e etnia sempre passaram ao largo. O processo das duas nações não foi idêntico, mas
cada uma atravessou o abalo das influências do poder externo e das divergências internas.
A guerra de Angola tanto interferiu para a perda de espaço de autonomia internacional
quanto para a construção de uma nação que viesse atender às necessidades da maioria da
população, especialmente as mulheres. Desta forma, o poema “As viúvas”, de Paula Tavares,
já analisado anteriormente, tematiza os efeitos das guerras na vida de todos, especialmente das
mulheres viúvas que pela perda dos maridos ou companheiros tornam-se “viúvas da floresta”
com seus “sonhos perdidos”. Do mesmo modo, pela via metafórica, os semblantes dos
espoliados se revelam no poema “Sombra”:

Sombra
Tristezas os olhos
que não têm o brilho de contar
estão riscados de sombras
como se o rastro dos caminhos
o longe da viagem
fosse, neles, deixando pistas.
Tristezas os olhos
de onde me olhas
detrás de um tempo passado,
o tempo das promessas antigas.
Teus olhos, amado,
são os olhos de alguém
que já morreu
e ainda não sabe.
(TAVARES, 2011, p. 132)
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Os efeitos da guerra estão metaforizados nos olhos do amado. O ser que fala expressa
categoricamente o sentido da realidade de espoliação. A impossibilidade de narrar os fatos
pois “que não têm o brilho de contar” legitima o eu poético a buscar o que está nas sombras, o
que foi deixado como pistas “o longe da viagem”. O tempo presente em que o poema espraia
ressoa as antigas promessas. O olhar do amado espelha sombras e nelas há um eu que perdeu
a capacidade de ver. O amado representa aquele que se perdeu no vão da morte, pois está
inteiramente ausente: “[...] morreu/ e ainda não sabe. ”
Em São Tomé e Príncipe, a interferência externa também foi forte e conflituosa no
processo de consolidação da nação autônoma, ainda considerada “Estado frágil”53.
Internamente, persiste um fosso abissal entre a elite e a população de segmentos
marginalizados. À medida que o poderio econômico externo atrofiava a economia local, o
embate interno entre os grupos que disputavam o poder secundarizava as questões urgentes
que poderiam reverter o quadro e proporcionar melhores condições de vida a homens e
mulheres pobres.
No arquipélago, de uma forma ou de outra, a instabilidade do poder político
evidenciou a problemática das relações de poder grupais, de movimentos e de partidos em
tensão nos quais um dos pontos cruciais reside na desigualdade advinda das relações
hierárquicas de cunho étnico-racial. Nesse aspecto, a história dos angolares como grupo
étnico que permaneceu às margens, por muitos períodos da história de São Tomé, revela que
naquele país o viés étnico é o que problematiza a feição que se quis dar à nação, não
privilegiando as culturas regionais que ali estão latentes.
A população, em sua maioria negra, foi alvo, sobretudo na Angola colonial, de uma
exclusão rácico-social, em que o privilégio do africano branco se acentuava em detrimento do
africano negro. Dados estatísticos retratam a situação de pobreza da população de maioria
negra e pobre que se amplia na atualidade, não só como resquícios da herança colonial, mas
também como resultado de um desenvolvimento pós-independência incapaz de atender às
demandas sociais. Por conseguinte, perdura o fosso discriminatório, a elite negra e mestiça
mantém-se no poder, constituindo uma burguesia distanciada da população também negra
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“O rendimento médio de 1.508 dólares por habitante (2012) colocou o arquipélago no grupo dos países de
rendimento médio”. Em 2013, ocupava 144º lugar entre 186 países no Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). São Tomé e Príncipe dependem de
apoio externo e 85% do seu orçamento é financiado por Parceiros de Desenvolvimento. Registra-se uma
economia vulnerável por isso é classificado como “Estado frágil”, desde 2010, de acordo com os critérios do
Banco Africano de Desenvolvimento. (CAIXA GERAL DE DEPÓSITO, 2014).

150

desprovida dos benefícios básicos.
Nesses contextos, cumprem-se projetos de nação menos voltados para as necessidades
básicas da população e mais para responder à demanda macropolítica interna e externa que
atenda aos ditames do sistema de mercado e capital. Deste modo, as desigualdades tendem a
perdurar e o fosso entre as diferenças sociais persistem, reforçando a existência do racismo,
da discriminação e do preconceito que se tornam naturalizados e difíceis de serem eliminados.
Isso ressoa de maneira inconteste nas poéticas das autoras em foco. Em destaque, pode-se
verificar tanto como item temático quanto como plano de fundo, os poemas de Conceição
Lima, “Manifesto imaginário de um serviçal” e “Diamonde Jones”, do livro O útero da casa
(2004). Neste último, a figura de Diamond Jones é destacada como descendente dos “xope ou
xangane” (etnias vindas de Moçambique que povoaram e fizeram progredir as roças de São
Tomé e Príncipe). No tempo do enunciado, o personagem representa os desterritorializados
que por contingências históricas e políticas perderam suas funções e posições. Diamond Jones
vive afetado pela esquizofrenia social da cidade que ora o acolhe, ora o refuta.

Diamonde Jones
Nas minas da África do Sul
seu nome ronga ou xope ou xangane
ficou sepultado
A sua sonoridade é hoje despojo irrelevante
Na cruel ressureição chamaram-lhe Diamond
Diamond Jones ê!
Daimooooonde!
Este livro obsceno que diverte a miudagem
tem a idade das roças de cacau na ilha de São Tomé
Não reside em Santa Margarida nem em Porto
Alegre
nem na Aldeia Murça nem em Água Izé
O coração da cidade o acolhe e o repele
Bebe os tostões que jardina
e escarra impropérios enquanto jardina
este esquivo transeunte, vacilante hóspede
das esquinas de São Tomé
Não amaldiçoa o sistema que lhe extorquiu
a linha vertebral, o nome, o caminho do Oriente
Guarda intactas velhas mesuras
as mesmas distraídas esmolas
nos bolsos de um grotesco ex-fato de ministro
Sabe engatilhar a palavra pat’rãão quando tem fome.
(LIMA, 2004, p. 32-33)
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O poema traz para o centro o sujeito de “identidade subjugada” em razão de seu
“deslocamento para São Tomé e Príncipe” (RIBEIRO, 2009) e de sua inserção no processo de
assimilação. O personagem, vitimado pela exclusão de motivação política, social e étnica não
pede muito e quando está sozinho ainda diz alguns impropérios. Para ter restritos acessos e ser
acolhido pela sociedade “é obrigado a assimilar a língua portuguesa”. Essa imposição, à
primeira vista circunstancial, é profundamente social e se mostra pela forma caricatural com
que articula “a palavra pat’rãão”, reforçada pelo quarto verso em que se enfatiza que “A sua
sonoridade é despojo irrelevante”. Diamond Jones vive na invisibilidade, com incapacidade
crítica de “amaldiçoar” o sistema que o marginaliza. Assim, expurgado, perambula como um
“esquivo transeunte, vacilante hóspede”. Os versos finais só acentuam o teor de indiferença
que a cidade tem para com ele, remetendo ao poema a sua impossibilidade de uma inserção
social ínfima que fosse. Por outro lado, no poema de Conceição Lima (2012a), os excluídos
como Diamond Jones ganham lugar privilegiado. Isso se pode conferir também em “Kalua”,
poema do mesmo livro O útero da casa (2004) e “Raul Kwata Ngwa tira pomba”, do livro A
dolorosa raiz do micondó (2012a), em que o personagem apresenta semelhante situação,
como ilustram os versos seguintes: “A própria magreza de osso miúdo / não lhe pertencia –
pairava. [...] Morreu pária na ex-colónia. / Está enterrado na ilha. / Não reparou na nova
bandeira.” (LIMA, 2012a, p. 24).

4.3 A inserção das autoras nas literaturas brasileira, angolana e são-tomense
4.3.1 O caso de Conceição Evaristo na literatura afro-brasileira contemporânea
Maria Nazareth Soares Fonseca, no ensaio, “Literatura negra os sentidos e as
ramificações” (2011), faz um estudo sincrônico das manifestações literárias negras no século
XX. Mapeia as várias publicações lançadas e delineia rapidamente o perfil dos movimentos
negros norte-americanos e da Negritude. Por essa via, ela traça os caminhos pelos quais se
pautaram os movimentos reivindicativos e as produções negras publicadas no cenário
brasileiro. A pesquisadora enfatiza o compromisso dos autores de denunciar situações
concretas de racismo e de contestar os estereótipos, utilizando-os como “arma de combate
mordaz e irônica”, na busca de uma consciência do povo negro, e de uma “celebração de
concepções e valores próprios de diferentes culturas africanas.” (FONSECA, 2011, p. 247).
No tocante à poesia negra no Brasil, ela ressalta a importância dos pontos de vista da
crítica no contexto historiográfico e expõe as formas como a imagem do negro é apropriada
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pela literatura brasileira. Quando trata da literatura produzida por escritores/as negros/as, a
pesquisadora enfatiza que as produções, “ora configuradas a partir da afirmação étnica ou de
marcas de busca de uma identidade negra ou afro-brasileira, ora construindo outros percursos
marcados por autores, invenções literárias, temas.” (FONSECA, 2011, p. 261) tornam-se
centro de discussão tanto dos teóricos, quanto da crítica e do público. Nesse foro, passa a ser
importante a existência de publicações individuais e coletivas como a de Cadernos Negros
que, segundo ela, “concretiza [...] a proposta de valorização de uma estética negra”
(FONSECA, 2011, p. 263).
Essa estética vai se caracterizar pela circulação de imagens de negros ou
afrodescendentes não somente referenciados pelos seus traços físicos e/ou biologizados, mas
também pela intenção de marcar espaços de visibilidade que se contrapõem àqueles já
demarcados e estereotipados. Sobre isso, Maria Nazareth Soares Fonseca (2011) assim se
posiciona:

[...] na literatura dita negra ou afro-brasileira, as imagens circulam com intenções
que se marcam pela autoconscientização e pela imposição de ampliar o espaço de
visibilidade dos negros e de seus descendentes, independentemente da cor da pele,
do tipo de cabelo ou da carnadura do corpo. A luta por maior visibilidade nos
diferentes espaços com que se desenham os mapas das cidades atuais almeja reverter
as associações que ligam os negros à feiura, à sujeira, ao que está fora dos padrões
determinantes de um gosto estético e construir uma semântica que esvazie os
significados negativos gravados no corpo negro e nos lugares por onde ele é levado
a circular. (FONSECA, 2011, p. 266).

Tal projeto desafia o quadro de complexidade extra e intraliterário e, por essa via que
se firma a consolidação da literária afro-brasileira que nos últimos anos, vem abalando as
fronteiras e conquistando legitimidade. São produções que ultrapassam, em termos de
conteúdo, a questão da etnia e da identidade (FONSECA, 2011) e estabelecem novos
parâmetros, como aquele de assumir “a capacidade que o texto literário tem que fazer deslizar
significados ideológicos que propõem um desarranjo, uma constante ambiguidade” como os
versos do poema ‘Fugaz54’ de Edimilson de Almeida Pereira, citado pela pesquisadora, que se
junta aos de Ricardo Aleixo, Ronald Augusto, investigados por Prisca Agustoni (2013), e aos
de Antônio Risério e muitos outros.
Para Edmilson de Almeida Pereira (2013), ensaísta e crítico, o texto literário deve ser
lido (e até mesmo criado) sob uma perspectiva antropológica, num movimento em que as
escritas poéticas se aliam às (ou podem beber nas) narrativas orais. Deste modo, para ele, a

54

“Letreiro de ônibus/não é seta nem rota/ tudo o que diz o signo/ não dura”. (PEREIRA, 2002).
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experiência poética “configura-se como espaço da linguagem e também de outras práticas
culturais (trabalho, guerra, exílio etc.), já que sua presentificação reflete a pluralidade de
narradores interessados em afirmá-la como manifestação de vozes de diferentes sujeitos”
(PEREIRA, 2013, p. 37). Concordando com essa proposta, Maria Nazareth Soares Fonseca
(2011) reforça que, por este procedimento, evitar-se-iam contratempos provocados por pontos
de vista que estão fora dos parâmetros de expressão dos escritores/as afrodescendentes.
O trabalho específico com a linguagem, partindo das narrativas orais, com inclusão
dos elementos culturais de matrizes africanas e suas variantes, contribuiria para a percepção
da literatura afro-brasileira como “prática cultural” (PEREIRA, 2013) que desarticulasse o
discurso hegemônico e permitisse novos agenciamentos mirados na “expansão do centro para
as margens e vice-versa” (PEREIRA, 2013, p. 39). Por esta via de entendimento, segundo
Nazareth Fonseca,

a condição afro-brasileira da literatura constituiria, então, uma ruptura com os
contratos de escrita legitimados e a disposição de trazer para o texto literário ‘um
sujeito que escolhe a diáspora e que expressa sua oposição nas construções de [...]
quilombos móveis, de identidades plurais, de etnicidades cruzadas’ (FONSECA,
2011, p. 269-270).

Desta forma, a “força da palavra escrita” do negro/a brasileiro/a assume uma “direção
demolidora”, uma vez que os/as escritores/as

têm contribuído para estender os sentidos ainda persistentes em visões que agenciam
a origem étnica e os conteúdos marcados pela denúncia e resistência, sem impedir,
no entanto, que o texto aponte para uma sensibilidade capaz de construir
perspectivas de mudanças que, no âmbito da literatura, indicam a reconfiguração de
paisagens literárias. (FONSECA, 2011, p. 270).

É verdade que, neste sentido, as produções literárias afro-brasileiras rompem com o
lugar que até então tem sido demarcado para elas no contexto literário brasileiro e, ao mesmo
tempo, subvertem, ampliam e dão novos estatutos à palavra dos escritores/as negros/as
brasileiros/as. Sob este prisma, a experiência poética de alguns autores/as negros/as parece vir
subverter fortemente a ideia vigente de que a linguagem literária “densa, criadora, proteica da
poesia não encontra respaldo numa lógica social permeada pelo pragmatismo das iniciativas e
pelas superficialidades dos enunciados” (PEREIRA, 2013, p. 38) que está submetida a uma
“ordem social não-poética, traduzida em termos políticos como uma ordem que desqualifica a
força do imaginário para sustentar as ditaduras do discurso pragmático e da realização
narcísica do sujeito” (PEREIRA, 2013, p. 38-39). Desse modo, vale ressaltar a linha
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relacional produtiva entre a experiência poética e as realidades vivenciadas como valor
estético e “modo de ser humano” (PEREIRA, 2013).
Conceição Evaristo, em seu artigo “Literatura negra: uma poética de nossa afrobrasilidade” (2009), reflete sobre a importância de um corpus afro-brasileiro na literatura
brasileira que se contraponha à ideia de universalidade que vigora no cânone literário
brasileiro. Segundo Evaristo, a “produção escrita marcada por uma subjetividade construída,
experimentada, vivenciada a partir da condição de homens negros e mulheres negras na
sociedade brasileira” (EVARISTO, 2009, p. 17) vem se firmando no decorrer dos tempos,
mesmo com fortes reações da crítica. A articulista evidencia que, aliada ao fato de que a
crítica não considera a experiência de pessoas negras como algo passível de “instituir um
modo próprio de produzir e conceber um texto literário”, existe a implicação histórica da
dimensão subalterna desses sujeitos desde a fundação da nacionalidade brasileira. Conforme
assinala Conceição Evaristo (2009):

No espaço individual e coletivo pelo sistema escravocrata do passado e, ainda hoje,
pelos modos de relações raciais que vigoram em nossa sociedade, coube aos
brasileiros, descendentes de africanos, inventarem formas de resistência que
marcaram profundamente a nação brasileira (EVARISTO, 2009, p. 18).

A posição da escritora reitera a de autores afrodescendentes quanto à existência de
uma literatura negra que clama um ponto de vista autoral que cria e inventa o literário, a partir
de uma “subjetividade própria”. Assim, faz-se oportuno trazer, mesmo que se valha de uma
citação longa, o posicionamento de Conceição Evaristo (2009):

Em síntese quando escrevo, quando invento, quando crio a minha ficção, não me
desvencilho de um ‘corpo-mulher-negra em vivência’ e que por ser esse ‘o meu
corpo, e não outro’, vivi e vivo experiências que um corpo não negro, não mulher,
jamais experimenta. As experiências dos homens negros se assemelham muitíssimo
às minhas, em muitas situações estão par a par, porém há um instante profundo,
perceptível só para nós, negras e mulheres, para o qual nossos companheiros não
atinam. Do mesmo modo, penso a nossa condição de mulheres negras em relação às
mulheres brancas. Sim, há uma condição que nos une, a de gênero. Há, entretanto,
uma outra condição para ambas, o pertencimento racial, que coloca as mulheres
brancas em um lugar de superioridade – às vezes, só simbolicamente, reconheço –
frente às outras mulheres, não brancas. E desse lugar, muitas vezes, a mulher branca
pode e pode se transformar em opressora, tanto quanto o homem branco.
Historicamente no Brasil, as experiências das mulheres negras se assemelham muito
mais às experiências das mulheres indígenas. E, então, volto a insistir: a sociedade
que me cerca, com as perversidades do racismo e do sexismo que enfrento desde
criança, somada ao pertencimento a uma determinada classe social, na qual nasci e
cresci, e na qual ainda hoje vivem os meus familiares e a grande maioria negra,
certamente influiu e influi em minha subjetividade. E pergunto: será que o ponto de
vista veiculado pelo texto se desvencilha totalmente da subjetividade de seu criador
ou criadora? (EVARISTO, 2009, p. 18).
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A citação acima aviva duas questões importantes: a primeira, a consciência de uma
afirmação da subjetividade na produção de autores/as negros/as que expõe e problematiza o
discurso hegemônico e evoca a pluralidade de vozes dos segmentos marginalizados; a
segunda, que nessa pluralidade de vozes evocadas pelas experiências que as recriam e
reinventam, há patamares de condições que não podem ser negligenciados. Ou seja, a
condição de gênero, de raça e de classe influi de forma primordial na construção de uma
produção literária negra e por ela revigora o diferencial de uma textualidade/tessitura de
resistência e transgressão, seja estético-literária, seja sócio-histórica.
O sentimento positivo de raça e de etnicidade, segundo Conceição Evaristo (2009),
perpassa então a textualidade negra, acentuando o papel e a condição feminina como
elemento condutor. Essa perspectiva vem de encontro aos lugares do negro e do feminino na
literatura brasileira que reportam ao Brasil colônia pelas mais diversas vozes: Gregório de
Matos, passando por José de Alencar, Bernardo de Guimarães, Aloisio de Azevedo, Josué
Montelo a Jorge Amado, só para citar alguns mencionados no argumento de Evaristo. Esses
autores tendem a imprimir modelos de sujeito negro ou feminino com roupagem estereotipada
ou linguagem sonegada e, evidentemente, como “corpo que cumpre funções de força de
trabalho, de um corpo-procriação de novos corpos para serem escravizados e/ou de um corpoobjeto de prazer do macho senhor” (EVARISTO, 2009, p. 23).
E como se assenta mais precisamente o feminino negro na produção literária canônica
brasileira? A pesquisadora elenca várias situações ilustrativas e nelas as mulheres negras estão
representadas e desfilam muitas vezes com marcas de cerceamento e rasura. Ou a elas é
negado o direito de reprodução, e simultaneamente, investem-na numa feição sedutora, de
sexualidade acentuada e perigosa, capaz de macular a família e a ordem estabelecida; ou são
representadas como “figura materna [...] presa ao imaginário de mãe-preta, aquela que cuida
dos filhos dos brancos em detrimento dos seus.” (EVARISTO, p. 24).
As ideias de Conceição Evaristo (2009) se ampliam na reflexão de Eduardo de Assis
Duarte (2009), desenvolvida no artigo “Mulheres marcadas: literatura, gênero, etnicidade”,
em que o pesquisador focaliza com detida acuidade a figuração literária da mulata brasileira,
permitindo compreender as razões pelas quais o discurso hegemônico fomenta e sustenta a
representação de um “sutil aleijão biológico” pela marca da infertilidade que “implica em
abalar a própria ideia de afrodescendência.” (DUARTE, 2009, p. 64).
Eduardo de Assis Duarte (2009) mostra como o corpo da mulata está representado na
literatura brasileira. Este transita como corpo disponível “na figuração literária [...]: animal
erótico por excelência, desprovida de razão ou sensibilidade mais acurada, confinada ao
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império dos sentidos e às artimanhas e trejeitos da sedução.” (DUARTE, 2009, p. 64).
Segundo o pesquisador, a partir dos exemplos destacados da literatura brasileira canônica, a
exaltação à mulata, esconde uma repulsa à “negra” e a ausência da procriação. Como constata
Teófilo de Queiroz Junior, ao “demonstra[r] o quanto o estereótipo da mulata, acolhido e
preservado dessa forma, revela o compromisso da literatura brasileira com a discriminação
racial” (DUARTE, 2009, p. 71). Eduardo de Assis Duarte (2009) remete à via de contestação
de Conceição Evaristo agora citando-a textualmente:

Observando que o imaginário sobre a mulher na cultura ocidental constrói-se da
dialética do bem e do mal, do anjo e do demônio, cujas figuras símbolos são Eva e
Maria; e que o corpo da mulher ‘se salva’ pela maternidade, a ausência de tal
representação para a mulher negra acaba por fixá-la no lugar de um mal não
redimido. [...] O que se argumenta aqui é o que essa falta de representação materna
para a mulher negra na literatura brasileira pode significar. Estaria a literatura, assim
como a história, produzindo um apagamento ou destacando determinados aspectos
em detrimento de outros, e assim ocultando os sentidos de uma matriz africana na
sociedade brasileira? (EVARISTO apud DUARTE, 2009, p. 71, grifo da autora).

O pesquisador assinala que Conceição Evaristo (2009) vai ao cerne da discussão
quando questiona os motivos da infertilização feminina negra na literatura brasileira, trazendo
a motivação para o “apagamento da contribuição africana em nossa história e cultura”
(DUARTE, 2009, p. 71). Ele conclui que a produção afro-brasileira “vem se firmando pelas
bordas da instituição literária e construindo uma escritura suplementar e contraposta ao
imaginário oriundo da sociedade escravagista.” (DUARTE, 2009, p. 72).
A literatura de autoria afro-brasileira ou negra55, portanto, subverte a ordem, questiona
o discurso hegemônico e contesta uma versão histórica que aterra qualquer evento relativo à
participação positiva dos afrodescendentes. Assim, ela é e, ao mesmo tempo, produz uma
contranarrativa, um contradiscurso pautado por um compromisso de narrar a história, a partir
das vivências dos sujeitos femininos e negros, evidenciando outros “modos de utilização da
linguagem.” (EVARISTO, 2009, p. 27). Ambos, Evaristo e Duarte, portanto, parecem
compartilhar com as ideias de Maria Nazareth Soares Fonseca (2011) que, como já frisado,
destaca a força demolidora da palavra e da persistência das visões que esses/as autores/as
negros/as assumem.
Pondo acento à escrita feminina de expressão negra, Leda Martins (2011) em artigo
“A fina lâmina da palavra” lembra as reconfigurações das imagens femininas recorrentes nos
55

Sabe-se que ambos os termos vêm causando acaloradas discussões que ultrapassam a mera opção de definir
mais adequadamente as produções de autores/as negros no Brasil, todavia a necessidade de optar por um ou
outro e distingui-los não faz parte dos objetivos perseguidos nesta tese. Concebe-se, porém, que eles são
produtivos e não se excluem quando referem à qualidade das produções literárias citadas nesta tese.
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textos das escritoras em que “os adereços e arabescos da letra refiguram as imagens do
feminino corpo da negrura, metonimicamente caligrafando nosso corpus literário.”
(MARTINS, 2011, p. 287, grifo da autora). Referindo às novas, intensas e inquietantes vozes
femininas como Conceição Evaristo, Miriam Alves, Elisa Lucinda e Esmeralda Ribeiro, como
exemplo, a pesquisadora ressalta:

É no corpo da escrita que este outro Brasil se performa e se instala, e que a arte se
quer também como ofício de transfiguração, de rearranjo da memória e da história,
figurando uma outra poética da memória, memória do ser mulher, memória do
corpo-mulher memória de um corpo-linguagem de dicção feminina. Nos retalhos
dos textos [...] os significantes voz, corpo e memória são os atavios que tecem o
corpo alterno e alternativo dessa escritura. Ali, em contrapontos, contraltos,
sussurros, sobretons, a negrura jubilosamente se ostenta, como fios de uma
linguagem que reinaugura, em cada pulsação rítmica, em cada expressão figurada,
em cada gesto textual, as sete faces dessas silhuetas desdobráveis (MARTINS, 2011,
p. 288).

São produtivas tais considerações dos pesquisadores, à medida que, por elas, forma-se
e se consolida uma crítica de sedimentado arcabouço teórico reflexivo e valorativo que
sistematiza a literatura afro-brasileira, sob a perspectiva dos estudos culturais. Uma crítica
literária que põe em evidência a produção e a recepção dos textos afrodescendentes,
desmitificando visões e alicerçando caminhos de novos percursos teóricos na literatura
brasileira.
No contexto africano, similares efeitos de sentido da produtividade da crítica e dos
estudos das literaturas periferizadas, fazem-se evidentes, sobretudo no que diz respeito às
literaturas angolana e são-tomense. Por alguns deles, no tópico seguinte, procurar-se-á
relacionar as condições de raça, etnia à de gênero, tendo em vista as poéticas de Paula Tavares
e Conceição Lima.

4.3.2 O caso de Paula Tavares, em Angola e Conceição Lima, em São Tomé e Príncipe
Na investigação quanto à forma de inserção das mulheres no contexto africano, a
professora Laura Cavalcante Padilha (2007) destaca que elas se inserem pelas margens, ou
seja, pelas bordas. Todavia, deve-se reconhecer o papel importante que as mulheres sempre
tiveram na tradição africana, mesmo que determinados espaços tenham sido perdidos. A
imagem representativa das mulheres, especialmente, com sua função materno-sagrada, foi
sendo rasurada durante o processo de colonização. É nessa conjuntura que urge às mulheres se
apropriarem dos bens simbólicos da cultura para participar do jogo, isto é, incluírem-se no

158

processo com as marcas de gênero. No que tange ao aspecto literário, a pesquisadora afirma:

A escrita literária feminina, vale lembrar, fosse africana ou não, historicamente
imergiu em uma zona de profunda exclusão, habitando o sombreamento da fimbrias.
Como indica Lucia Guerra, a mulher ocupou sempre uma posição subordinada,
sendo privada, na organização patriarcal, de ‘sua própria História e das histórias que
modelizam sua própria experiência’ (1995, p. 26-7). Ora, esse lugar de subordinação
nem sempre está de acordo com as formas de organização das sociedades africanas
nas quais a mulher sempre exerceu um papel muito representativo, sobretudo no que
se refere à etnia banto. Vale lembrar Raúl Altuna que, na análise feita desse papel,
afirma que a mulher, por ter o dom da maternidade, se faz uma espécie de
‘laboratório sagrado’. Sua principal fórmula química é o sangue pelo qual ‘os
antepassados prolongam-se e as linhagens vão rodando pelos séculos’ (1985, p.
256). Há, desse modo, um conflito de base entre as sociedades patriarcais do
ocidente e as matrizes africanas de sacralização da mulher, daí a organização
matrilinear de muitos grupos (PADILHA, 2007, p. 427).

A pesquisadora ressalta o desacordo entre a zona de exclusão de onde surge a escrita
literária feminina e o papel representativo que a mulher sempre exerceu no contexto cultural
das sociedades africanas. Essa tensão continuada talvez advenha da manutenção simbólica do
“dom da maternidade” e da representação da mulher como “laboratório sagrado” identificada
nas análises. Vale lembrar que Laura Cavalcante Padilha (2007) também aponta a
interferência do colonizador como um dos fatores de agravamento do nível de subjugação
feminina. O processo de colonização intensifica e impõe “modelos e jogos de hegemonia e
poder” para a sustentação da dominação, buscando “civilizar” as mulheres e/ou “arrancá-las”
do estado “selvagem” e introjetá-las mais profundamente no estado de silenciamento e de
subalternização. O movimento de superação de tal realidade será a imersão da mulher no
cenário social, político e cultural, sobretudo no campo literário, na perspectiva de retomar seu
papel social, através da “performance intelectual” (PADILHA, 2007, p. 427). Por isso, a
presença de poetisas como Alda Lara, Alda Espírito Santo, Noémia de Sousa é significativa e
singular, à medida que procuram transpor com suas vozes os esquemas de exclusão e
dominação colonial.
Na década de 1980 e 1990, outras vozes surgiram e revelaram a potência do universo
feminino na literatura angolana. Paula Tavares, Ana de Santana, (como já mencionado),
Maria Alexandre Dáskalos, Amélia Dalomba, Ana Branco começam a construir suas obras,
descortinando mitos, rompendo barreiras e cerceamentos ideológicos, desconstruindo padrões,
indiferentes às pressões no interior do sistema literário angolano e fora dele. Sob este
diapasão, mais recentemente, outras vozes se fazem ouvir, dentre elas, Isabel Ferreira, Carla
Queiroz, Cecília Ndanhakukua, e Chó do Guri.
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Sobre a poética de Paula Tavares, Érica Antunes Pereira (2013) dá relevo à
representatividade feminina, destacando a relação entre a terra e a maternidade, demonstrando
a inserção da figura feminina em um espaço, “além da casa e do cercado, concentrando-se na
sua autoridade para manifestar a sua própria vontade” (PEREIRA, 2013, p. 250). Do mesmo
modo, Érica Antunes Pereira enfatiza o teor questionador ao patriarcado que a poesia de Paula
Tavares preconiza, assinalando “uma voz que valoriza o cotidiano da mulher e a sua
experiência vivida.” (PEREIRA, 2013, p. 250-251).
Carmem Tindó Secco (2012), ao analisar o livro Manual para amantes desesperados
(2007), acentua que “o sujeito lírico revisita ritos e rituais de povos pastores do sudoeste
angolano [...]” (SECCO, 2012, p. 356). Essa retomada de signo que alude ao passado constitui
uma estratégia apreendida para delinear, no percurso da obra da autora, a ideia imaginada da
nação. Dito isso, vale ressaltar que o sentimento de construção da identidade nacional,
marcado pelo “cantalutismo56” literário da fase anterior à independência não prevalece, nem
tampouco resiste a visão “celebrativa da natureza”. Da mesma forma, a ideia de uma
“espiritualização da Natureza”, expressiva nas manifestações literárias no século XIX até
meados do século XX, não persiste.
A poética de Paula Tavares toma fôlego com a presença de um sujeito feminino que
expressa uma “visão construtiva da terra”, mas não descarta as configurações temáticas
preconizadas pelas dicções anteriores. (MATA, 2001). Todavia, isso se desenvolve sob o
labor da palavra e o rigor da construção estética que desvelam as grades da história e
desencobrem os “sulcos dos escombros” e os “espaços de sombra”, onde residem e estão
encenados os segmentos menos privilegiados (no caso a mulher, maioria da população
angolana).
Se na poética de Alda Lara, por exemplo, a voz feminina tematiza o “sofrimento e o
sentir do povo”, direcionada para o “sonho” na esperança da libertação, “nutrindo-se de ideais
intemporais e universais como justiça, fraternidade/solidariedade, amor e paz” (MATA,
2001), nas poéticas de Paula Tavares, Maria Alexandre Dáskalos, Ana de Santana (citando
apenas as da década de 1980) novas direções são tomadas no tratamento para com o sujeito
feminino, especialmente, o de expor sua condição e de focalizar a busca de sua autonomia.
Nas vozes femininas, cada uma à sua maneira, vão delineando
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Cantulismo refere-se à literatura de combate produzida por membros da geração Mensagem, nos anos 50 e 60,
dentre outros, Viriato da Cruz, António Jacinto, Maurício de Almeida Gomes e Agostinho Neto. Este último,
considerado “fundador da nação” (LARANJEIRA, 1995, p. 92) tematizou a alienação, exploração e repressão,
no campo cultural, político, social e econômico angolano.
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caminhos de autoconscientização e de conhecimento que parte das ressonâncias
africanas [...] que molduram as exigências do espírito e do corpo e as contradições
da maturidade à conquista da esperança e sobretudo da confiança, ou melhor, ‘da
certeza de que/ os caminhos se fazem. (MATA, 2001, p. 114).

Ainda segundo Inocência Mata (2001), Paula Tavares se destaca com Ritos de
passagem (1985) por iniciar um projeto literário, através de “fragmentos da memória”, que
expressa “desejos e tabus [..] a dor da autoconsciência que constrói um sentido individual”, as
contradições de si, mas também aquelas que lhe são exteriores, a fim de revelar outros
sentidos até então soterrados. Para isso, Paula Tavares utiliza, pois, a natureza como elemento
propulsor de imagens metafóricas e metonímicas, revelando uma

viagem iniciática que persegue pelos trilhos de um mapa interior, explorando lugares
íntimos a que, muitas vezes, não é suposto a mulher chegar ou que, em determinada
época histórica, de harmonização de contrários endógenos visando a construção da
utopia da nação, não convinha nomear. (MATA, 2001, p. 118).

A pesquisadora, na conferência “Mulher e Literatura: representações do feminino nas
literaturas africanas em português”, na Universidade da Polônia, em março de 2014, ao situar
as vozes femininas nas literaturas africanas de língua portuguesa, destaca a forma como a
presença da mulher, na poesia anterior aos anos 80 do século passado, vinha sendo rasurada.
Para ela, as mulheres sempre estiveram presentes como sujeitos poéticos, todavia ausentes
como sujeito de enunciação.
O sujeito feminino, na “literatura de feição nacionalista”, em África, conforme analisa
Maria Nazareth Soares Fonseca (2000), é apresentado primordialmente em sua função
protetora, maternal que se coaduna com a imagem representativa da pátria e da nação,
sobretudo aquela com “feições de uma grande mãe”. No contexto da literatura angolana,
continua Fonseca, “o corpo feminino é, assim, um locus indiferenciador e modelar, cujas
virtudes são as que o ligam à maternidade, às ocupações ligadas ao ato de criar, de cuidar, à
capacidade de amar, de forma indiferenciada, entretanto.” (FONSECA, 2000, p. 226).
Reafirma-se, portanto, uma imagem alegórica da mulher como forma de construção do corpo
da nação (FONSECA, 2000, p. 225) em um cenário em que a escrita masculina predomina.
Pode-se dizer que, em textos dessas literaturas, a figuração da terra, território, ao
relacionar com imagens ligadas à mãe, ao milagre da gestação e do nascimento,
recompõe a paisagem interior da identidade nacional e a pátria recupera as feições
de uma grande mãe, louvada em versos [...] de Noémia de Sousa nos quais a
alegoria evidente [...], é desconstruída pela subjetividade que aflora nos [poemas] da
poeta angolana Paula Tavares (FONSECA, 2000, p. 226).
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Vale assinalar que Maria Nazareth Soares Fonseca (2000), mesmo identificando a
forte concepção corrente da imagem da mulher agregada à imagem da nação, pela via
reprodutiva e maternal, “nas feições de uma grande mãe”, reconhece os mecanismos de
desconstrução dessa imagem nos poemas das autoras pela forma como elas tematizam novas
subjetividades.
Inocência Mata, por sua vez, focaliza as produções de Alda Lara (Angola) e Noémia
de Sousa (Moçambique) e verifica que nelas se vê o sujeito feminino reduzido a uma
funcionalidade do eu sobre seu desejo e sobre sua sexualidade. Isto parece justificado quando
se atenta para o contexto no qual as poetisas escreviam, cuja palavra poética atendia a uma
convocação político-ideológica.
Paula Tavares e Ana Santana tematizam a condição subalterna da mulher na/pela
tradição, à medida que elaboram uma escrita de enunciação do feminino e se distanciam da
forma como os autores nacionalistas exaltavam-na ou destacavam-na. Dá-se, então, uma
mudança considerável do ponto de vista interno da construção poemática com a inserção de
novas posições quanto ao lugar do feminino, e com a de inclusão de vozes despertadas para as
questões sociais que atingem particularmente o feminino. Maria Nazareth Soares Fonseca
(2000) acrescenta que a mudança se deu pela “admissão de novos papéis que [a mulher] passa
a exercer em virtude das alterações político-econômicas em evidência no mundo
globalizado.” (FONSECA, 2000, p. 227).
Inocência Mata (2010), na conferência supracitada, destaca que as autoras vão
“afrontar a tradição e a ideologia nacionalista”, a partir dos títulos dos poemas, numa nova
dicção sob outro tom, como a anunciar: “vou falar de mim”, o que, conforme a pesquisadora,
“não quer dizer que a política não esteja também”. Em ensaio, a pesquisadora afirma:

Essa poesia feita por mulheres pode ler-se como uma viagem iniciática que persegue
pelos trilhos de um mapa interior, explorando os lugares íntimos a que, muitas
vezes, não é suposto a mulher chegar ou que, em determinada época histórica, de
harmonização de contrários endógenos, visando a construção da utopia da nação,
não convinha nomear. Inconveniência (quase) subversiva dos códigos morais
assume Paula Tavares. (MATA, 2010, p. 118).

Se Paula Tavares, mesmo não rompendo com as configurações temáticas anteriores,
subverte os códigos e efetua um novo mapa poético no sistema angolano, no contexto insular
são-tomense, Conceição Lima provoca, como mencionado, uma “implosão” pela introdução
de novos elementos da tradição que destoam daqueles privilegiados pela dicção nacionalista
(MATA, 2010).
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Se em Ritos de passagem (1985), Paula Tavares evoca a natureza como força e
evidência do caráter sensual feminino, como acentua Inocência Mata, revelando “dor interior,
quase mística, ânsia, nostalgia, desejo, paixão, sacrifício, frustração – tudo aquilo que, através
da sua sensibilidade, a natureza feminina é capaz de captar (MATA, 2010, p. 119), Conceição
Lima, ao escrever, percorre outro caminho estético e particulares alusões conteudísticas sem
deixar, porém, de assinalar a condição pela qual as figuras subalternas, e entre elas, as
femininas estão situadas. Ambas se destacam pelo manuseio do material poético que resulta
em diferentes efeitos de sentido, ratificando a posição do sujeito feminino como testemunha
de uma história esquecida. Para o pesquisador José Pires Laranjeira, Conceição Lima,
especialmente no livro O útero da casa (2004), apresenta uma escrita em que se
complementam

o gosto e a necessidade das referências explícitas a São Tomé e Príncipe e África, à
História do arquipélago (Fernão Dias, Amador, Independência) ou à organização
económica (a roça, os serviçais, as minas sul-africanas), como escrita sustentada em
pilares da memória e das formações socioeconómicas projectando-se em estética.
(LARANJEIRA, 2012, p. 528).

Por outro lado, em artigo intitulado “O poema porta aberta tocha acessa de Conceição
Lima”, Jane Tutikian (2012) refere-se à permanente inquietação da história de São Tomé e
Príncipe em que os poemas de Conceição Lima estão ancorados. A ensaísta delineia o
percurso do eu poético das obras de Conceição Lima e enfatiza, especialmente, sobre o livro
O país de Akendenguê (2012b), a recuperação da ancestralidade, a retomada do eu coletivo –
são-tomense – para evocar e denunciar os negócios espúrios do colonialismo. Ademais, Jane
Tutikian (2012) evidencia o apuro verbal de Conceição Lima, reforçando o ponto de vista de
Pires Laranjeira que encontra em Lima, a “poesia de palavras e referência simples,
aparentemente simplista [...], mas metodologicamente retocada, profundamente sensível, com
sentimentos

articulados

com

a

racionalidade

da

memória

histórica

e

pessoal.”

(LARANJEIRA, 2012, p. 528). Jane Tutikian (2012), considera, no entanto, o “domínio da
palavra e do verso porque o poema é também objeto do poema” (TUTIKIAN, 2012, p. 86).
Desse modo, ela conclui que

As grandes imagens trabalhadas por Conceição Lima têm ao mesmo tempo uma
história e uma história anterior à história, própria da cultura mítica. São sempre
lembrança do vivido e do não vivido e contêm, simultaneamente, a lenda e situações
e personagens lendários. Talvez por isso seu poema seja, de fato, porta aberta tocha
acesa.
A porta instiga o leitor ao mergulho na memória-fantasia-imagem profunda, a tocha,
por sua vez, é luz que evoca a memória, revivificando o passado para o presente,
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iluminando o presente. É que há poetas, felizmente!, há poetas que lutam com as
palavras e as libertam para que o mundo, em liberdade, se entenda. São Lima é um
desses. (TUTIKIAN, 2012, p. 91).

Ao investigar o processo de afirmação literária são-tomense, Inocência Mata (1998)
destaca a importância das antologias e aponta a “Primeira antologia literária são-tomense”
(1963), organizada por Alfredo Margarido, edição da Casa dos Estudantes do Império, em
Lisboa, como o “primeiro estudo interno da literatura são-tomense enquanto sistema
literário”. Essa antologia e outras coletâneas são-tomenses tiveram a função primordial não
apenas de registro das várias concepções e vertentes poéticas que as ilhas produziram, mas
também apresentaram o surgimento de vozes por onde se construiu e se consolidou o sistema
literário são-tomense em termos de representação do patrimônio cultural local.
A antologia supracitada reunia trabalho de poetas como Francisco José Tenreiro e
Tomás Medeiros, “refazendo toda uma estética negritudinista” e Alda Espírito Santo e Maria
Manuela Margarido, representando “uma linha evocativa e invocativa em que a figura da
Mãe/ Mulher/ Irmã aparece na vivência cotidiana como emblema de um tecido social e
humano.” (MATA, 1998, p. 65). Ambas atualizam “um registo vivencial” (MATA, 1998),
tematizam a infância, colocam em foco a experiência intimista. Por essa via, trilham num
“resgate da matriz africana”, colocando no centro a figura da “Mulher e da Terra-Mãe, figuras
em que se consubstancia a África, e de elementos simbólicos da Natureza e da Cultura”
(MATA, 1998, p. 55). Elas viriam a ser expressões singulares da voz feminina no contexto
poético são-tomense. Alda Espírito Santo, com seu livro É nosso o solo sagrado da terra
(1978) canta o compromisso com sua terra em tempos de agonia, prevendo “um longo canto
de punhos cerrados” (SANTO, 1978, p. 31). Conceição Lima vai produzir sua poética,
retomando as trilhas dessa “jornada” poética no “solo sagrado” e as segue com nova
ferramenta poética.
Dentro desse cenário são-tomense, por um lado, a evocação à Terra-Mãe e ao mar
tornou-se procedimento corrente e motivador da poética insular57, por outro, as alusões às
lutas contra colonialismo, o grito contido clamando mobilização, o canto aguerrido de “punho
cerrado” passaram a ser o modo de convocar os leitores para uma resistência ao regime e a
denunciá-lo. O mundo das roças, o homem e a mulher são-tomenses e o desenvolvimento
57

O termo é cunhado por Inocência Mata que considera a literatura de São Tomé e Príncipe insular, consoante a
percepção da configuração geográfica das ilhas. A pesquisadora entende a nação são-tomense como “produto
profundo do labor transculturativo, no seu processo de formação”. Segundo ela, o delineamento geográfico das
ilhas dimensiona “certa insularidade” que “não é vivida na sua dimensão psicológica [...] como a insularidade
cabo-verdiana”, pela relação umbilical que os ilhéus mantêm com a “Terra-Matriz” e a “vinculação telúrica
que o homem mantém com a terra”. (MATA, 1998, p. 75).
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urbano continuam a ser tematizados nas obras de autores de diferentes concepções e posturas,
sejam elas contestatórias, sejam conformativas sobre os fatos da história. Francisco José
Tenreiro, Caetano de Costa Alegre, Marcelo da Veiga, Alda Espírito Santo, Tomás Medeiros,
Fernando de Macedo, Sum Marky, especialmente, focalizam esses fatos históricos da terra,
redimensionando-os para a reafirmação do sistema literário.
A tematização da condição, diferenças sociais e étnico-raciais estão em pauta desde as
primeiras manifestações literárias de cunho nativista, passando pelas de cunho nacionalista.
Neste sentido, destaca-se a função precursora de Caetano de Costa Alegre, ao focalizar tais
questões mesmo que de forma incipiente. No percurso, outros poetas e ficcionistas colocam
em causa as questões de forma mais acentuada. Marcelo da Veiga, Francisco José Tenreiro
foram os que, com contundência, traduziram os dilemas da terra no bojo da reivindicação de
uma consciência nacional. Este último, considerado na história da literatura africana como o
primeiro poeta da negritude de língua portuguesa, mais precisamente com os livros Ilha de
nome Santo (1942) e Coração em África (1982)58, refere “a desagregação e a dispersão
absoluta” do segmento negro, o “orgulho da raça” (MATA, 1998), numa dicção de assunção
da nacionalidade são-tomense.
Em estudos mais recentes sobre a literatura são-tomense, Inocência Mata (2010) marca
a perspectiva hegemônica de Francisco José Tenreiro por “operar a enfatização da
componente portuguesa” e a não valorização do “processo de reinterpretação insular das
contribuições africanas e americanas [do Brasil]”, sob a influência da teoria luso-tropicalista
freyriana, expressando assim um olhar exclusivista. Distanciando-se de Tenreiro, Conceição
Lima “começa por denunciar essa visão homogeneizante do nacional, em que é rasurada a
marca da etnicidade – mesmo se etnicidades situacionais.” (MATA, 2010, p. 136).
Em outro ensaio, “Travessias do olhar: a descolonização da palavra na poesia sãotomense” (2010), Inocência Mata reforça a análise que vem fazendo sobre a posição teórica e
poética de Francisco José Tenreiro e aponta as rasuras dessa visão na historiografia literária
são-tomense.

Esse olhar exclusivista, que vem de antanho, relega para o lugar periférico outros
segmentos constitutivos da face cultural de São Tomé e Príncipe, tanto os
‘primordiais’, como os angolares, como os ‘últimos’ segmentos que o sistema da
roça – substituto, a partir do século XIX, da economia do engenho – arrastou: isto é,
os servicais primeiro e os contratados depois: serviçais das possessões britânicas de
África, logo após a abolição da escravatura [...] e contratados de Angola,
58

Edição impressa com o título original, edição do Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina,
de 1967, coleção “Para a história das literaturas africanas de expressão portuguesa”, dirigida, organizada e
orientada por Manuel Ferreira.
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Moçambique e Cabo Verde. A contribuição destes elementos, cuja nativização
cultural foi, durante muito tempo, omitida do ‘discurso da nação’, encontra-se nos
nomes, palavras, gastronomia, ritos, ritmos, que apontam para culturas de origem
desses sujeitos do ciclo do cacau e do café. (MATA, 2010, p. 137).

Destaca-se, portanto, a rasura provocada pelo “olhar exclusivista” quanto à presença e
contribuição dos segmentos marginalizados no processo de resgate de uma história que ficou
silenciada e que a nova literatura vai resgatar.
Quanto ao aspecto notado nas literaturas africanas da figura representativa da mulher
como mãe, com “dom de maternidade”, “laboratório sagrado”, que se agrega à “figuração da
terra”, à pátria, à nação, mesmo que seja passível de desconstrução em um momento
posterior, isso não se realiza na literatura brasileira canonizada. As ponderações de Conceição
Conceição Evaristo (2009) e de Eduardo de Assis Duarte (2009) já mostraram que a
exposição e objetivação do corpo feminino negro pende para a dimensão erótica e sensual e
sua quase nula representação maternal. Quando a representação da figura maternal negra é
evocada, ela vem moldada no signo da mãe preta, como corpo alugado para alimentar os
filhos das senhoras brancas. Na literatura brasileira canonizada, com as várias modulações nas
quais os/as negros/as são representados/as, a maioria das vezes, eles/as desempenham papéis
estereotipados que não permitem mobilidade social e econômica, permanecendo em lugares
cristalizados pela pobreza. A mudança acontece com a inserção da vertente literária afrobrasileira, sobretudo nos últimos anos, que vige por uma escrita de representações femininas e
de negros em diferentes níveis com acentuados signos de resistência e herança africanas.
Desta forma, guardadas as devidas contextualizações culturais e políticas que se
desenvolveram nas nações brasileira, angolana e são-tomense e a importância dos
movimentos literários, enquanto instância veicular de uma consciência nacional, e
posteriormente, de uma consciência humanística, conferindo à poesia e à ficção o papel de
desnudamento de um corpo histórico lacunar, presume-se, na averiguação do processo de
construção estética das poéticas das autoras em estudo, que há mecanismos e estratégias
peculiares e específicos que as distinguem no interior dos sistemas literários de seus países.
A partir dessa hipótese é que se procura responder, especialmente, no capítulo que
segue:

a) Que estratégias discursivas as poetisas apresentam em suas produções poéticas que
possam indiciar um diálogo com o projeto de nação de seus países a partir do ponto de
vista étnico e feminino?
b) Considerando a função da autoria no processo sócio-histórico e literário das devidas
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nações, com suas distinções e problematizações, como as poéticas de Conceição
Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima indicam modos de integração, reinserção e,
ao mesmo tempo, questionam o projeto literário de feição nacionalista, no tocante à
questão de raça, etnia e gênero, sobretudo o último, quanto à condição feminina?
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5 NAÇÕES LITERÁRIAS

O percurso de análise comparativa que se desenvolve nesta tese vem permitindo se
estabelecer parâmetro de leitura dos poemas, a partir de três categorias importantes para o
processo de construção da nação, a saber: identidade, memória, usuais no debate de viés
sociológico sobre nação, e o feminino. Este se explicita como critério singular tanto pelo
caráter das autorias quanto pela eleição dos sujeitos femininos que transitam e se destacam
como elemento primordial na constituição de fala e da ação poética. Desse modo, têm-se
perseguido as indagações sobre a memória e sobre o processo de construção identitária
individual e coletiva, percebendo as construções poéticas das autoras selecionadas como uma
ruptura na arquitetura sociocultural engendrada nos sistemas literários de seus países. Cada
poetisa, com suas especificidades, empreende uma implosão no discurso hegemônico,
evidenciando as vozes de segmentos emergentes. Na discussão pontuaram-se as categorias de
gênero, etnia e raça como fundamentais, visto que os poemas em estudo procuram refletir
sobre as lacunas e as rasuras que persistem no corpo social, em virtude das identidades étnicas
e raciais. Algumas indagações se fizeram necessárias para que, a partir delas, se possam
identificar as estratégias discursivas em diálogo com os projetos de nação dos países das
autoras.

5.1 Vozes-mulheres negras na nação literária de Conceição Evaristo
Na sociedade brasileira, a mulher sempre foi elemento sustentador e propulsor da
nação. Sua função reprodutora e agregadora familiar no sistema patriarcal contribuiu para a
manutenção das relações de poder, desde o regime colonialista ao pós-colonial. Seu
silenciamento construtor, confinada ao espaço privado, durante século e século, fortaleceu os
projetos sociais, políticos e econômicos da nação, no decorrer da consolidação da nação
brasileira. A inserção da mulher no mercado de trabalho, nas ações sociais e na política,
porém, vem causando modificação gradativa nos últimos anos, em decorrência de uma
tomada de consciência, incentivada pelo ativismo feminino, a fim de conquistar espaços
significativos na sociedade. Isso, no entanto, não tem se efetuado de forma pacífica. Os
entraves e amarras do preconceito dificultam sobremaneira a ascensão social e a autonomia
político-financeira da maioria da população feminina brasileira.
Avanços sociais como a inclusão de mecanismos de proteção à mulher, a existência de
cotas nas várias esferas públicas para sua inserção na educação, no mercado de trabalho e na
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política, o direcionamento de políticas públicas que dão autonomia à mulher como chefe de
família são medidas importantes que estão contribuindo para modificar a realidade e a
mentalidade do país.
Neste sentido, são vários os vasos comunicantes pelos quais as mulheres buscam
inserir suas aspirações para mudança da desigualdade, desde aqueles inseridos na participação
popular: associações, coletivos, institutos e ONGs, aos de caráter governamental, como
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher59 e Secretaria de Políticas para a Mulher60.
Em todas as áreas do saber, nos mais diversos meios e modelos de percepção da
realidade, nas mais diferentes perspectivas e abordagens de conhecimento, as ações políticas
implementadas respondem às históricas demandas reivindicativas da população feminina. E,
no seio da cultura, essas demandas se processam não só na ação militante, mas também
através da arte que faz refletir, questionar e denunciar as lacunas, os vazios e as fissuras que
continuam latentes no projeto de nação.
No âmbito da literatura afro-brasileira, a poetisa Conceição Evaristo elege o sujeito
poético feminino não apenas para marcar lugar e condição da voz feminina negra no cenário
contemporâneo. Ela convoca as vozes femininas para falar de si mesmas numa dimensão
coletiva, procedendo a uma poética que se constitui em teia dinamizada pelo fluxo da
memória. Num movimento oscilante entre o presente - flash do cotidiano – e o passado que se
irradia das reminiscências, a autora acolhe e deixa transitar signos antitéticos, mas que, por
teimosia, confluem-se, amalgamam-se. A nação literária se origina pelas margens em direção
ao centro. O movimento de recordar, porque “é preciso”, não é uniforme.
A condição de “náufraga” do eu que fala fomenta sua emersão para descobrir os
mistérios, as causas encobertas, que estão para “além das águas” da memória. Desde modo,
cada poema vai incorporando o mapa figurativo das “acontecências” e intensificando o lastro
entre dor e amor, crueldade e esperança humanas. A nação poética de Conceição Evaristo se
constitui de “frutescências” ofertadas, metaforicamente, no ato de autodigerir, automastigar-se
em busca do cerne ‒ do caroço – poético radiografado. O poema – fruto ofertado, partilhado,
vem preencher os “vazios” contidos no eu que fala, deixados pela história, e, ao mesmo
59

“O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) foi criado em 1985, vinculado ao Ministério da
Justiça, para promover políticas que visassem a eliminar a discriminação contra a mulher e assegurar sua
participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país.” (BRASIL 2015).
60
“A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) tem como principal objetivo promover a igualdade entre
homens e mulheres e combater todas as formas de preconceito e discriminação herdadas de uma sociedade
patriarcal e excludente. Desde a sua criação, em 2003, pelo então Presidente Luis Inácio Lula da Silva, “a
SPM, vem lutando para a construção de um Brasil mais justo, igualitário e democrático, por meio da
valorização da mulher e de sua inclusão no processo de desenvolvimento social, econômico, político e cultural
do País”. (BRASIL, 2013).
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tempo, atiçar novas subjetividades. Talvez por isso, a construção da obra se apruma numa teia
de vozes solitárias e solidárias, persistindo a lembrança do vivido e apontando para uma “terra
desejada”.
A pesquisadora Florentina Souza, no prefácio do livro Poemas da recordação e outros
movimentos (2011), ressalta que Conceição Evaristo “recorre ao passado para dar corpo a um
sujeito poético [...] que recria histórias de si, histórias de mulheres negras”. Para tanto,
Evaristo estrategicamente reconstitui narrativas, refazendo o percurso das linhagens femininas
no contexto diaspórico e reencena rituais que se realizam na dinâmica sincrético61-religiosa e
cultural, em que avultam as heranças negro-femininas na composição de uma poética de
“representações performáticas” (MARTINS, 2011) alusivas às condições sócio-históricas e
vivencial do ser feminino.
Os poemas, portanto, constroem-se de vozes e narrações estético-vivenciais do
feminino negro que convocam para reflexão os vários aspectos de um projeto de nação
centralizador, exclusivista e desigual. Desse modo, a poética de Evaristo integra incisivas
indagações aos projetos de nação que silenciam as questões de raça, gênero e,
consequentemente, classe, não necessariamente nesta ordem. Como se desenvolvem, então, as
estratégias poéticas discursivas para isso? Como se desenvolve, portanto, o processo de
criação literária da autora em que circunscreve conscientemente sua posição de enfretamento
aos dispositivos canônicos?
Os poemas de Conceição Evaristo, analisados no corpo dessa tese, respondem a essas
indagações. Contudo, considerando o processo de “escrevivência” da escritora em que se
instala um sujeito em crise e que essa crise advém dos “vazios”, das instabilidades e, porque
não dizer, das “rupturas enfrentadas por este sujeito” que se funda a experiência poética [...]”
(PEREIRA, Edmilson, 2013, p. 39), pode-se afirmar que sua poética se sustenta por duas vias
estético-discursivas: a do banzo e a do cotidiano. A primeira motivada pela narrativa do
percurso negreiro como herança de um deslocamento, que se faz no “gozo da invenção do

61

O termo sincrético, aqui utilizado, não se assenta na perspectiva dicotômica e hierarquizante. No âmbito dos
estudos sobre a cultura brasileira, pela abordagem reflexiva de Edmilson de Almeida Pereira (2005), o enfoque
é no caráter “plural” e “polimorfo” do sincrético, levando em conta a estreita relação com a realidade que o
cerca. É pela mediação que o sincrético torna “um fenômeno plural” (PEREIRA, 2005, p.443). O sincretismo
brasileiro é um “patrimônio vivo, compartilhado das relações interpessoais” (PEREIRA, 2005, p. 444). Por
essa via, o pesquisador afirma: “A representatividade histórico-social do sincretismo demonstra que ele é fruto
dos contatos culturais. Esses contatos representam situações-limites em que modelos culturais distintos medem
suas forças. As rejeições e as interações, bem como as manifestações de violências e solidariedade são
características que traçam um perfil dramático dos contatos culturais. Por isso, o sincretismo se desenvolve no
interior das tensões sociais ou, como observa Eduardo Hoornaert (1977:52), está ‘engajado no mundo do
conflitual em que vivemos e não escapa deste conflito, mas pelo contrário o exprime no nível dos significados
religiosos’” (PEREIRA, 2005, p. 444).
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retorno”, situa-se numa espécie de “entre lugar62”, demarcado pela instabilidade e pela
“escarificação social”; a segunda, motivada pela dor e deslocamento de suas subjetividades
sob o efeito da espoliação do corpo negro que se quer aquilombado. Por essas vias, vozes
femininas vão construindo o corpo-poema, tomando a palavra para se inserir no processo e
reafirmar-se como “força-motriz” na dinâmica da vida. Ambas estéticas parecem
insistentemente pesarem para “fabricar [...] o calor dos dias”, em que a “chama do divinohumano” possa emitir para o mundo a “estrela-guia da justiça” (EVARISTO, 2011, p. 65).
O corpo feminino negro apresenta-se com sua função reprodutora e mantenedora da
vida: a mãe que carrega o filho em suas entranhas, a mãe que aborta, a mãe que se preocupa
com o futuro dos filhos, isto é, a função maternal posta em primeiro plano. Isso se constitui,
porém, como algo diferenciador ao que é recorrente privilegiado na literatura canônica
brasileira. Nela, a personagem negra está ordinariamente marcada pela ausência da
maternidade, como já mencionado, quando muito lhe é reservado o atributo de “mãe preta”,
“ama de leite”. Os poemas de Conceição Evaristo procuram reverter esses vazios e
silenciamentos e radiografam não só o caráter positivo dessa figuração, mas também o
negativo da reprodução biológica da mulher negra numa sociedade que a violenta. Esse
sujeito poético sempre em crise mergulha no caos para dali tirar a força da resistência. Com
tal característica, os poemas “Vozes mulheres”, “Filhos da rua”, “Todas as manhãs”,
“Sonhos”, “Meu corpo igual”, “Eu-mulher”, “Do feto que em mim brota” e “A noite não
adormece nos olhos das mulheres” revelam esse aspecto do mundo.
O corpo “espoliado” passa de uma dimensão individual para coletiva, como acentuado
na análise do poema “Da mulher, o tempo...”, no capítulo 2, em que se mensura o nível de
exclusão em que o corpo feminino negro se situa, forjado “na rouquidão do seu silêncio”
(EVARISTO, 2011, p.35), para se refazer com as retiradas das pedras “do meio do caminho”,
como bem expressa o poema “Amigas”, vertendo-se em rede de solidariedade: “da outra, da
outra, da outra... / fazendo solidificar uma rede / de infinitas jovens linhas.” (EVARISTO,
2011, p. 35-36).

62

O uso do termo comunga com a ideia de “entre-lugar” que vigora em Silviano Santiago (1978) e em Homi
Bhabha (1998). Para o primeiro, entre-lugar é evocado no estudo da contribuição da América Latina para a
cultura ocidental para a eliminação dos “conceitos de unidade e de pureza”, no ato de ocupar o espaço de fala,
uma fala e uma escrita contra (SANTIAGO, 1978, p. 188). Homi Bhabha traz a noção de “lugar intersticial”.
Segundo, este teórico “é na emergência dos interstícios – a sobreposição de domínios da diferença – que as
experiências intersubjetivas e coletivas de nação (nationness), o interesse comunitário ou o valor cultural são
negociados” (BHABHA, 1998, p. 20, grifo do autor). Guardadas as proposições contextuais e temporais, a
utilização do termo parece valiosa para retomar o papel da “escrevivência” de Conceição Evaristo na
recomposição ritualística do sofrimento para denunciar a forma como a da palavra do subalternizado foi
silenciada no fluxo diaspórico.
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O processo de reiteração de vozes parece subterfúgio para a composição dos ecos
femininos. O poema “Vozes-mulheres” que traz no título essa reiteração por meio do hífen,
desencadeia, ao mesmo tempo, a atemporalidade ancestral e a perplexidade com o que a vida
lhes é oferecida. As personagens bisavó, avó e mãe estão no mesmo nível de posição
subalterna, ainda que ecoam vibrações de vozes que, conjuntas, alargam a força de existência
feminina. A filha, por sua vez, simboliza o projeto de futuro, ainda embrionário, e de
liberdade. O poema ressoa ecos para além de lamentos e constatações construídos por anáfora
que se reacende após cada verso pontuado. A pontuação final em cada cena parece enquadrar
atos vozes-mulheres em um tempo-memória, transcurso das gerações e, como claquete,
sintetiza o percurso histórico de cada personagem. Como acontece em um sistema de
ressonância63, a voz de uma reitera o da outra para a suplementação de uma “frequência
ressonante”.

Vozes-mulheres
A voz de minha bisavó ecoou criança
nos porões do navio.
ecoou lamentos
de uma infância perdida.
A voz de minha avó
ecoou obediência
aos brancos–donos de tudo.
A voz de minha mãe
ecoou baixinho revolta
no fundo das cozinhas alheias
debaixo das trouxas
roupagens sujas dos brancos
pelo caminho empoeirado
rumo à favela.
A minha voz ainda
ecoa versos perplexos
com rimas de sangue
e
fome.
A voz de minha filha
recorre em si
as vozes mudas caladas
engasgadas nas gargantas.
A voz de minha filha
recolhe em si
a fala e o ato.
O ontem – o hoje – o agora.
Na voz de minha filha
se fará ouvir a ressonância
O eco da vida-liberdade.
(EVARISTO, 2011, p. 18)
63

No campo da Física, ressonância é um “fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por
meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Assim, o sistema físico
passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores”. (SÓ FÍSICA, 2015).

172

As cenas pontuadas por atos da bisavó / avó – mãe e filha completam a senda
diaspórica que se prolonga aos dias atuais. Em cada ato, amplia-se a progressão de resistência
que não se ameniza com a perplexidade do eu enunciador. Essa progressão de sentido de
resistência une trabalho braçal silenciado a outras formas de expressão da vida. Assim, o
poema aponta para o projeto de nação que silencia ou que manipula vozes a serviço de uma
visão colonizadora e patriarcal e, ao mesmo tempo, direciona para um projeto de mudança em
que “vozes mudas caladas / engasgadas na garganta” passam a tecer “o eco da vidaliberdade”. A perplexidade da mãe e a fala e ato da filha soam como elementos
problematizadores de suas condições femininas, no entanto, não reduz a apologia da força
feminina consubstanciada pelas vibrações das vozes de suas ancestrais. Por esta estratégia,
revela-se a potência da memória feminina negra sobre a história da diáspora africana.
Com uso de outros recursos poéticos, o poema “Filhos da rua” se constrói pela
afirmação inicial e regimentada pela metáfora do banzo64” a qual vai além da alusão a um
determinante psíquico. No poema, o banzo se realiza como uma “experiência estética 65, vetor
produtivo e propulsor da base poética de Conceição Evaristo. Como canalizador de uma ação
discursiva de resistência, o estado emocional e circunstancial em diversos e diferentes
personagens da prosa e poesia de Evaristo é determinante para uma escrita contundente na
exposição da violência e do estado de banimento em que os sujeitos poéticos se encontram.
Por sua vez, envolvido da condição social e étnica, o eu enunciador esgarça e supera a dor e a
melancolia na dramatização do vivencial.

Filhos da rua
O banzo renasce em mim.
Do negror de meus oceanos
a dor submerge revisitada
esfolando-me a pele
que se alevanta em sóis
e luas marcantes de um
tempo que está aqui.
64

Banzo, segundo Nei Lopes (2006, p. 27) é uma “espécie de melancolia ou nostalgia com depressão profunda,
quase sempre fatal, em que caíam alguns africanos escravizados nas Américas”
65
Procura-se utilizar o termo menos sob o efeito da disputa e do distanciamento com a realidade e mais
especificamente, conforme direciona a reflexão de Hans Ulrich Gumbrecht (2006) no artigo “Pequenas crises
experiência estética nos mundos cotidianos”. Esse autor apresenta quatro elementos conceituais para a
descrição da experiência estética: o conteúdo, os objetos, as condições e os efeitos da experiência. Entendendo
as intrínsecas relações e as oscilações entre esses “planos meta-históricos da experiência estética”, o teórico
assinala a possibilidade de que qualquer objeto cotidiano pode ser aceito como objeto de experiência estética,
embora haja os que são feitos determinantemente para causar ou “desencadear a experiência estética”
(GUMBRECHT, 2006, p. 55). Por isso, é que se faz válida a consideração deste autor sobre a relação que se
pode estabelecer entre o “componente cotidiano” e o estético.
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O banzo renasce em mim
e a mulher da aldeia
pede e clama na chama negra
que lhe queima entre as pernas
o desejo de retomar
de recolher para
o seu útero-terra
as sementes
que o vento espalhou
pelas ruas...
(EVARISTO, 2011, p. 19)

Faz-se crer, através do signo da dor/melancolia reforçado pelos termos “negror”,
“esfolando”, “clama”, “chama”, que o canto dos filhos da rua atuais, semelhantes aos
negros/mercadorias de ontem, buscam recolher-se para retornar à terra-mãe-útero africana que
se encontra em si mesmos. Essa ideia de passado revisitado pela memória ao estado de banzo
reativa a forma de perceber sem comiseração a condição de subjugados no presente, como já
se apontou no artigo “Rasgando entre os dentes a pluma da palavra”66 (SOUSA E SILVA,
2011), em que se sustenta a ideia de uma estética do banzo na poética de Conceição Evaristo,
em diálogo com outros autores afro-brasileiros, como Luis Silva (Cuti) e Adão Ventura.
A ideia retomada do “banzo” alude às várias formas de engolfamentos que os sujeitos
negros estão submetidos nas estruturas sociais vigentes. A metáfora da dor, contida na
expressão “esfola[r] a pele”, traduz a contiguidade da exploração cotidiana e os efeitos67 da
baixa autoestima do sujeito negro por força do preconceito e da discriminação racial.
Outra vez a função reprodutora feminina vem salvaguardar a existência do eu
enunciador. “A mulher da aldeia”, evocada como partícipe de uma comunidade imaginada
clama “o desejo de retomar [...] as sementes”, ou seja, marca-se o desejo de revigorar certa
vitalidade submersa que está na memória do eu enunciador, revelada nos versos: “recolher
para o útero-terra / as sementes/ que o vento espalhou/ pelas ruas [...]”. Essa utópica ideia de
retornar às origens bendiz mais de um desejo latente de comunhão de vozes dispersas do que
de um “real retorno às origens”, propriamente dito, que não vigora mais. Talvez seja mais
produtivo dizer da necessidade de uma retomada uníssona para expressão de resistência. Algo
que também não deixa de ser utópico, tendo em vista as variadas compleições de propostas e
interesses plurais e diversos da população negra.
A ideia do banzo é retomada também pelo eu enunciador do poema “Todas as

67

Fantz Fanon (2005) explica como a forma de introjeção do subjugamento é conduzida através da violência
colonial e pós-colonial, a alienação e suas artimanhas no mundo dominante que modifica e subverte a
coletividade e os sujeitos.
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manhãs”. Nele, a dor recalcada68 envolve os gestos do eu que fala. Mais uma vez, a memória
é o expediente com o qual o “eu” evidencia sua latente preocupação com a esperança
sonegada. A dor da memória reprimida traz para o presente contínuo, reforçado pelo emprego
do artigo “as” no título, as marcas da violência secular que expõem as feridas do ser negro/a.

Todas as manhãs
Todas as manhãs acoito sonhos
e acalento entre a unha e a carne
uma agudíssima dor.
Todas as manhãs tenho os punhos
sangrando e dormentes
tal é a minha lida
cavando, cavando torrões da terra,
até lá, onde os homens enterram
a esperança roubada de outros homens.
Todas as manhãs junto ao nascente dia
ouço a minha voz-banzo,
âncora dos navios de nossa memória.
E acredito, acredito sim
que os nossos sonhos protegidos
pelos lençóis da noite
ao se abrirem um a um
no varal de um novo tempo
escorrem as nossas lágrimas
fertilizando toda a terra
onde negras sementes resistem
reamanhecendo esperanças em nós.
(EVARISTO, 2011, p. 20).

“As sementes / que o vento espalhou” no poema “Filhos da rua” resistem em “Todas
as manhãs”, “fertilizando toda a terra”- chão poético, destacados pela utilização dos artigos
definidos como reforço estilístico. A anáfora cadencia os relevos das dores no poema, mas os
“punhos” “sangrando e dormentes” cavam a esperança que os “homens enterram”.

A

contiguidade do tema revela, então, que o banzo não se presentifica nos poemas apenas como
um elemento comportamental, mas sobretudo estético, como construção poética, em vista a
deixar desnuda a voz que “ancora dos navios da nossa memória” e projeta sonhos que estão
“protegidos/ pelos lençóis da noite” na perspectiva da enunciação de “um novo tempo”.
Acontece, no entanto, que os sonhos anunciados nesse poema voltam cerceados em “Os
sonhos”. Neste, o que foi projetado como imagem no “varal de um novo tempo” de “lágrimas
/ fertilizando toda a terra” transcorre para distopia, para o tempo de sonhos diluídos, e
68

O termo, acolhido no sentido freudiano, remete à resistência. A dor sentida que procura eliminar do
inconsciente representações que fragilizam o indivíduo. Uma dor das emoções e lembranças soterradas entra
em conflito com a visão que o sujeito passa a ter de si e de sua relação com o mundo. (FREUD, 1915/1980).
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novamente volta a imagem do sujeito oscilando entre “desfazimento / fazimento”.

Os sonhos
Os sonhos foram banhados
nas águas da miséria
e derreteram-se.
Os sonhos foram moldados
a ferro e a fogo
e tomaram a forma do nada.
Os sonhos foram e foram.
Mas crianças com bocas de fome
ávidas, ressuscitaram a vida
brincando anzóis nas correntezas
profundas.
E os sonhos, submersos
e disformes
avolumaram-se engrandecidos
anelando-se uns aos outros
pulsaram como sangue-raiz
nas veias ressecadas
de um novo mundo.
(EVARISTO, 2011, p. 21)

Este poema, construído na relação antitética dos elementos água e fogo, cuja metáfora
dos sonhos resulta do paradoxal amalgama desses fluidos elementos na construção do “nada”,
diferencia-se dos outros três comentados anteriormente em relação aos recursos metafóricos
utilizados. A construção lexical aviva, num âmbito de uma visão onírica, os sonhos que se
degradam. A reiteração do termo “sonhos” traduz a distensão da utopia que permeia a
realidade nua e crua. Eles se diluem, eles se derretem “nas águas da miséria”: os sonhos
diluídos “tomaram a forma do nada”. O contraponto se anuncia na última estrofe marcado
pela conjunção adversativa, “mas”, que introduz a imagem das crianças, que mesmo com
“bocas de fome”, “brincando nas correntezas profundas /ressuscitaram a vida”.
Ao vocábulo “brincando” põe-se paralelamente o “pescando” para conferir o efeito
dos “anzóis nas correntezas profundas”. Brincando / pescando sonhos que estão “submersos e
disformes” como enunciados nos outros poemas anteriores. Esses sonhos de clamada
dignidade avolumam-se, engrandecem-se e vão “anelando-se uns aos outros”, “pulsando
como sangue-raiz/ nas veias ressecadas” ‒ o nada passa a ser tudo, na derradeira alusão a “um
novo mundo”. Esse poema, que vem reafirmar a presença da esperança de mudança para os
subjugados no canto de Conceição Evaristo, vincula-se àqueles outros da estética do banzo
como peça fertilizante de uma poética da resistência.
O mosaico poético de Conceição Evaristo se sustenta de uma feitura estética cotidiana
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alicerçada na alusão recorrente a sonhos ora “derretidos”, ora alimentados. Na apropriação do
cotidiano, como elemento poemático propulsor, o feminino se insere com a função de
“reescreve[r] a história” não apenas de agruras e desalentos posto que é nela que projeta o
mundo de dignidade. Para Constância Lima Duarte (2010), o corpus da prosa de Evaristo se
caracteriza por uma “densidade literária de que estão investidos, a carga poética e ao mesmo
tempo dramática que exalam, a história que se fragmenta” (DUARTE, 2010, p. 230). Dir-seia, então, que a escrita poética de Conceição Evaristo se legitima por aquilo que Constância
Lima Duarte (2010) apregoa de “coerência estética” entre os poemas.
No artigo que analisa a prosa evaristiana, especialmente os contos, a pesquisadora
considera que “a autora pontua poeticamente mesmo as passagens mais brutais, e cada
personagem tem a consciência de pertencimento a um grupo social oprimido, e traz na pele a
cor da exclusão” (DUARTE, 2010, p. 230). Para Constância Lima Duarte (2010), a
competência de Conceição Evaristo está no ato de “mergulhar fundo no pensamento e na ação
do oprimido, para construir sua ficção-verdade [que] pode ser verificada não apenas nos
contos, mas também nos poemas e romance” (DUARTE, 2010, p. 230). Por isso, para a
pesquisadora, as narrativas evaristianas trazem a possibilidade de “conter a expressão de um
novo paradigma” cujas bases para leitura advêm da “tríade – gênero, classe e etnia’ e, desta
maneira, Conceição Evaristo se “inscreve de forma definitiva na literatura nacional”
(DUARTE, 2010, p. 233).
À esteira da discussão sobre o tema da nação e, por conseguinte, do nacional, vale
considerar o que advoga Adélcio de Sousa Cruz (2010), quando argumenta que as pesquisas
comparativas, algumas vezes, tendem a trabalhar o tema do “nacional” como “uma espécie de
salvaguarda das culturas, hegemônicas ou não”. Ele alerta, todavia, para “o ‘nacional’ tão caro
à literatura brasileira que silencia as vozes advindas dos lugares que não o ‘centro’: a cozinha,
a rua, e no passado as florestas e as senzalas” (CRUZ, 2010, p. 47). Adélcio Cruz critica esse
“impasse cordial”, quando atenta para o fato de que tal construção discursiva muitas vezes
vigora para a manutenção dos segmentos subalternizados “no campo do folclore e da arte
popular”. Neste sentido, a “escrevivência” de Conceição Evaristo permite ao leitor verificar as
abordagens vigentes sob outra ótica, sem temer “o vivido pela verdade corrosiva que contém
sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a sociedade em que vivemos.” (SANTIAGO, apud
CRUZ, 2010, p. 46).
As considerações críticas de Constância Lima Duarte e Adélcio de Sousa Cruz
auxiliam na produção da leitura dos poemas, quando se quer ressaltar o modo de alusão à
condição do ser feminino, tomando este como chave da construção poética na reescrita da
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nação literária evaristiana. Os poemas “Da mulher, o tempo”, “Meu corpo igual”, “Eumulher”, “Do feto que em mim brota” e “A noite não adormece nos olhos das mulheres”
parecem traduzir o que Constância Lima Duarte (2010) refere como “protagonismo feminino”
e como “coerência estética” a que se pode acrescentar a consciência de si como sujeito
dinamizador da construção do mundo expresso na apropriação da palavra em verso.
Eu-mulher
Uma gota de leite
me escorre entre os seios.
Uma mancha de sangue
me enfeita entre as pernas.
Meia palavra mordida
me foge da boca.
Vagos desejos insinuam esperanças.
Eu-mulher em rios vermelhos
inauguro a vida.
Em baixa voz
violento os tímpanos do mundo.
Antevejo.
Antecipo.
Antes-vivo
Antes – agora – o que há de vir.
Eu fêmea-matriz.
Eu força-motriz.
Eu-mulher
abrigo da semente
moto-continuo
do mundo. (EVARISTO, 2011, p. 25)

A “meia palavra mordida” que “foge à boca”, no ato de parir, consagra o feminino
como “força-matriz” e “força-motriz” que se constroem também por “desejos insinuados”. O
poema se estrutura por três estrofes de versos irregulares, como irregular e instável é a vida da
mulher preta e pobre. Se a literatura canonizada não contempla a mulher negra com a função
da maternidade, Evaristo, em “Eu-mulher”, apresenta a dimensão maternal como primordial.
E esta vem sob dois aspectos: é aquela que pare e violenta “os tímpanos do mundo”, isto é,
sua prole causa inquietação social; e aquela que vê sua função de fêmea como “matriz” e
“motriz” “moto-contínuo do mundo”. Isso se realiza pela recorrência do pronome pessoal
“eu” reiterativo e do oblíquo “me”, servindo para destacar as características femininas que
lhes são imanentes: “leite”, “sangue” e “fala”. Essa construção lexical se desdobra nos verbos
em primeira pessoa “Inauguro”, “Antevejo”. “Antecipo”, Antes-vivo” para conferir um
discurso autocentrado de reafirmação do feminino em lugar primordial no mundo: a força que
o move.
Por essa estratégia discursiva, Conceição Evaristo põe em xeque as posições
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estratificadas que estão legadas ao feminino na história da humanidade e que se fortificaram
pelo viés da visão patriarcal. No poema, o discurso do feminino passa pela dimensão
biológica, mas não se limita a ela, porque o propósito é a ênfase à força matricial e motriz que
retoma a função maternal dinamizadora a espalhar a semente diaspórica do poema referido
anteriormente. Com base nisso, vê-se que esta construção poemática ajusta-se à compreensão
de uma noção de gênero ampliada como representação para além da ideia de diferença sexual,
que concebe o sujeito “engendrado” de outras experiências que incluem a condição étnica, de
raça e de classe, sendo, portanto, aquele sujeito múltiplo e contraditório, conforme apontam as
ideias de Teresa de Lauretis (1994) no capítulo anterior desta tese.
Essa mulher que abriga a semente e se autoproclama a força de dinamização e
vitalização do mundo quer-se voz no contexto das relações de gênero e faz-se metáfora do
corpo da nação. O corpo igual ao de todos os outros corpos dos segmentos subalternizados
expõe-se metaforicamente como corpo mulher/ corpo poema e corpo nação a mergulhar nos
perigos. No tempo de fuga “na escuridão da noite”, é preciso apelar para os ritos, “adivinhar”
e decifrar “recados, assobios e tantãs”. Ou seja, faz-se necessário ativar a noção de
pertencimento e se reabastecer dos elementos da cultura negra para que o corpo expresse a
capacidade de deter a violência com que constantemente é vitimado. Por isso, o ato de poetar
é também um ato de resistência, conforme fragmento de “Meu corpo igual”:

[...]
Na escuridão da noite
meu corpo igual,
boia lágrimas, oceânico,
crivando buscas
cravando sonhos
aquilombando esperanças
na escuridão da noite.
(EVARISTO, 2011, p. 22)

O corpo feminino negro se apresenta com um compromisso étnico de dialogar com
outras vozes da literatura afro-brasileira, revelado estrategicamente pela dedicatória do poema
ao poeta afrodescendente Adão Ventura. Reveste-se da história dos negros e negras para
cantar ou clamar os sonhos “aquilombando esperanças”, repercutindo aquela experiência
estética do vivido, já mencionada. Parece também ser por esta via que a autora constrói o
poema “Do feto que em mim brota”. Este, no entanto, apresenta a necessidade de explorar a
outra face da situação da mulher, diferente da crueldade expressa no poema “Da menina, a
pipa”, analisado na subsecção 3.4, desta tese. O corpo negro do poema, na esperança de brotar
o “feto ossificado”, (repare-se na escolha vocabular de “feto ossificado” e não “criança, bebê”
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comuns ao campo semântico da gravidez e da maternidade) apresenta um discurso seco,
contencioso, em que a maternidade tem como contrapontos a brutalidade e a morte.
Se o título do poema focaliza o feto que brota, a construção poemática não se
desenvencilha do sentimento e do estado do corpo que está à espera. A subjetividade feminina
transfigura-se nas nuances que a expressão “sofridas entranhas” projeta, e, ao dizer de dois
corpos em desalinho com o espaço social, a voz da mãe é a via por onde pode se sustentar a
possível seiva vital do grito que romperá o silêncio. Para ambos, a “distração de muitos” não é
motivo de paralisia ou piedade, já que o feto “balbucia uma estranha fala” que ela insinua ser
aquilo que vai romper o silêncio. Aliás, a força do silêncio é também recorrente na poética de
Evaristo69, como elemento produtor de sentido. O corpo em crise “assunt[a] a brutalidade do
tempo”, onde só vê ao redor “a distração de muitos”, que é senão a metáfora da indiferença e
exclusão social. No poema “Do feto que em mim brota”, tanto o corpo que gera quanto o fruto
“brotado” estão em visibilidade social negativa70, produzida pelo racismo diferencialista de
caráter institucional71e/ou cultural72 que perdura historicamente. A condição social de
vitimados advém da vivência da diferença negativada, em primeiro lugar, pela cor da pele.
Isso revela o nível de racismo e as fraturas que o fenômeno provoca no processo de
construção da identidade étnica.
Do feto que em mim brota
69

Tema explorado na comunicação “Do silêncio à palavra errante”, apresentada no V Encontro Norte-Nordeste
da ABRAPLIP, de 6 a 8/10/2014, UFPI. (CONGRESSO NORTE-NORDESTE DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE PROFESSORES DE LITERATURA PORTUGUESA, 5., 2014, Piaui. Anais...Piauí:
ABRAPLIP, 2014).
70
A tese da invisibilidade é refutada por Edmilson de Almeida Pereira (2013) o qual defende que “os negros
sempre foram visíveis na sociedade brasileira, porém, o modo como foram representados é que resultou no
processo de sua invisibilidade. Que modo foi esse? Basta uma leitura atenta dos periódicos antigos e
contemporâneos, para observar que ‘a imagem dos negros permanece associada à criminalidade, à indigência
social, enfim, aos signos que representam a marginalidade. Pois bem, para uma sociedade que privilegiou
tópicos como o bem-estar econômico, a autonomia do sujeito e o sucesso pessoal, tais imagens indicaram que
os negros só poderiam ser visíveis como negatividade. Em função disso, a visibilidade negativa os tornou
invisíveis para a mesma sociedade, que elegeu traços àqueles destinados aos negros para consignar o valor de
uma visibilidade positiva. Acredito que a visibilidade não se mede pela quantidade de exposição da imagem do
sujeito ou do objeto. Trata-se de algo mais denso, ligado ao desejo de um grupo social de desenvolver
estratégias para se relacionar com as diferenças que o constituem. ” (PEREIRA, Edmilson, 2013, p. 94)
71
Para Michel Wieviorka, o racismo institucional (noção advinda do movimento negro norte-americano) é
concebido como aquele que mantém “os negros numa situação de inferioridade graças a mecanismos nãopercebidos socialmente” (2002, p. 31), funcionando na sociedade com mecanismos de dominação e
inferiorização sem que se tenha necessidade de justificar pela ciência. “No fundo, a noção de racismo
institucional apresenta a utilidade de pôr a tónica em formas não flagrantes ou brutais do racismo, nas suas
expressões veladas, na medida em que transitam através das instituições; mas torna-se insuficiente a partir do
momento em que faz do racismo um fenómeno abstracto, que parece assentar em mecanismos abstractos, sem
actores.” (WIERVIORKA, 2002, p. 35).
72
Por cultural, o teórico assinala o eixo na “diferença”, “a argumentação racista já não se assenta na hierarquia,
mas na ‘diferença’, já não nos atributos naturais imputados ao grupo ‘racializado’, mas na cultura, na sua
língua, na sua religião, nas suas tradições, nos seus costumes. ” (WIERVIORKA, 2002, p. 36).
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Do meu corpo
o feto ossificado
há de brotar um dia.
Ele apenas se escondeu
nos vãos de minhas
sofridas entranhas,
enquanto eu de soslaio
assunto a brutalidade
do tempo.
Do meu olhar
a flor petrificada
em meu íntimo solo
contempla a distração de muitos
e balbucia uma estranha fala,
mas, eu sei qualquer dizer,
pois, quem convive
com os forçados à morte,
decifra todos os sinais
e sabe quando o silêncio,
julgado eterno,
está para ser rompido.
(EVARISTO, 2011, p. 27).

O discurso poético desafia e põe novamente em questão a função da mulher como ser
exclusivamente reprodutor da nação, já que, em cenário de distopia, encerra uma gravidez
cujo feto – “flor petrificada” – não vem legitimado pelo discurso hegemônico. O sujeito
poético traz em suas “entranhas” um feto que escondido já sofre as causas e efeitos da
brutalidade e da indiferença social na expressão: “distração de muitos”. Isso alude à situação
de negligência do Estado para com a população menos favorecida, especialmente, e à baixa
expectativa de vida para um feto negro e pobre no Brasil. Porém, a fala do eu enunciador tece
uma costura discursiva, promovendo tais efeitos de sentidos, sem cair em derramamentos. Os
versos revelam fala de altivez e clamor à resistência. Para isso, “corpo” / “feto ossificado”
contido nas “sofridas entranhas” e “flor petrificada” são pares estruturantes das estrofes,
permitindo identificar que o sujeito enunciador, porque “convive com os forçados à morte”,
tem a capacidade de “ decifrar os sinais”. A função da poetisa passa a ser então de intérprete
da realidade em um cenário de sobreviventes, “forçados à morte”. Morte –– ausência de vida,
morte –‒ corpo-mulher em letargia, mas que reconhece que há um momento de romper com o
“silêncio julgado eterno”. A força poética se instala nesta instância de ruptura do silêncio que
se ressignifica na palavra, a qual se volta tanto para o tempo do nascer ‒‒ a esperança da
criança vir ao mundo ––, quanto para a ruptura com o tempo passado escravagista em que o/a
negro/a passa a ser objetalizado/a. Interpretar os sinais parece sinalizar para a ruptura com o
passado coisificante ou com a representação reificada da pessoa negra, remetendo para
mudança de paradigma.
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Assim posto, mudar paradigma requer, em primeiro lugar, colocar-se em estado de
vigília. Na poesia de Conceição Evaristo, são as mulheres que têm essa função. A vigília é o
dispositivo principal para reter os atos de brutalidade de um sistema patriarcal e capitalista,
isto é, da ordem vigente. O poema “A noite não adormece nos olhos das mulheres” dedicado à
ativista da causa negra brasileira, Beatriz Nascimento, contempla tal proposta. “A noite não
adormece / nos olhos das mulheres, / a lua fêmea, semelhante nossa, / em vigília atenta vigia/
a nossa memória” (EVARISTO, 2011, p. 28).
No contexto de uma sociedade racista, em que a violência é um mecanismo de
controle que acompanha os incursos dos processos de desenvolvimento e de modernização, a
necessidade da vigília é uma prerrogativa da resistência. A violência racista estabelece
relações intrínsecas com o funcionamento dos mecanismos de poder. Ela se institui para
manter o poder dominante, para manter os discriminados em situação de inferiorização,
servindo-se como expediente para sustentar “uma ordem” e, muitas vezes, como forma de
jogar elementos de um grupo contra si mesmos (WIERVIORKA, 2002). O poema de Evaristo
procura trazer em foco a necessidade de uma solidariedade urgente entre as mulheres para, na
vigília, combater a dor. Na análise do poema, encontra-se o projeto de unir uma consciência
étnica à de gênero como mecanismo de reverberar a modificação do teor de violência racista e
sexual.
As mulheres despertadas com suas “vaginas abertas” que “retêm e expulsam a vida”
(EVARISTO, 2011, p. 28) representam o elemento desertor das lembranças e da dor que
conformam “os nossos cálices de lágrimas”. A reprodução feminina retorna ao seio poemático
com roupagem positiva, com alusão ao nascimento de novas mulheres como “um fio invisível
e tônico” que “pacientemente cose a rede / de nossa milenar resistência.” (EVARISTO, 2011,
p. 29). A autora, nesta estrofe, transpõe os limitados sentidos da biologização da mulher,
ampliando a noção de sujeito participante de uma teia cultural onde se instala a resistência
matricial.
Se, em variadas concepções sobre o feminino, a ideia de fragilidade advém de suas
características biológicas, no poema, essas características passam a ser a força quase que
arquetípica de uma rede matrilinear pela qual as mulheres redimensionam seus espaços.

A noite não adormecerá
Jamais nos olhos das fêmeas,
pois do nosso sangue-mulher
de nosso líquido lembradiço
em cada gota que jorra
um fio invisível e tônico
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pacientemente cose a rede
de nossa milenar resistência.
(EVARISTO, 2011, p. 29)

Os poemas de Conceição Evaristo, em destaque, ilustram de maneira primorosa a
condição do ser feminino em um contexto de violência, exclusão e espoliação, legitimado no
projeto de nação. A condição de gênero e a condição racial, cujas causas e implicações foram
destacadas no capítulo anterior desta tese, acentuam-se nos poemas. O eu feminino
enunciador e aquele que passa a ser convocado em 3ª pessoa representam poeticamente os
atingidos por um modelo de sociedade em que as relações de poder não lhes permitem
autonomia e nem liberdade de escolha. O que lhes resta é apenas recorrer à herança ancestral
feminina de resistência com canto de esperança, de modificação, por meio de uma rede de
solidariedade étnico-racial.
A matéria-prima do discurso de Evaristo é o cotidiano que, conforme assegura Adélcio
de Sousa Cruz (2010), vem “sempre marcado pela incerteza da continuidade das histórias
pessoais ou comunitárias [...]” (CRUZ, 2010, p. 49). Acrescenta-se, portanto, que a
“escrevivência” de Evaristo, como artefato literário, promove o intercambiamento de olhares
poéticos na história do cotidiano como forma de “decifrar” a condição do feminino negro nos
projetos literários da nação brasileira. Há, pelo menos, três poemas de Evaristo que ilustram
singularmente esse intercâmbio: “Carolina na hora da estrela”, “Clarice no quarto de despejo”
e “Só de sol a minha casa”.73
Neles, a escolha do motivo, do interesse e a recriação das personagens encenam um
processo interlocutório que aproxima os gêneros prosa e poema e intercala vozes nas
fronteiras das experiências relatadas em um gênero e no outro. Na arena do confronto, estão
claramente distintos os lugares sociais em que os sujeitos poéticos se anunciam. Este cenário
de “campo de batalha” caracteriza os poemas como “eventos sociais”, como lugar em que se
realiza a interlocução entre Carolina de Jesus, Clarice Lispector e Adélia Prado, personagens
transplantadas para o corpo-poético de Conceição Evaristo e ressignificadas em suas
identidades socioculturais.
Para tal contexto, a poetisa se utiliza do processo de intertextualidade74 (BAKHTIN,
1995), especialmente da “estilização paódica”, que se forma por procedimentos das relações
73

Análise apresentada no VII Colóquio Mulheres em Letras, em Belo Horizonte, em 2015, em decorrência do
desenvolvimento desta pesquisa. (COLÓQUIO MULHERES EM LETRAS: PERCURSOS DA ESCRITA
FEMININA, 7., 2015. Belo Horizonte. Anais...Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2015).
74
Para Mikhail Bakhtin (1995), a vida do texto está na relação que ele mantém com outros textos. Nesse ponto
de contato, um texto ilumina tanto o anterior como o posterior. Isso resulta do contato dialógico que mais do
que “contato entre coisas” é um “contato de personalidades”. (KOCH et al., 2008)
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transtextuais75 (GENETTE, 2010). A “transcendência textual ou transtextualidade”, aqui
concebida, a partir do estudo de Gérard Genette (2010), é justamente o exercício de
apropriação de textos de “outrem”, antecessor, estabelecendo relação entre eles, contribuindo,
de certa forma, para o que se compreende como um contínuo textual na construção de uma
cadeia de vozes literárias intercambiantes.
Nesse sentido, diferente da dimensão unívoca dada por Bakhtin (1995) ao poema, a
poesia evaristiana abre espaço para vozes distintas em tensão, mas que, em dados momentos,
confluem para resultar no poema como “evento”. Na esfera extratextual, podemos identificar
a aproximação entre Carolina de Jesus com a própria Conceição Evaristo, à medida que
ambas são negras, de origem pobre, embora de diferentes condições sociais e de formação
intelectual. Diante disso, a inserção de Carolina de Jesus como personagem alude à
semelhança da vivência diante das reações da sociedade com relação ao lugar que as mulheres
negras reivindicam no cenário literário brasileiro. Alusões que evidenciam, por sua vez, a
diferença de posição de Clarice Lispector já consagrada no cânone literário brasileiro.
Do ponto de vista intertextual, os poemas de Conceição Evaristo são tecidos por
escolhas temáticas que a aproximam de Clarice Lispector, quando torna visíveis os sujeitos
subalternizados. No entanto, se Rodrigo, personagem-narrador de A hora da estrela (1977)
enuncia ironicamente que a história de sua Macabea se trata de “matéria opaca e por sua
própria natureza desprezível por todos” e, por isso “tentará tirar ouro do carvão”, o sujeito
poético de Conceição Evaristo resgata Macabea dessa aparente indiferença, trazendo-a para
seu corpo poético, em que se junta à voz de Carolina contra as “dores do mundo”. No ato de
poetar, Evaristo recupera Macabea para traduzir o andar de Carolina por cenários onde a
própria personagem é posta junto a outros que vivem a mesma miséria e espoliação,
ressignificando-a em corpo via-crúcis tal qual o de Carolina. Noutro momento, o corpo-escrita
evaristiano se “entreabre” para a personagem-autora Clarice, convocando-a para presenciar e
sentir momentos de “despejos-desejos”. A conversa entre as duas personagens é o artifício
para mostrar a possível diferença de perspectiva e, ao mesmo tempo, de cumplicidade no
exercício da autorrepresentação social.

Carolina na hora da estrela
No meio da noite
Carolina corta a hora da estrela.
75

Para Gerárd Genette (2010), as relações transtextuais são práticas de inserção de textos anteriores no texto
literário por adaptação ou temas e por outros procedimentos como intertextualidade, paratextualidade,
metatextualidade, hipertextualidade para a construção de uma transcendência textual.
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Nos laços de sua família um nó
- a fome.
José Carlos masca chicletes.
No aniversário, Vera Eunice desiste
do par de sapatos76,
quer um par de óculos escuros.
João José na via-crúcis do corpo,
um sopro de vida no instante-quase
a extinguir seus jovens dias.
E lá se vai Carolina
com os olhos fundos,
macabeando todas as dores do mundo...
Na hora da estrela, Clarice nem sabe
que uma mulher cata letras e escreve
“De dia tenho sono e de noite poesia”.
(EVARISTO, 2014, p. 569)

O poema acima constrói-se com termos linguísticos de validade semântica retirados
do corpo-escrita d’A hora da estrela e d’O quarto de despejo que são, por sua vez,
ressignificados. Isso não se dá de forma parafrásica, mas pelo processo de reconstrução ou
“estilização paródica” (BAKHTIN, 1995), na medida em que produz sentidos adversos e
conflitivos com o texto de origem e o faz como ponte para novas perspectivações. A
referência à obra e à paisagem humana da prosa de Clarice Lispector e de Carolina de Jesus
produz um evento, na acepção de Wolfgang Iser77. O encontro e o desencontro de vozes
distintas sob tensões apontam para as diferenças, as semelhanças, a contestação e a
resistência, conforme já reportado, quanto à função social com que a escrita de Evaristo se
compromete.
“Carolina”, “José Carlos” e “João José” (filhos) e “Vera Eunice” (filha) são
personagens de O quarto de despejo (2007), convocados para o poema de Evaristo no qual
readquirem nova representatividade. Ao encenar a realidade dos situados na subalternidade do
circuito familiar de Carolina, o eu poético de Evaristo os ilumina no interior do quarto com
propósito de dar-lhes visibilidade. O processo intenta percorrer um cotidiano que, como a
obra da mãe, dentro da crítica e da recepção na literatura brasileira canonizada, foi recebido
com reservas e restrições.
Distante do labor estético do narrador do romance de Clarice que, como contador em
tensão com o que conta, põe-se aparentemente deslocado diante da personagem central, o
76

Alusão à passagem do aniversário de Vera Eunice, em 15 de julho de 1955, página que abre o romance Quarto
de despejo (2007), de Carolina de Jesus. “Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um
par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos.
Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela
calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão.” (JESUS, 2007, p. 11).
77
Vale enfatizar que mesmo que o termo “evento” seja utilizado no campo da ficcionalidade pela qual se
debruça o teórico da recepção, aqui é utilizado como evento estético-antropológico do qual fazem parte os
elementos circunstancias da produção e da recepção na intrínseca relação autor/leitor/texto.
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poema de Evaristo, mesmo em 3ª pessoa, faz o inverso. O eu enunciador se introjeta nos eus
das personagens poéticas e, por conta da vivência na desigualdade social, dá conta de outras
dimensões subjetivas. A decisão inter e intratextual que reforça a alusão à realidadetestemunha de Carolina de Jesus tem como efeito igualar personagens-criadoras no
movimento intra e extra corpo-escrita de Conceição Evaristo. Com relação à presença da
personagem Clarice, percebe-se a representação da possibilidade de diálogo entre a escrita
canonizada e a periferizada.
Clarice no quarto de despejo
No meio do dia
Clarice entreabre o quarto de despejo
pela fresta percebe uma mulher.
Onde estiveste à noite, Carolina?
Macabeando minhas agonias, Clarice.
Um amargor pra além da fome e do frio,
Da bica e da boca em sua secura.
De mim, escrevo não só a penúria do pão,
cravo no lixo da vida, o desespero,
uma gastura de não caber no peito,
e nem no papel.
Mas, ninguém me lê, Clarice,
Para além do resto.
Ninguém decifra em mim
a única escassez da qual não padeço,
- a solidão –
E ajustando o seu par de luvas claríssimas
Clarice futuca um imaginário lixo
e pensa para Carolina:
- a casa poderia ser ao menos de alvenaria E anseia ser Bitita78 inventando um diário:
páginas de jejum e de saciedade sobejam,
a fome nem em pedaços
alimenta a escrita clariciana.
Clarice no quarto de despejo
lê a outra, lê Carolina,
a que na cópia das palavras,
faz de si a própria inventiva.
Clarice lê:
- despejo e desejos – (EVARISTO, 2014, p. 570)

Se, no poema “Carolina na hora da estrela”, a personagem Carolina compartilha, à
meia-noite, as suas dores e as dores do mundo com seus iguais, no poema “Clarice no quarto
de despejo”, a personagem Clarice, “no meio do dia”, não adentra, mas “entreabre o quarto de
despejo/ pela fresta”. Aqui, novamente, a relação de Rodrigo com Macabea se faz presente
pela alusão. As personagens estão no mesmo contexto, mas opostas ideologicamente no
78

Este verso e o anterior fazem referência aos livros Casa de alvenaria (1961) e Diário de Bitita, memória
(1982), de Carolina Maria de Jesus.
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interior da formação discursiva. A pergunta de Clarice: “Onde estiveste à noite, Carolina? ”
parece ressoar como indicativo de que “Carolina na hora da estrela” estava invisível à Clarice:
“Na hora da estrela, Clarice nem sabe/ que uma mulher cata letras e escreve”.
Rodrigo, narrador de A hora da estrela, ao justificar a história que vai contar, a
história de uma mulher pobre, feia, tonta e faminta, alerta o leitor da pobreza da própria
história e do seu medo diante daquele ser que, para ele, era estranho. Era uma “nordestina”
que o “acusa[va] e o meio de defender é escrever sobre ela” (LISPECTOR, 1977, p. 32).
Tem-se, então, um processo de notório estabelecimento de diferenças de lugar, de estado,
condição e de domínio entre narrador e personagem. Isso se deve, todavia, à estratégia de
construção do romance moderno e/ou ao próprio desempenho de criação estética de Clarice?
A partir do protocolo de leitura estabelecido pelo poema de Conceição Evaristo (e o título
pode ser uma chave: “Clarice no quarto de despejo”) pode-se perceber que essa condução
estratégica tende a revelar a tensão entre narrador e personagens (no livro) e entre
personagens (no poema). A ausência de cumplicidade entre narrador/personagem pode
justificar a ausência de voz de Macabea que se encontra em permanente estado de
subalternização. Ela é aquela que não tem voz e, mesmo que tivesse, não seria ouvida.
Em “Clarice no quarto de despejo”, a diferença entre as personagens se cristaliza na
voz-lamento de Carolina que liricamente retoma a carga emocional e denunciativa de O
quarto de despejo.

[...]
Um amargor pra além da fome e do frio,
Da bica e da boca em sua secura.
De mim, escrevo não só a penúria do pão,
cravo no lixo da vida, o desespero,
uma gastura de não caber no peito,
e nem no papel.
Mas, ninguém me lê, Clarice,
Para além do resto.
Ninguém decifra em mim
a única escassez da qual não padeço,
- a solidão –
[...]
(EVARISTO, 2014, p. 570)

Radiografando o mundo ao qual pertence, Maria Carolina de Jesus explica o que
escreve e por que escreve numa instância adversa e diferente de Rodrigo. E, ao contrário de
Clarice Lispector, “ninguém” a lê, remetendo à inexpressiva inserção no mercado editorial
brasileiro e recepção da obra de Maria Carolina de Jesus, após o efêmero boom da publicação
de seu primeiro livro Quarto de despejo que vendeu de 80 mil exemplares. Ratificando seu
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lugar de escrita que se faz nas margens sociais, a personagem Carolina lamenta: “Ninguém
decifra em mim / a única escassez da qual não padeço/ – a solidão. Semelhante à Macabea, a
solidão de Carolina é um legado em abundância periférica.
Na segunda estrofe, o contraste sobressalta com as expressões “luvas claríssimas” e
“imaginário lixo”. A antítese expressa na passagem denuncia a distinção social. Clarice
“futuca um imaginário lixo”, isto é, do ponto de vista do eu poético evaristiano, Clarice está
no campo de fora do processo de privação e escassez caroliniano, pois faz parte de um
contexto de abundância, de privilégios e de prestígio no âmbito das “grandes letras”.

E ajustando o seu par de luvas claríssimas
Clarice futuca um imaginário lixo
e pensa para Carolina:
- a casa poderia ser ao menos de alvenaria E anseia ser Bitita inventando um diário:
páginas de jejum e de saciedade sobejam,
a fome nem em pedaços
alimenta a escrita clariciana.
(EVARISTO, 2014, p. 570)

O eu poético alerta” “a fome nem em pedaços / alimenta a escrita clariciana”. A
escassez motivadora no diário de Carolina destoa em forma e conteúdo da abundância da
escrita clariciana. Do verso se dimensiona não as diferenças de interesse quanto ao objeto de
escrita, mas primordialmente as diferenças de vivências, de intenção e de sentir, a partir do
lugar da “escrevivência” afro-brasileira de Carolina. A última estrofe enuncia um possível
ponto de confluência, sob o ato da escrita e a capacidade “inventiva” que ambas costuram
assentadas no no duplo “despejo e desejos”. O paralelismo fonético no verso final, acentuado
pelas diferentes identidades semânticas dos termos, faz revigorar a antítese escassez versus
abundância que predomina em “Carolina na hora da estrela” e “ Clarice no quarto de
despejo”.
Em outro poema, a relação dialogal entre Conceição Evaristo e Adélia Prado
especifica o espaço poético mineiro, momento em que emerge um justo grau de mineiridade.
Conceição Evaristo busca o diálogo pelo fio da dimensão solar com a autora de Divinópolis.
No entanto, as sutis distinções se relevam quanto ao lugar de fala e posições dos sujeitos
encenados, no tocante às preocupações temáticas, quer sejam de ordem social e de classe,
quer sejam na forma como cada uma fotografa seu chão que oscila entre cenários de escassez
e de abundância. Isso repercute no poema de maneira categórica no trato com a cultura e as
histórias do povo mineiro.
O procedimento da utilização produtiva de paratexto (GENETTE, 2010), pela
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dedicatória do poema, protocola o vínculo de leitura, e ao mesmo tempo, de produção poética
e de pertencimento geocultural. A mineiridade de Conceição está gravada em sua obra no
poema homônimo “Mineiridade”, de onde destacamos os seguintes versos:
Quando chego de Minas
trago na boca um gosto de terra.
Chego aqui com o coração fechado,
um trem esquisito no peito.
Meus olhos chegam divagando saudades,
meus pensamentos cheios de uais
e esta cidade aqui me machuca
me deixa maciça, cimento
e sem jeito.
Chegando de Minas
trago sempre nos bolsos
queijos, quiabos babentos
da calma mineira.
É duro, é triste
Ficar aqui
com tanta mineiridade no peito.
(EVARISTO, 2011, p. 80)

No acento mineiro, vê-se a gênese de sua poesia e, no poema acima, temos a alusão
ao movimento migratório que leva a população pobre e negra para as cidades grandes
brasileiras em busca de melhores condições de vida. O canto de pertença ao chão mineiro
resvala tom saudosista das coisas da terra que, correntemente, é retomado na prosa e na poesia
evaristiana. Como exemplo, temos o poema “Só de sol a minha casa”, que Conceição Evaristo
dedica à poetisa Adélia Prado, realizando outro modo de desvendamento ou desnudamento de
seu “corpo-escrita”. Com esse recurso poético, Evaristo mostra em que lugar da cadeia de
vozes mineiras se vê incluída. Na dedicatória, Conceição Evaristo se refere textualmente ao
poema “Licença Poética”, Bagagem (2002), de Adélia Prado que, por sua vez, fecunda um
diálogo intertextual com o poeta de itabirano Carlos Drummond de Andrade. No poema de
Conceição Evaristo, mais que reconhecimento, voga o espírito de pertencimento e valoração
da terra.

Só de sol a minha casa
À Adélia Prado, com licença, que também sou mineira
Durante muito tempo,
também tive um sol
a inundar a nossa casa inteira,
tal a pequenez do cômodo.
Pelas fendas do machucado zinco,
folhas escaldantes de nosso teto,
invasivos raios confrontavam
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pontos de mil quentura.
E Jorrantes jatos de fogo
Abrasavam o vazio
de um estorricado chão .
Em dias de maior ardência,
minha mãe alquebrava
seu milenar e profundo cansaço
no recorte disforme
de um buraco - janela sem janela –
acontecido no centro de uma frágil parede.
(rota de fuga de uma presa a inventar a extensão de um prado)
Eu não sei por que, ela olhava o tempo
e nos chamava para perscrutar
em que lugar morava a esperança.
Olhávamos.
Salvou-nos a obediência.
(EVARISTO, 2014, p. 571)

O intertexto se desenvolve a partir do aspecto ensolarado, “alaranjado brilhante”, que
repercute no poema “Impressionista”, de Adélia Prado, do livro Bagagem (2002) que versa:

Uma ocasião
meu pai pintou a casa toda
de uma alaranjado brilhante.
Por muito tempo moramos numa casa,
como ele mesmo dizia,
constantemente amanhecendo.
(PRADO, 2002, p. 41)

O contraponto que primeiro se pode identificar são os distintos tons com que ambas
tratam a esfera do cotidiano-familiar. Se, no poema de Adélia Prado, percebe-se, desde o
título, a nuance lírico-romântica de dimensão bucólica, grafada explicitamente de
impressionista, que, dentre outros sentidos, conota harmonização, beleza, sublimação da casa
como lugar de aconchego e perene vibração, arrematado pelo verso, “constantemente
amanhecendo”; no poema de Conceição Evaristo, concebe-se um quadro pictórico revelado
por uma ótica neorrealista, marcada pelo social, expondo a dureza do cotidiano materialmente
pobre. Essa assunção, pela via neorrealista, radiografa a secura, a aridez do ambiente,
demarcando as diferenças de concepção de mundo com relação àquele descrito pela
conterrânea.
Na primeira estrofe, o fio que entrelaça as vozes uma da outra está indicado no verso:
“sol / a inundar a nossa casa inteira” em que a permanência do “sol” é tensa e incomoda pela
“pequenez do cômodo”. Tal ambiência retorna, na segunda estrofe, em que se reafirma o
contraste com o quadro impressionista de Adélia Prado. As “fendas do machucado zinco”,
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“folhas escaldantes de nosso teto” distam pelas sensações táteis e visuais do quadro de Adélia
Prado que reforçam as imagens de escassez intensificadas nos versos: “E Jorrantes jatos de
fogo / Abrasavam o vazio / de um estorricado chão” com a casa “constantemente
amanhecendo”.
Na terceira estrofe, agrava-se o efeito do sol, pela recorrência a expressões
hiperbólicas que dão descrição pictórica e tomam o ar de denúncia à realidade social em que o
eu poético evaristiano e seus familiares estão inseridos. Outra oposição dá-se pelos sentidos
que afloram em um e noutro poema como abundância / escassez, ausência/ presença,
prosperidade e harmonia / desarmonia. É possível aproximar, em certa medida, o papel do pai
adeliano ao papel da mãe evaristiana, como sujeitos afetivos e acolhedores no âmbito da cena
familiar. Para ambos eus poéticos, a presença dos entes familiares pai/ mãe revigora a
dimensão positiva dos dias e os impulsiona para o tempo futuro.
A presença do pai em “Impressionista”, colorindo a casa para produzir
reamanhecimentos, conota desejo de constante fortalecimento das relações afetivas para não
dá lugar à rotina e ao pessimismo que mais se instalam em tempo e espaço de miséria e de
privações. O pai é o portador da irradiação da beleza e harmonia no seio familiar. No poema
de Evaristo, em ambiente dramaticamente solar, a mãe está (e aqui mais uma vez a
importância do ser feminino) com os seus, vive em situação de precariedade, inserida no
“estorricado chão”, “em dias de maior ardência”. Embora enfraquecida, cansada, sem
perspectiva, retira de si a força para resistir e mostrar à filha a possibilidade de “perscrutar”
onde “morava a esperança”. Nesse sentido, podemos dizer que ela (a mãe) reafirma à filha
(que se confunde com o eu poético) a força da resistência e da pertinência para, numa
“obediência” maternal: manter a persistente “esperança”. O poema parece ser o resultado
dessa conjugação de força.
Contrapondo ao de Adélia Prado, o sujeito poético de Conceição Evaristo expõe mais
uma vez no corpo-escrita a história dos subalternizados, suas crises e os contrastes da
sociedade. Outro diálogo com essa dimensão se pode perceber entre os poemas “Meu
rosário”, de Conceição Evaristo (2011, p.23-24) e “Verrosímil”, de Adélia Prado (2002,
p.115). Enquanto neste o eu poético “levantava vôo rua acima”, porque “virava anjo” no mês
de maio, provavelmente nas procissões de 13 de maio, mês de Maria, popularmente festejado
em louvação à Nossa Senhora; em “Meu rosário”, de Conceição Evaristo, as meninas negras
“apesar do desejo de coroar a Rainha / tinham de se contentar em ficar ao pé do altar/
lançando flores” nas festas de “coroações da Senhora”. Conceição Evaristo, implicitamente,
através do intertexto e intercontexto, aponta o grau de diferença social, ao mesmo tempo que
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evidencia a diferença de perspectiva que há entre os personagens diante da realidade
vivenciada. No poema de Prado se constata uma inclusão, merecimento e satisfação da
menina, no de Evaristo exclusão, invisibilidade e lamento das meninas negras.
Essas estratégias de apresentar diferenciações de sentidos poéticos provocam fricção,
expõem as rasuras e contrapõem contextos similares, em que os sujeitos são atingidos
socialmente de formas diferentes. Portanto, Conceição Evaristo, alinhando na temática e
desalinhando nas posições de sentido, faz valer a resistência da palavra poética negra. No
contradiscurso, questiona e refuta os lugares reservados a/os negros/as, aludindo à realidade e
às razões das desigualdades sociais. Assim, provoca tensão e desestabiliza a cadeia de vozes
canonizadas não as negando simplesmente, mas pondo-as em interlocução. Dessa maneira,
consolida uma poética que propõe inclusões e não isolamentos na constelação de vozes da
literatura brasileira.

5.2 O lugar do feminino na nação literária de Paula Tavares: a reinvenção da tradição
A realidade das mulheres angolanas vem sendo cada vez mais pesquisada. No passado,
mais por interesse de grupos políticos que angariavam a força de trabalho e o reforço das
fileiras femininas em nome do nacionalismo; na atualidade, mesmo de forma tímida, por
interesse das próprias mulheres que procuram escrever a história com suas histórias. Dos
vários registros, relatórios e dossiês encontrados sobre o assunto, a realidade de
subjugamento, desigualdade e violência persiste de forma contínua. Isso se deve tanto a uma
tradicional mentalidade patriarcal, quanto a posturas político-administrativas e conjunturais
com ausências de medidas sociais e políticas em prol desse segmento.
Isso se repercute na situação de baixa escolaridade e no restrito acesso à saúde, à
moradia, à tripla jornada de trabalho que provocam uma condição de vida de escassez de
suprimentos, sobretudo, àquelas que moram em áreas rurais ou nas periferias dos grandes
centros urbanos. Vale dizer que essa situação tem origem remota, mas acentuou-se com o
processo de colonização a que toda população angolana foi submetida; todavia, nesse
universo de espoliados, as mulheres foram o segmento mais explorado e silenciado.
No processo de independência e pós-independência angolanas, mesmo tendo
importante papel na mobilização e participação, as mulheres sofreram as consequências da
exclusão em que vivem. O testemunho de uma das entrevistadas no livro As angolanas79
79

Paula é o nome fictício de uma das testemunhas com depoimento no livro As angolanas, de Birgitta
Lagerström. (2009, p.10).
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esclarece a situação: “quando Angola ficou independente, entrei na OMA como muitas outras.
Naquela altura eu já era membro do MPLA, mas nós mulheres sempre vivemos muito
oprimidas por sermos colonizadas, pretas e mulheres. Organizar as mulheres é muito
necessário.” (LAGERSTRÖM, 2009, p. 10)”.
As histórias resgatadas pela voz das próprias mulheres atingidas pela guerra indicam
rasuras no projeto de libertação nacional, quando mantém a invisibilidade dela no processo de
reconstrução da nação. Outra depoente descreve a constrangedora condição por que passaram
as mulheres no período de guerra:

Durante a guerra tanta coisa era tão difícil. Não tínhamos comida. Fomos obrigadas
a comer os nossos cães. Também a água era muito difícil. De noite, muitas vezes,
dormíamos escondidas debaixo das camas. Na maior parte do tempo tivemos que ser
invisíveis e silenciosas. A minha irmã punha o bebê toda a noite no peito pra ela não
chorar [...] (LAGERSTRÖM, 2009, p. 10)

Em tempo de retomada de paz, paradoxalmente, as mulheres continuam a ser alvo das
armas de guerra. Teresa Ernesto (33 anos) e Arminda António (26 anos) destacam a
vulnerabilidade das mulheres neste período em Angola. Segundo Arminda, “estas minas que
mataram e mutilaram tanta gente eram também colocadas nos pequenos caminhos para as
lavras aonde vão quase sós mulheres e crianças [...]” (LAGERSTRÖM, 2009, p. 16). Como
consequência, é alarmante o número de mulheres mutiladas e, embora haja um programa de
amputação para os mutilados, as mulheres são as que menos se beneficiam com as próteses.
Tanto no meio urbano quanto no meio rural, há grandes desafios para os programas
implementados em prol das mulheres. No meio rural, a instabilidade originada pelos conflitos
de guerra, isto é, a diminuição do cultivo e a produção dos produtos de subsistência
terminaram por provocar o êxodo da população e, por conseguinte, o inchaço populacional no
meio urbano o que ampliou desmesuradamente os musseques. No texto, “Mulher rural
angolana: o novo desafio do executivo angolano”, de Jonísio C. Salomão que retoma Jensen e
Pestana (2010, p. 6) é afirmado que

A pobreza generalizada em Angola foi agravada pelo prolongado período de guerra
civil o que veio a ter sérias consequências humanitárias. A guerra deslocou cerca de
4,5 milhões de pessoas que abandonaram as suas comunidades para se refugiarem
nos maiores centros urbanos do país ou em países vizinhos. Isto deixou despovoadas
largas áreas rurais e deu origem à criação de musseques e bairros peri-urbanos
densamente povoados, em particular à volta da capital, Luanda. (JANSEN;
PESTANA apud SALOMÃO, 2014).
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Tendo por certo o papel importante que as mulheres do meio rural têm como mães e
donas de casa, o fenômeno do êxodo contribuiu fortemente para mais empobrecimento,
forçando-as a encontrar novas formas de subsistência. As mulheres do meio rural tiveram e
têm o papel preponderante como

dinamizadora[s] e provedora[s] dos principais alimentos de sustento, e como
fomentadora[s] da educação dos filhos, cabendo ainda as responsabilidades de ter
que cuidar da saúde e o mínimo bem-estar em localidades aonde os serviços médicosanitários são diminutos ou não existe (SALOMÃO, 2014).

É no meio rural que a maioria se defronta com precarização de bens de consumo e
bens sociais aliados à falta de saneamento, escolas, posto médico etc, ou seja, o retrato social
demonstra que elas são as que vivem mais na pobreza e no ciclo de miséria. Isso se agrava
com a consequência dos enfrentamentos internos pós-independência e a malsucedida missão
de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) que abalou o país, em 2002.

Em depoimentos, as principais lideranças femininas angolanas, como Cesinanda de
Kerlan Xavier, da Liga da Independência de Mulheres Angolanas (LIMA), criada em 1973
pela UNITA; Helena Kakinda e Maria Lurdes Veiga, da Organização da Mulher Angolana
(OMA) ala feminina, criada em 1962, pelo MPLA80, dão a devida importância à Lei Contra a
Violência Doméstica para urgência de sua efetivação como marco da defesa dos direitos e da
luta para emancipação da mulher na sociedade angolana. Para todas elas, de um modo geral, a
emancipação passa pela formação profissional e pela conquista de novas políticas sociais de
combate à pobreza.
Falar que mulheres angolanas estiveram inseridas na luta de libertação nacional é algo
indiscutível, todavia, nem sempre participaram dos resultados das principais conquistas. Nos
últimos tempos, há um esforço para que elas sejam “agentes ativas na consolidação da
democracia”; a meta, porém, não tem sido atingida de forma efetiva. Por isso, é comum nos
discursos das lideranças, a convocação para que se aumente o nível de participação das
mulheres nos órgãos de decisão e, mais que isso, a reivindicação para que as mulheres tenham
oportunidades de maior inserção social e política capaz de interferir politicamente na
mudança de sua realidade.

80

Há, contudo, outras organizações femininas como a Ação da Mulher Liberal Democrática (AMULID) da
Organização Feminina do Partido Liberal Democrático (PLD), criada em 1994, que incentiva a participação da
mulher na política e na sociedade. (SANTOS, 2010).
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A situação de precarização da população pobre se contrapõe à ostentação de uma elite
que vem se mantendo. Conforme vigora no meio midiático e político, são os desvios dos
recursos públicos e a corrupção que agravam a miséria. Mesmo o trabalho escravo, tendo sido
abolido, a pobreza não é apenas consequência da explosão demográfica e nem tampouco da
falta de capacidade da população de modificar sua condição. Ela é provocada e mantida,
como especialistas políticos asseguram, pela má distribuição de renda que contribui para a
contínua existência do fosso social.
No contexto dos que têm assegurado vida digna, algo peculiar, no entanto, acontece
com as mulheres. Segundo Virgínia Inácio dos Santos (2010), há uma espécie de
hierarquização de privilégios ou patamares que estratificam lugares sociais conforme a cor da
pele e a condição de classe. A mulher negra se situa muito mais discriminada do que a mulata
ou a mulher branca casada, conforme artigo de Virgínia Inácio dos Santos (2010):

As mulheres dos governantes e as mulatas ou mais claras sentem-se melhores e
superiores às mulheres pobres [ou/e pretas]. Aquelas com seus maridos, ocupam os
melhores lugares nos serviços públicos e empresas particulares enquanto que as
mais escuras, as negras, lhes é difícil conseguir bom emprego, a menos que tenham
algum parente influente o que representa uma minoria. São poucas as mulheres que
conseguem uma boa vaga num emprego bom sem ajuda de um parente ou amigo
(SANTOS, 2010, p. 46).

Mesmo que essas e outras desigualdades perturbem a conjunção de força para a
conquista das liberdades femininas, no campo político e social como um todo, há de se
conceber que a população feminina no campo e na cidade tem consciência delas e das
dificuldades de superá-las. No entanto, a construção de maior espaço de intervenção vem
sendo permanentemente forjado coletivamente pelas mulheres do povo nos coletivos de
mulheres, nas associações e movimentos.
Quanto às relações de gênero, no contexto de guerra, Henda Ducados (2008) aponta o
impacto causado pela violência contra a mulher que repercute até os dias atuais. Segundo ela,
“as raparigas que se prostituíram para sobreviver durante o conflito sofriam graves problemas
de saúde, baixa autoestima ou exclusão social, [sobretudo] se engravidaram e/ou contraíram
doenças sexualmente transmissíveis como HIV/SIDA” (DUCADOS, 2008). A situação
tornou-se agravante quando, ao criar o “Programa de desmobilização, desarmamento e
reintegração”, o próprio Estado não incluiu as mulheres para lhes conceder o mínimo de
benefício. A situação de violação parece se tornar insuperável. Henda Ducados (2008) reitera
que
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As mulheres sofreram as consequências directas da guerra de maneiras diversas.
Além do grande número de mulheres que morreram em consequência de combates,
também se reconhece que muitas foram violadas por combatentes de ambos os
lados. Embora os soldados devessem proteger a população, muitos aproveitaram-se
de sua posição para subjugar as mulheres. O seu comportamento e o impacto sobre
as relações de poder entre os dois sexos talvez tenham solapado de forma durável a
confiança da população feminina nesses soldados. Além disso, as mulheres sofreram
em maior proporção com acidentes causados por minas, devido às suas
responsabilidades pela colecta de alimentos. Muitas perderam seus maridos e filhos
com a guerra, aumentado assim o número de mulheres encabeçando lares.
(DUCADOS, 2008).

E a continuidade da exploração sob os mesmos mecanismos de guerra no pós-guerra,
nomeado por muitos analistas, como “tempo de paz”, traduz a encruzilhada por que passa a
mulher angolana com saídas por demais atrozes, em que pouco se vislumbra como mudança
efetiva no quadro social.

A guerra e seus impactos aumentaram o fardo de trabalho das mulheres, já que elas
assumiram uma responsabilidade maior pelas actividades desenvolvidas
normalmente pelos homens, como a provisão do lar, disciplinar os filhos, construção
e reparação de casas, contacto com os líderes comunitários e funcionários
governamentais, e cumprimento das obrigações sociais e religiosas. Muitas
continuam a desempenhar estas tarefas mesmo em tempo de paz, mormente porque
os maridos morreram ou abandonaram o lar. Os rendimentos das mulheres no sector
informal da economia começaram a causar um sério conflito cultural pondo em
causa a capacidades dos homens de ganhar rendimentos e o papel tradicional dos
dois sexos na família. Estas mudanças explicam parcialmente a evidência crescente
de uma explosão de violência doméstica contra mulheres e crianças desde os inícios
dos anos 90 (DUCADOS, 2008).

O raio x da situação revela que, no campo da indigência social, mulheres e crianças
sofrem de maneira avassaladora com a falta de remédios contra impaludismo81, anemia e
outras doenças que matam mais mulheres e crianças do que homens na zona rural angolana.
Nesse sentido, o número de mulheres refugiadas ou engrossando fileiras para as áreas
urbanas, que sempre foi menor que o número de homens, tem crescido.
As mulheres são o maior número de contaminados pela SIDA. O vírus HIV positivo é
81

Impaludismo (Brasil) e conhecido como Paludismo (Angola), Malária, é uma das doenças de maior
preocupação no território angolano. Tornou-se problema de saúde pública e está entre as cinco maiores causas
de mortes em crianças com menos de 5 anos. Está frequentemente associada a outras doenças da infância.
Conforme o Manual do Professor do Controlo da Malária (dispositivo da Angola - Ajuda de Desenvolvimento
de Povo para Povo (ADPP) Angola/Ministério da Saúde): “ Malária ou paludismo, entre outras designações, é
uma doença infecciosa potencialmente grave, causada por parasitas do género Plasmodium, que são
transmitidos de uma pessoa para outra pela picada do mosquito fêmea Anopheles. Em Angola a malária existe
em todo o país e representa a primeira causa de doença, de morte e absentismo laboral e escolar. As principais
vítimas são as crianças menores de 5 anos e as mulheres grávidas. A malária tem, não só um impacto negativo
sobre a saúde das populações, como também sobre o desenvolvimento social dessas mesmas populações
tornando-as mais pobres. Nota-se um aumento de transmissão durante a estação das chuvas, com um pico entre
os meses de Janeiro e Maio. O risco de maior contrair da malária é no interior das habitações, embora a
transmissão também possa ocorrer ao ar livre.” ( ANGOLA, 2015, p. 10).
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contraído em maior escala por relações heterossexuais. De acordo com Teresa Cohen, médica
e pesquisadora da SIDA, fundadora do Comitê Angolano da SWAA – Society for Womem
and AIDS in África, em (1992), “o número de casos têm duplicado todos os anos”. Segundo
Birgitta Lagerström (2009), isso se deve a várias razões: a primeira delas é que o vírus se
espalha pelos homens por motivo de suas relações múltiplas; segunda, o início prematuro de
meninas de 10 a 11 anos na vida sexual ativa; terceira, o aumento da prostituição nas cidades
grandes e quarto, a recusa dos maridos a usarem preservativos ou permitir que as esposas
usem. Isso, no entanto, revela o outro lado da questão: a urgente necessidade de educação
sexual e meios para que as meninas e mulheres obtenham mais (in)formação e mais
conhecimento e controle sobre seu corpo, a fim de assegurar sua proteção.
Outra questão que está na ordem do dia angolano é o crescimento demográfico.
Escassez de assistência social e problemas econômicos requerem urgência de planejamento
familiar. Percebe-se que o discurso institucional concebe o planejamento como uma medida
que alivia o problema social, como uma resposta para a diminuição da mortalidade materna e
para saúde das crianças. As mulheres estão, portanto, numa encruzilhada e à deriva de
imposições contrapostas: as demandas do Estado para por em prática a política de
planeamento populacional, e a rejeição dos maridos. Por estes últimos, aumenta a ocorrência
da violência doméstica, quando elas negam fazer sexo ou a não mais lhes obedecer.
Os testemunhos de participação de mulheres angolanas nas lutas pela libertação do
país e na guerra civil são significativos. Na década de oitenta do século XX, a rainha
Nyacatto, falecida em 1992, desempenhou papel importante como chefe da aldeia, cobrindo a
“ausência dos homens” na época da guerra. De certa forma, a presença da rainha Nyacato
tanto diz da atitude de mulheres angolanas que furaram o cerco da dependência, quanto reitera
o fato de que, muitas vezes, as mulheres só conseguiram ocupar lugar predominantemente
masculino na ausência do homem.
No contexto político pós-guerra, as mulheres ainda não conquistaram espaço na esfera
de decisões, “a política é, aqui também, dominada pelos homens” (LAGERSTRÖM, 2009, p.
115). Albina diz que “apesar da participação ativa na luta contra o colonialismo, a inserção
das mulheres na vida política não se fez e não se faz como seria de esperar. A mulher tem que
se esforçar duas vezes mais para atingir as posições que parecem ser apenas destinadas ao
sexo masculino” (ALBINA apud LAGERSTRÖM, 2009, p. 116); por sua vez, Teresinha,
mesmo considerando o forçoso acesso das mulheres a cargos públicos em época da guerra, vê
que “esta situação vai agravar-se com o regresso de muitos homens da guerra. Isso vai
implicar que as mulheres vão ter ainda mais dificuldades em singrar” (TERESINHA apud
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LAGERSTRÖM, 2009, p. 118). Por outro lado, a própria jurista percebe a possibilidade de
uma nova realidade se

houvesse mais mulheres nos centros de decisão, mulheres que se assumissem como
mulheres, não mulheres assimiladas aos valores masculinos, que procurassem
compreender e sentir os problemas das mulheres que a situação poderia ser bastante
melhor. As mulheres preocupam-se muito mais com as consequências sociais de
qualquer medida política e econômica que é tomada porque elas é que vão ter de
resolver e enfrentar os problemas do dia a dia nas suas casas. Penso também que as
mulheres dificilmente votariam por projectos de guerra. Somos ligadas à vida, pela
maternidade, as crianças, aos velhos, pela prática social. O mundo seria com certeza
diferente se as mulheres governassem em pé de igualdade com os homens
(TERESINHA apud LAGERSTRÖM, 2009, p. 119).

Guardado o entusiasmo nas palavras de esperança, a jurista, no final da citação,
acredita que as dificuldades e os obstáculos encontrados na ascensão e na melhoria de vida
das mulheres angolanas são avassaladores no contexto da pós-independência e mesmo na
atualidade.
A literatura angolana parece ser uma via provocadora de reflexão sobre a realidade do
país no passado e no presente. A realidade travestida e reconfigurada pela via da palavra
poética procura expor e preencher os vazios muitas vezes obscuros. A poesia, por sua vez,
vem estrategicamente construída por diversas camadas plurissignificativas pelas quais se
evidencia o omitido, esquecido e subterrado nos discursos hegemônicos da nação.
Paula Tavares, como voz diferencial no sistema literário de Angola, parece buscar nos
escaninhos da história e da tradição cultural o espaço de fala dos que não têm voz e que, de
uma maneira ou de outra, são mulheres da maioria dessa camada segmental. A sensibilidade
da autora começa pela forma de apreender e focar a história das mulheres. Não sendo uma
delas82, opta por fazê-las poeticamente romper o silêncio (SECCO, 2006). Paula Tavares se
coloca como porta-voz das mulheres que não tiveram ou não têm oportunidade de falar. Como
bem acentua Carmen Lúcia Tindó Ribeiro (2006, p. 152): “Desde seu primeiro livro, Rito de
passagens, o eu-lírico assume a rebeldia do grito e denuncia práticas autoritárias oriundas
tanto dos valores morais lusitanos herdados como dos preceitos ditados pela tradição
angolana.”
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Paula Tavares descende da “mescla as origens portuguesas da mãe e as cuanhamas advindas de sua avó
paterna”. Foi criada com a madrinha que mesmo vivendo em Angola, “cultuava em casa hábitos e costumes
trazidos de Portugal” (SECCO, 2009, p. 151). Na entrevista supracitada, a poetisa depõe: “Eu fui criada com a
madrinha colonial. E os meus pais já representavam aqui uma diferença, eles eram gente mais pobre, gente
com mais dificuldades. Já representavam aqui uma diferença. Mesmo assim não se podia comparar essa, essa
diferença, com diferenças enormes, né? Que existia em relação as outras pessoas que andavam por ali, não é,
oferecendo seu trabalho, [...]”. (TAVARES, 2014 ).
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Em um debate devido à comemoração do dia Internacional da Mulher, a poetisa Paula
Tavares iniciou sua fala se referindo à situação das viúvas angolanas. “Quando os maridos
morrem, elas perdem não só o marido, mas também tudo que construiu com ele para a família
dele, em nome da linhagem”83 Diante das constatações de subjugamento dessas mulheres,
Paula Tavares revela porque escreve e em nome de quem escreve. Segundo a poetisa, quando
escreve, ela está intimamente ligada à situação das mulheres com as quais tudo aconteceu.
“As mulheres de Angola, que participaram da guerra de todas as maneiras foram recrutadas
como soldados mesmo não querendo, foram violentadas desses mesmos soldados [...]”.
Segundo a poetisa (2014), embora os direitos das mulheres e da família estejam garantidos na
Constituição angolana, a maioria delas desconhece e continua a aceitar a ideia da tradição. É,
por esta via, que Paula Tavares reflete sobre qual pode ser o seu ponto de vista e por qual
janela escreve, tendo em vista que há janelas e fronteiras que separam a sua realidade da
realidade das outras mulheres africanas. Ela afirma que tenta constantemente ultrapassar as
fronteiras de separação da sua condição totalmente diferente das outras “suas” mulheres,
fazendo poema, coisa que, segundo a poetisa, “não sabe se cumpre este destino final que é
[dos poemas] serem lidos pelas mulheres em nome das quais eles foram escritos”. Alinha-se a
isso o fato de saber que os poemas que escreve abrem feridas, e ela se questiona sobre (qual) o
seu direito de escrever em nome das mulheres de Angola.
As inquietações de Paula Tavares anunciadas naquele debate são bastante propícias
para o entendimento e averiguação de seu processo de escrita, sobretudo para a compreensão
de sua posição quanto ao papel da realidade como material poético-discursivo. A poetisa
assinala a importância das vivências da infância e da adolescência e a pós-adolescência no
tempo colonial e, depois na independência, quando está “mais ou menos consciente, na
tomada da palavra para afirmar situações, coeficiências, compromissos e etc.”84 Esses
momentos de forte envolvimento e comprometimento com o que se passava no país e a
tomada de consciência da realidade política lhe ajudaram na construção de seu “labor
criativo”.
De fato, a percepção do espaço da realidade das pessoas talvez seja o elemento
propulsor da busca das representações do “substrato daquilo que depois se tornou uma nação
e que nós chamamos hoje de Angola”85. Por outro lado, a poetisa procura um alinhamento
mais de admiração que de herança com as gerações anteriores. A geração “Cultura”,
83

Palestra proferida por Paula Tavares em comemoração do dia Internacional da Mulher, 13 de mar. 2014, na
livraria FNAC, em Lisboa.
84
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na Universidade de Lisboa, em abr. 2014.
85
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na Universidade de Lisboa, em abr. 2014.
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identificada por José Pires Laranjeira (1995), como herdeira da geração “Mensagem”, não
perde sua importância para a consolidação da historiografia literária angolana. Todavia, essas
gerações anteriores servem mais como pauta questionadora, provocando em Paula Tavares a
criação de outras vias de interesses, de questionamentos e de abordagens que extrapolam,
embora não excluam as questões da nação. Como enfatiza, tem mais a ver com “questões que
à primeira vista podem não estar, não ser tão evidentes, mas que têm tudo a ver com aquilo,
com o lugar onde eu nasci, com as pessoas que me rodearam, com as mulheres que são
importantes para o meu crescimento”86
As questões salientadas por Paula Tavares trazem um retrato alusivo à realidade das
mulheres angolanas, quando ela expressa, claramente, que se “coloca como voz do outro que
não pode falar”. Quando é indagada sobre a utilização dessas vozes, a poetisa angolana
declara que

O uso da primeira pessoa é só uma forma de trazer para a primeira pessoa aquilo que é
o sentimento do todo, da coletividade, do coletivo... não são os problemas pessoais
que estão tratados ali... não se trata de fazer ou de incensar esse eu primeiro, trata-se
que esse eu primeiro venha saturado com as marcas dos outros eus das outras
vivências, das outras palavras e inclusive das outras línguas. Eu disse há pouco que
não falo, e não falo, mas o som delas está no meu ouvido permanentemente [...]87

Nesse manuseio com a voz alheia, a oralidade é o ponto de partida, e a escrita, o meio
pelo qual Paula Tavares revisita o passado, pela memória, como forma de ele não ser
esquecido. Nesse gesto, oscila um movimento de aproximação e distanciamento com o
projeto de nação em um exercício discursivo que está mais para reflexão do que para simples
descrição dos aspectos da nação. Paula Tavares imprime sempre, no que quer abordar, o ponto
de vista feminino. Por isso, parece cabível pontuar sua poética sob várias projeções
discursivas tendo, porém, duas como forças radiadoras: a do eu enclausurado pelos preceitos
das tradições e de outros cerceamentos mobilizadores do eu enunciador feminino imbuído de
uma consciência de transgressão e urgência.
A iniciação, os ritos e a presença do corpo feminino são a tônica do primeiro livro
Ritos de passagem (1985). Nele, a poetisa elege a flora angolana como artefato linguístico, a
fim de delinear a condição da mulher na cultura. Os recursos sinestésicos, metafóricos e
metonímicos se entrecruzam na construção de imagens que evidenciam a paisagem humana e
social no intento de encenar os ritos de passagem. Assim, os poemas remetem às relações de
gênero estabelecidas na dimensão do território rural, onde se concentram os preceitos da
86
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Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na Universidade de Lisboa, em abr. 2014.
Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada na Universidade de Lisboa, em abr. 2014.
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tradição.
A estratégia discursiva consiste na apropriação do acervo vegetal angolano em
analogia com o feminino para efetuar o jogo de sentidos. Enquanto os poetas da dicção
nacionalista se detiveram na composição geográfica para metaforizar o feminino como
alegoria da terra e do território, Paula Tavares se apropria dos componentes da flora para
revelar ambivalências, elaborando quadros poéticos que semanticamente aludem à figura
central da mulher nas relações de gênero e de poder no embate das diferenças.
Poetizando os vegetais, manuseia o corpo figurativo – vegetal/fêmea por meio de
metáforas para produzir sentidos de enclausuramento, de supressão feminina, de fissuração,
mas, sobretudo, de passagens do rito de iniciação no ciclo da vida da mulher nas culturas do
Sul de Angola e de Cabinda. Isso se processa especialmente nos poemas “A abóbora menina,
“O mamão”, “A manga” contrapostos a “O mirangolo”, na primeira parte do livro Ritos de
passagem (1985).
Esses poemas, através do processo metafórico e metonímico agregado ao sinestésico,
contribuem para revelar a consciência do ser mulher como sujeito de desejo e sensualidade e o
modo como isso, muitas vezes, marca a situação de submissão.
A ABÓBORA MENINA

Tão gentil de distante, tão macia aos olhos
Vacuda, gordinha,
de segredos bem escondidos
estende-se à distância
procurando ser terra
quem sabe possa
acontecer o milagre:
folhinhas verdes
flor amarela
ventre redondo
depois é só esperar
nela desaguam todos os rapazes.
(TAVARES, 2011, p. 19)

A leitura que se faz minimiza o aspecto exaustivo da singeleza ou da provável sedução
do corpo feminino em preparação para receber o sêmem masculino. A direção da análise
aponta para evidenciar a carga lexical, introduzida pelo termo “tão”, repetido no interior do
primeiro verso, que revela a frágil e delicada condição feminina. Sinaliza-se para a posição de
uma observadora que registra o processo de maturação sexual, envolvida de um sentimento de
proximidade que se concretiza no uso dos diminutivos “gordinha”, “folhinhas”, como a
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denunciar a imaturidade do corpo infantil feminino para a iniciação sexual. Ao mesmo tempo,
o poema visibiliza as vozes da tradição que parecem considerar natural esse processo de
iniciação. A imagem do feminino, portanto, vai sendo construída para assim questionar o
lugar que lhe foi reservado pela tradição: ser criada e educada para exercer a função de
procriadora: “depois é só esperar / nela desaguam todos os rapazes”.
O mesmo enfoque se articula no poema “O mamão”, mas neste se considera o elevado
teor da sedução.

Frágil vagina semeada
pronta, útil, semanal
nela se alargam as sedes
no meio
crescer
insondável
o vazio...
(TAVARES, 2011. p. 31)

A condição do corpo feminino metaforizado pelo fruto “mamão” vem indicada pela
imagem deste fruto cortada ao meio. Nesta fase da iniciação, o poema adianta o percurso que
já não é o de espera dos rapazes, mas do cumprimento dos deveres postos pela tradição. O
corpo feminino, representado pela “Frágil vagina” “pronta, útil, semanal”, atende as
demandas da concepção, paradoxalmente indicada no termo “vazio”. Quem sabe a leitura do
poema permita ver o questionamento, embora de maneira sub-reptícia, da função procriadora
da mulher diante da explosão demográfica angolana, conforme estudos comentados no início
dessa subsecção? Quem sabe se possa enxergar uma alusão ao fato de a mesma sociedade,
que emite um discurso de louvação do corpo-mulher, vendo como templo sagrado da
edificação da nação, como apontado anteriormente, perceba esse corpo feminino como
inscrito no usufruto do prazer masculino: “nela desagua todos os rapazes”, reservando para
ela o “insondável vazio”?
Na “vagina semeada”, metonímia do corpo feminino, “se alargam as sedes”, em cujo
centro “cresce o vazio...”, repercutindo na própria forma de como essa mulher é vista pela
cultura a que pertence. As reticências finais deixam em aberto os sentidos que o vazio possa
ter. No entanto, se se considerar os poemas do livro como quadros constituintes de séries (o
livro é dividido em três movimentos: “De cheiro macio ao tacto”, “Navegação circular”,
Cerimónias de passagem”), o poema “A manga” pode trazer uma pista do possível sentido do
termo “vazio”. A menção ao ato de comê-la, em alusão ao ato sexual, prematuro ou não para a
menina, condiciona sua identidade e condição sexual. Os movimentos de desnudamento pelo
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outro e, não por si mesma, podem ser inferidos do verso “tiram-lhe a pele”, conotando a
transferência de atribuição e domínio do outro. No entanto, após o primeiro desvelamento, há
de permanecer o cheiro para prender o masculino pelo “faro”. Subliminarmente ocorre a
ambivalência sobreposta no corpo feminino pelo olhar do outro que sintetiza a dualidade
originada nos padrões da tradição: corpo sublimado e, ao mesmo tempo, sedutor.

Fruta do paraíso
companheira dos deuses
as mãos
tiram-lhe a pele
dúctil
como, se, de mantos
se tratasse
surge a carne chegadinha
fio-a-fio
ao coração:
leve
morno
mastigável
o cheiro permanece
para que a encontrem
os meninos
pelo faro.
(TAVARES, 2011, p. 33)

Nos mantos sobrepostos, desencobre-se o corpo feminino em ambivalência. A
metáfora nos versos “tiram-lhe a pele / [...] como se de manto se tratasse” que sustenta uma
menção ao corpo da mulher como lugar de pureza, vigorado na acepção judaico-cristã,
enfraquece-se quando nos versos “a carne chegadinha / fio-a-fio” redireciona-se à imagem da
sedução sobre o outro masculino.
As imagens do feminino metonimizadas em “abóbora” e “mamão” distinguem-se da
forte presença masculina no poema “O mirangolo”. Vê-se claramente a ação do mirangolo
que “corta”, “escandesce” e “transforma-se” para atingir o ápice da “iluminação orgástica”. O
fruto angolano, originado de arbustos da zona da Huíla e Huambo, semelhante ao araçá roxo
brasileiro, serve como metáfora do corpo masculino: “testículo adolescente”, remetendo à
afirmação da virilidade. Assim, fica patente a diferença de teor e função desempenhada entre
a “vagina semeada” do poema “O mamão”, onde as sedes se alargam para o vazio, e o
mirangolo, submetido ao fenômeno das “trezentas e oitenta e duas feitiçarias do fogo” geleia
que “ILUMINA A GENTE”.

O MIRANGOLO
Testículo adolescente
purpurino
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corta os lábios ávidos
com sabor ácido
da vida
escandesce de maduro
e cai
submetido às trezentas e oitenta e duas
feitiçarias do fogo
transforma-se em geleia real:
ILUMINA A GENTE.
(TAVARES, 2011, p. 25)

Esta feição poemática de manifesto da cultura local, que se desdobra em alusão à
forma como o corpo feminino está na tradição angolana, é elaborada pela articulação
semântica de “mistura dos códigos visual e sexual”, como acentua Maria Nazareth Soares
Fonseca (2013) no artigo “Corpo e voz em poemas brasileiros e africanos escrito por
mulher”. A pesquisadora enfatiza que “o ritual de comer a fruta, que ‘corta os lábios ávidos/
com sabor ácido’, também celebra o encontro entre os corpos” (FONSECA, 2013). Por outro
lado, do ponto de vista da relação de gênero, é cabível atentar para a metáfora do “testículo
purpurino” que, em dimensionada virilidade, apela para aquele domínio masculino.
Nos poemas de referência aos frutos com conotação feminina ‒– “abóbora”, “anona”
“anocha”,

“nêspera”,

“mamão”,

“manga”

‒–

a

imagem

que

se

expõe

vem,

predominantemente, carregada de um sentido biologizante em que o útero é o cerne. A partir
dele, é reforçado o sentido de germinação e reprodução. Esses frutos vêm envolvidos de
qualidades correntemente atribuídas ao feminino pelo senso comum: modéstia, timidez,
delicadeza, encantamento, ainda que deliciosamente palatável e tatilmente explorados. Este
procedimento revela o lugar e a condição do feminino metaforicamente construídos na
referência a certa passividade e enclausurados sentidos.
Para além da estrutura morfológica, o aspecto semântico-discursivo expõe as
diferenças e revela a nêspera como “rapariguinha-de-brincos” que “amarelece o sonho”
quando “o orvalho / de manso/ lhe arrepie a pele” (TAVARES, p. 2011, p. 29). O “mamão”
apresenta-se como “frágil vagina semeada” (p. 31); a “manga” de que “tiram-lhe a pele /
dúctil” (p.33) trazem teores e sentidos contrapostos à dimensão dada ao “maboque”, que
“quem nunca comeu/ tem/ por resolver/ problema difíceis/ da libido” (p. 21), ou ao
“matrindindi”. Este último, não sendo fruto, pois é um inseto, destoa na ambiência requerida
na cerimônia de passagem. O “matrindindi” é “bicho mecânico” de origem estrangeira: “saiu
do Egipto / e mora em Sumbe (há quatro mil anos).” Na descrição do inseto, é destacada a
função multiplicadora e encantadora: “cresce, multiplica-se, canta”. O inseto é um macho
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reprodutor que se contrapõe à “rapariguinha” nêspera e à “tímida” nocha. Ele se iguala ao
mirangolo cuja potência fá-lo “transformar-se em geleia real”. Por que postos em série,
constituindo o quadro “De cheiro macio ao tacto”, esses poemas funcionam como quadros
performáticos em que feminino e masculino estão conotativamente expostos em tensão
mesmo que em unidades poemáticas separadas. Pode-se lê-los como peças situacionais onde a
condição de gênero se expressa. Deste modo, fica mais evidente por onde se origina o
percurso de uma tomada de consciência do feminino: do estado de não percepção de si
mesma, visto que isso é feito pelo outro, para o de consciência de si.
Essa consciência da realidade de si procede na terceira parte de Ritos de passagem
(1985), abrindo o movimento de “Cerimónias de passagem”. Nesta série de poemas, o eu
enunciador feminino, em primeira pessoa, expressa a consciência de transgressão e de sua
urgência. Isso é demonstrado em “Rapariga”.
Cresce comigo o boi com que me vão trocar
Amarraram-me às costas, a tábua Eylekessa
Filha de Tembo
organizo o milho
Trago nas pernas as pulseiras pesadas
Dos dias que passaram...
Sou do clã do boi —
Dos meus ancestrais ficou-me a paciência
O sono profundo do deserto,
a falta de limite...
Da mistura do boi e da árvore
a efervescência
o desejo
a intranquilidade
a proximidade
do mar
Filha de Huco
Com a sua primeira esposa
Uma vaca sagrada,
concedeu-me
o favor das suas tetas úberes.
(TAVARES, 2011, p. 49)

O teor temático se destaca novamente pela carga de referência à cultura do povo muíla
com alusões a hábitos e costumes, desempenhando papel dinamizador da sociedade angolana
atual. No poema, os elementos ligados à ancestralidade do clã88 de pastores que viviam
88

No organograma das estruturas sociopolíticas angolano, a concepção de clã se dá pela seguinte forma: “O
desenvolvimento da família extensa africana trouxe com a prática da agricultura, o conceito de família, com
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economicamente dos negócios com bois compõem o espaço e o tempo nos quais a rapariga
está inserida e cuja voz insurgente denuncia a condição feminina como peça do
alambamento89. Sua existência está confinada à entrega ao marido em troca de bois. Nesse
contexto, ela está também marcada corporalmente como o próprio boi, em nome da
manutenção econômica da população: “Cresce comigo o boi com que me vão trocar /
Amarraram-me às costas a tábua Eylekessa” (TAVARES, 2011, p. 49).
Ser “Filha do Tembo” lhe confere a responsabilidade do trabalho, suprimindo a
liberdade dos atos que estão limitados e controlados simbolicamente pelas “pulseiras pesadas”
que traz nas pernas. O eu enunciador, no grito de denúncia contra tal exploração, expõe
indiretamente o papel das negociações econômicas, os mecanismos do sistema que a
objetaliza: “Da mistura do boi e da árvore/ a efervescência/ o desejo / a intranquilidade/ a
proximidade do mar”.
O caráter universalizante do termo “rapariga” não destitui a particularização feminina
angolana que está arrojadamente identificada pela linhagem e herança depositárias das
tradições. Sendo do clã do boi, ela é obrigada a reconhecer sua identidade, como bem
expressa Carmem Tindó Secco (2006): “Declarando-se desse clã de pastores, o sujeito lírico
reconhece que sua identidade se acha intimamente vinculada aos signos do gado e aos
sabores, fragrâncias, tatos característicos dessas terras do sudoeste angolano” (SECCO, 2006,
p. 152). Ou seja, o discurso poético aponta a forma como os preceitos da tradição são
incorporados e admitidos naturalmente e, nesse processo, a mulher, consciente de seu papel,
começa a identificar os limites e os agenciamentos que reforçam a condição.
Em “Exacto limite” o eu poético feminino está no interior do Eumbo90. Embora a

regras certas, que veio alterar a noção instintiva de ‘acasalamento’. Por sua vez, a instituição do clã permitiu a
existência de pequenas comunidades territoriais, com união genealógica, implicando a consanguinidade,
consequência da convivência habitacional uns com os outros. A linhagem era assim comum e representada
pelo patriarca, podendo o clã ser exogâmico e ter origem matrilinear ou patrilinear. Ao utilizarmos os dois
últimos termos matricêntrica e patricêntrica, fazemo-lo com a intenção de enfatizar a ideia de “andar à volta
de…”, estar orientado pelo centro, pegando nas palavras de Malinowsky, referidas por Arthur Ramos (1951:
185): ” […] O exame realizado por Malinowski, no grupo social dos melanésios da ilha de Trobiande, revelou
que esses indígenas, vivem sob um regime de linha materna, isto é, sob um regime social em que a mãe forma
o centro e o ponto de referência do parentesco e em que a sucessão e a herança se transmitem em linha
materna. Os filhos pertencem ao clã materno. Os meninos herdam a dignidade e a posição social do irmão da
mãe, recebendo, meninos e meninas, como herança, os bens não do pai, mas do tio ou da tia do lado materno.
[…]. Por esta razão, inclinamo-nos e vimo-nos obrigados a aceitar, através da posição de Malinowski, a
indicação de que, visto que a mãe é o centro, a posição do grupo será matricêntrica. (OLIVEIRA, 2008, p. 31)
89
Alambramento é pagamento do dote, pago em dinheiro ou bens, gado, de uma vez ou em prestações de acordo
com o que for estabelecido. (CRISTOVÃO et al., 2005, p. 675).
90
“Eumbo” (ou ehumbo) é definido por Ribas (s.d., p. 97) “como o conjunto de habitações, celeiros, currais e
terrenos de semeadura de um chefe de família”. No sentido antropológico, para Abranches (1985, p. 275), o
umbo é muito mais do que uma família extensa, um grande grupo de parentesco, que, funcionando ao mesmo
tempo como célula produtora e célula de consumo, controla os aspectos principais da distribuição do produto e
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cerca esteja aberta, a feiticeira Okatwandolo delimita o cerco. O poema enreda, ao modo de
uma fábula, a delimitação do espaço feminino no campo do privado, mais precisamente, no
espaço da tradição, a partir da referência à feiticeira Okatwandolo, remetendo provavelmente,
conforme Érica Antunes Pereira (2013, p. 177), “às cerimônias femininas da etnia nyaneka,
região de Huíla, ao sul de Angola”. Este poema também está inserido na terceira parte do
livro Ritos de passagem (1985), já mencionada, junto com “Rapariga”, “Colheitas”,
“Alphabeto” e outros. Por compor esse grupo temático, a série encena aspecto ritualístico91,
focando o estado de submetimento do eu poético, sob cuidados e vigília, aos preceitos da
tradição.
Ritos de passagem (1985) é publicado dez anos após a independência de Angola.
Nesse momento da história de Angola, a mulher foi obrigada, por várias circunstâncias, a sair
do limite doméstico que lhe era reservado tradicionalmente e, por motivo da guerra, partir em
busca de sobrevivência para si e seus familiares, no entanto a realidade de submissão não se
modificou. O poema reluta entre aquilo que quer perdurar como regime cerceante e a
necessidade de “certa” liberdade para essa mulher “salvar o cotidiano da nação”. No que se
pode inferir que Paula Tavares ajuíza o “Exacto limite” para mostrar este paradoxal
anacronismo e os descompassos com os preceitos da tradição.
A cerca do Eumbo estava aberta
Okatwandolo,
“a que solta gritos de alegria”
colocou o exacto limite:
árvore
cabana
a menina da frente
saíram todos para procurar o mel
enquanto o leite
(de crescido)
se semeava azedo
pelo chão
comi o boi
provei o sangue
fizeram-me a cabeleira
fecharam o cinto:
Madrugada
Porta
EXACTO LIMITE
(TAVARES, 2011, p. 51).

Por outro lado, o poema “Exacto Limite”, ao expor o limite geográfico para o trânsito
da personagem, “fizeram-me a cabeleira/ fecharam o cinto”, sugere, na esfera do erótico e
agrega indivíduos com estatutos servis, engajados no processo produtivo e por afeição no processo de
consanguinidade.
91
Mircea Eliade (2001) apresenta alguns desses aspectos nas sociedades femininas.
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sensual, uma forma de como o feminino pode transitar pelo espaço de dominação patriarcal.
Assim, enquanto uns exercem a liberdade de sair a “procurar o mel” e o leite azeda pelo chão,
o eu enunciador identifica-se em seu limite, grafado em caixa alta “EXACTO LIMITE”,
como forma de grito denunciante.
Em outro instante poético de Paula Tavares, o eu poético parece incisivo na exposição
de sua situação e denuncia a realidade de opressão e violência. Aquela que fala revela um
processo de desconstrução de identidade por que passaram corpo e subjetividade para
anunciar desejos e aspirações perspectivadas.

As coisas delicadas tratam-se
com cuidado
FILOSOFIA CABINDA
Desossaste-me
cuidadosamente
inscrevendo-me
no teu universo
como uma ferida
uma prótese perfeita
maldita necessária
conduziste todas as minhas veias
para que desaguassem
nas tuas
sem remédio
meio pulmão respira em ti
o outro que me lembre
mal existe.
Hoje levantei-me cedo
pintei de tacula e água fria
o corpo aceso
não bato a manteiga
não ponho o cinto
VOU
para o sul saltar o cercado. (TAVARES, 2011, p. 55)

O poema é iniciado com um dos provérbios de Cabinda, estratégia usual nos poemas
de Tavares. Os provérbios, conforme a autora, são utilizados como espelhamento de uma
construção formal na elaboração poética pela “precisão rigorosa”92. No entanto, parece
também que eles funcionam como espelhamento ético, numa dimensão ilustrativa, apontando

92

Em entrevista, Paula Tavares expressa: “A linguagem dos provérbios exerce sobre mim esse fascínio, porque
ela é realmente precisa, precisão rigorosa, [...] não diz mais nem menos do que quer dizer.” Justificando o uso,
a autora continua: “... funcionam [...] mais do que como uma epígrafe, como um conjunto de regras, uma
gramática. O que eu gostava era de escrever assim, não podendo, ou não sabendo, aqui vai, de certa maneira
organizar, ajudar a organizar o resto do poema. Depois também ter presente esses momentos dos patrimônios,
das diferentes regiões do meu país, é digamos assim, também uma aproximação à nação que é Angola.”
(TAVARES, 2014).
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para a forma como o espírito da tradição se mantém.
Se “coisas delicadas tratam com cuidado”, no poema será a desconstrução do
corpo/imagem feminino que se fará por esse propósito. Inocência Mata, no prefácio do livro,
focaliza que a presença feminina

surge primeiro fragmentada (próteses, veias, pulmões), mas vai-se recompondo, e,
consciente do processo de desossamento e das causas da fragmentação do seu corpo
e do despojamento dos seus sonhos, o sujeito poético, detentor de voz da
enunciação, recusa a sua subserviência a determinadas formas sociais e à
uniformidade inscrita nos códigos dos deveres, libertando-se e ganhando a sua
própria dimensão e a sua individualidade [...] (MATA, 2011, p. 10).

É este procedimento que se quer reforçar. Partindo das epígrafes como janelas de
compreensão do processo de desconstrução, “dessossamento”, o corpo feminino vai
“ganhando sua própria dimensão e sua individualidade” (MATA, 2011). O discurso poético
desenvolve a encenação de uma construção identitária feminina que quer se firmar, a partir da
negação de modelos preestabelecidos e de uma consciência de enfrentamento:

Hoje levantei-me cedo
pintei de tacula e água fria
o corpo aceso
não bato a manteiga
não ponho o cinto
(TAVARES, 2011, p. 55)

Assim, o eu enunciador consegue delinear sua posição e vislumbrar o lugar social que
deseja e diz: “VOU para o sul saltar o cercado”. Sema e tema que a autora revisita em mais
dois momentos de sua obra. Um deles está no livro O lago da lua (1999) quando retoma a
cultura massambala de economia, também agropecuária, e expressa:

Está escuro
moram os fumos no eumbo
estou sentada contando pelos dedos
a memória dos dias
[crescer com a massambala/
saltar o cercado enquanto núbil
ser circuncidada apenas pelo amor
morrer às tuas mãos]
ser a outra
o vaso de forma estranha
aberto
fresco
preparado
................................
em torno da boca
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gravada
A escarificação das lágrimas
(TAVARES, 2011, p. 86)

O canto solidário do eu enunciador revela a impossibilidade de não ter conseguido
“saltar o cercado”, visto que no “eumbo” está gravada, pela memória, “a escarificação das
lágrimas”. Do canto poético, reverbera o desejo juvenil: “saltar o cercado enquanto núbil/ ser
circundada apenas por amor”, morrer de amor. O poema, neste momento, inunda-se de
lirismo, porém desconcertante. O estado solitário do eu poético, que no íntimo não está
conformado à passividade, expressa desconforto e vontade de “saltar o cercado” ou só ser
submetida às regras da tradição, “ser circuncidada”, se por amor.

ser a outra
o vaso de forma estranha
aberto
fresco
preparado
................................
em torno da boca
gravada
A escarificação das lágrimas
(TAVARES, 2011, p. 86)

A imagem da “escarificação” se torna um dos léxicos mais recorrentes na poesia de
Paula Tavares, comumente se referindo ao estado de crise e de tensão do feminino. Ela
repercute menos como sinal de identidade cultural e mais como identificação de uma
subjetividade rasurada. O poema acima expõe outra fase condicionante do feminino, a saber, a
subjetividade rasurada por uma situação que não foi resultado de seu desejo amoroso, mas do
estatuto de trocas comerciais impostas pelo grupo. De certo modo, o poema vai além e
imprime metaforicamente a imagem do vaso como a da própria mulher em estado de
resignação com a dor da imposição. Esse estado desmotivador disseminado no poema dialoga
e se amplia reflexivamente com os versos de outro poema que diz: “colonizámos a vida /
plantando/ cada um no mar do outro/ as unhas da distância da palavra da loucura / enchendo
de farpas a memória / preenchemos os dias de vazio” (TAVARES, 2011, p. 61). Os versos
referendam a intensidade do assujeitamento nas relações de subjugamento, sobretudo, a de
gênero.
O tema “saltar o cercado” também é retomado no livro Dizes-me coisas amargas como
os frutos (2001), no poema “O cercado”, no qual se conserva a visão desalentada do eu
enunciador. Este agora busca relembrar as heranças afetivas na figura da mãe e da avó. No
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cercado, o canto libertador de “Dessossaste-me...” parece não ter vigorado, pois que o eu
enunciador se interroga: “Onde está o tempo prometido p’ra viver, mãe / se tudo se guarda e
recolhe no tempo da espera/ p’ra lá do cercado” (TAVARES, 2011, p. 133). A relação
amorosa no sistema poligâmico é determinante, muitas vezes, da instabilidade e gera conflito
na mulher. Essa carga emocional vem expressa de forma contundente no discurso do eu
enunciador em primeira pessoa. A condição psicológica de ser outra transcorre quase como
uma forma de depoimento com lacunas de pensamento:
O meu amado chega e enquanto despe as sandálias de
[couro
marca com o seu perfume as fronteiras do meu quarto
[...]
Traz-me laranjas. Divide comigo os intervalos da vida.
Depois parte.
......................................................................................
Deixa perdidas como um sonho as belas sandálias de
[couro
(TAVARES, 2011, p. 81).

O verso pontilhado, como recurso linguístico que aponta para o silêncio, expõe o
espaço vazio deixado pelo amado na vida solitária do eu enunciador. Lacuna que pode
significar várias motivações circunstanciais e culturais, em que resvala o sistema poligâmico,
mas também motivações sociopolíticas que levam o homem angolano a desertar do seu país.
Numa verificação crítica quanto ao lugar do feminino em O Lago da lua (1999), podese considerar que o livro de Paula Tavares liricamente privilegia a condição feminina na
sociedade angolana, procedimento que contribui para circunscrever a mulher no imaginário
das culturas de povos pastores do Sul de Angola, província de Huíla. Na cultura agropecuária,
onde existem diversas etnias, como a dos Quicos e a dos Muílas, as figuras femininas, em
enfrentamento, contabilizam perdas, mas também ganhos, engendrados pelos atos de
transgressão. Uma dessas transgressões é a apropriação da máscara93 de Mwana Pwo94 como
atitude de violação a regulamentos.

chegou a noite
93

Considera-se a máscara como um marcador simbólico. Segundo Isabel Castro Henriques (2004), ao tratar da
concepção e uso dos marcadores territoriais, se se incluir as máscaras como marcadores “fabricados”, deve-se
não esquecer que “elas resultam do talento dos artesãos mas também do conhecimento íntimo das matériasprimas – fibras, essências, resinas, corantes – organizadas em função das tarefas simbólicas [...]
(HENRIQUES, 2004, p. 25).
94
Pepetela também utilizou desse recurso para compor uma história homônima, cuja epígrafe inicial revela: “Era
uma máscara tchokuê. Máscara de Muana Puó, a rapariga. Com ela se dança, na festa da circuncisão”. É
descrita com as qualidades de “serena, grave, quase severa, formada de elementos violentos” (PEPETELA,
2009, p. 5).
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onde habito devagar
Mwana Pwo em traje de festa
dança comigo
de noite todos temos asas
vem, eu sou a máscara
para lá da vida
à beira da noite
bebe comigo
a distância
em vaso de vidro
vem atravessar o espelho em dois sentidos
depois, podemos, rumo ao sul
navegar
as horas
desembrulhar a espuma desta
lentíssima noite
e ficar por dentro
dançarino e máscara
no meio da noite.
(TAVARES, 2011, p. 85)

O poema, no encalço de uma visão mítica, encena a dança da noite em que o eu
poético feminino usa a máscara, fato que, na tradição angolana, era exclusivo aos homens no
desenvolvimento dos rituais. Essa máscara Mwana Pwo95 representa o espírito feminino,
simbolizando “a grandiosidade e elegância da mulher”, mas também pode representar dor e
sofrimento, marcados nas “escarificações”. Ao usá-la, no ritual poético da dança, o eu poético
estabelece uma relação de igualdade entre “dançarino e máscara”. Nesse sentido, a dança
destacada faz parte de um quadro social, um ritual, que permanece na comunidade, onde a
“máscara é objeto profanado usado pelos dançarinos que percorrem as aldeias e executam
danças para divertimentos do povo” (SILVA, 2005). No entanto, no poema, a máscara
também simboliza o encontro amoroso que clama para “atravessar o espelho em dois
sentidos”, processo iniciático, talvez, de uma nova realidade entre ambos. Para além dos
ditames da subjetividade, a máscara aponta para a mítica transgressão, o aproveitamento dos
elementos da tradição cria metaforicamente condição para “saltar o cercado”.
Outros poemas de O lago da lua (1999) revelam como a figura feminina está cercada
pelo discurso da tradição, embora exponha seu papel questionador. Como exemplo ilustrativo
dessa ordem, há poemas como “Ex-voto” que expõe como oferenda o “corpo de rapariga
tatuado” (TAVARES, 2011, p,74); como “Canto de nascimento”, em que “uma mulher

95

Mwana Puo é uma máscara feita de madeira, pigmentos e ráfia (corda de fibra de palmeira), 30cm de altura,
recolhida em 1971, cidade de Luso (atual Liena) que carrega na expressão o ideal de beleza da etnia Quicos:
serenidade e docilidade. (SILVA, 2005).
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oferece à noite / o silêncio aberto/ de um grito/ sem som nem gesto/ apenas o silêncio aberto
assim ao grito/ solto ao intervalo das lágrimas” (TAVARES, 2011, p. 77), e “rasga a noite /
com seu canto de espera”, ou como “Terracota”, cujo intento do eu poético é clamar a
abertura da terra para que se deixe ver no espelho, a fim de encontrar o seu lugar no vazio,
efetuando um discurso memorialístico e identitário. Há o eu que procura a si mesmo para
poder encontrar sua própria resistência. Esses poemas se situam em um lugar ambivalente,
entre a oralidade e o processo de escrita. Apropriando-se dos artefatos culturais locais, como
pano de fundo, Tavares evidencia as vivências femininas no seio da tradição angolana que, de
certa forma, forjam aquilo que, do ponto de vista autoral, deve ser lembrado em contraposição
ao esquecido nas camadas do discurso hegemônico da nação. São poemas que incidem o olhar
questionador sobre as relações de gênero que confinam o feminino ao âmbito da
subalternidade e da submissão, numa trajetória permeada de dor e sacrifício.
O livro Dizes-me coisas amargas como frutos (2001) traz o contexto da guerra para
reflexão quanto à nação. O poema “Amada... expressa a ambiência da guerra nos versos “Os
celeiros estão vazios / as crianças sem leite” (TAVARES, 2011, p. 121), enunciados pela voz
do amado. Com já analisado em “Rosto da muralha”, no capítulo 3 desta tese, os poemas do
livro retomam, de forma contundente, o espectro da guerra e seu desdobramento. O poema “A
guerra” ilustra a realidade de aflição e angústia.

A hiena uivou toda a noite
o bicho esfomeado uivou toda a noite
as vozes saíram das casas
como o fogo se levanta das cinzas
altas todas juntas no medo
os dentes dos guerreiros
batiam sem parar
os pés das velhas juntaram-se para aquietar a poeira
um companheiro nosso não regressou
o filho único de nossas mães
não vai voltar de pé
é só o seu cheiro que volta agora
e um corpo dos nossos não regressou
a hiena uivou toda a noite
a terra ficou dura sob os nossos pés.
(TAVARES, 2011, p. 139).

O uivo da hiena, metonímia clânica da guerra que ceifou a nação angolana, dá ao
poema um movimento de circularidade. Isso contribui para expor a intensa agonia que a
guerra provoca no povo. O recurso metonímico se junta ao metafórico, resultando a descrição
dinâmica do estado de insegurança em que se encontra a paisagem humana. Hiena, homem e
bicho estão no mesmo patamar afetados pelo espoliamento. De forma gradativa, o clima de
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medo e apreensão vai se intensificando pela menção aos “dentes dos guerreiros [que] batiam
sem parar”; os demais vão ilustrando quadros de guerra que desolam a aldeia: “um
companheiro nosso não regressou”, “o filho único de nossas mães / não vai voltar de pé”. Isto
é, está no poema a composição do estado de ausências, de falta e de morte que a máquina da
guerra constrói. Intensificando essa ambiência dramática, o eu feminino se autoreflete diante
da dor em “Mulher VIII”:

Que avezinha posso ser eu
agora que me cortaram as asas
Que mulherzinha posso ser eu
agora que me tiraram as tranças
Que mãe grande mãe posso ser eu
agora que me levaram os filhos
(TAVARES, 2011, p. 138)

Sem pontuação, assemelhado a uma quadrinha popular, o poema, se lido
superficialmente, tende a considerar um estado de autocomiseração. E isso destoa de outros
momentos poéticos de Tavares justamente quando o eu poético, em primeira pessoa, é
utilizado para dizer de si mesmo. No entanto, uma leitura atenta leva a compreender que
aquela que fala também não poderá ser “avezinha”, “mulherzinha”, mas sim um ser imbuído
de uma força maior, “grande mãe”. A falta de pontuação proposital é a estratégia que
repercute para a desconstrução da fragilidade e a construção de acúmulo de forças. Lendo sob
o viés positivo para o feminino, fazer parte do clã da vaca fêmea, como prenuncia o texto
colocado em página anterior ao poema e que funciona como epígrafe: “Vaca fêmea, guia bem
amada dos rebanhos/ a que não salta, não corre/ avança lenta e firme, / lambe as minhas
feridas/ e o coração” (p.137), pode levar a inferir que o sexteto pode ser visto mais como um
enfrentamento do eu feminino à realidade do que como um canto de lamentação.
Fechando esse ciclo de leitura da obra de Paula Tavares, deixa-se ilustrado um poema
do último livro de poemas Como veias finas na terra (2010), que parece sintetizar os anseios
contidos de liberdade do eu poético feminino que ainda persiste sob o domínio amoroso
masculino. O poema sem título inicia-se com a epígrafe de um provérbio Burkinabe: “O facto
de dormirmos na mesma esteira / Não significa que temos os mesmos sonhos”. Este
prenúncio da consciência da diferença de gênero parece ser aquilo que autora pretende afirmar
no decorrer de sua obra poética.

Um dia eu posso chegar demanhãzinha
já de frutos colhidos e ovos frescos
afastar as cortinas de sombra da tua testa forte
fazer-te as tranças e devolver-te as sandálias
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para que possas voltar aos bois e às amadas
que deixaste a sul com os seus filhos os bois e as
cabras.
Arranjo-te o saco de couro
o leite azedo os braceletes
a catana do avô com a bainha trançada
Um dia, meu amor, um dia. (TAVARES, 2011, p.235)

O desejo de libertar-se do domínio amoroso parece não se concretizar porque ainda há
muitos fatores submersos e muitas razões que interditam a possibilidade de concretização
desse desejo. O eu poético, em primeira pessoa, absorto sob os mecanismos de submissão que
a tradição lhe impõe, no exercício de hábitos e costumes, e submerso aos ditames de amor
imobilizador, procura cultivar uma consciência de que, no futuro, pode ser capaz de seguir o
seu próprio caminho sem a anuência do outro. Portanto, a metáfora de uma servidão amorosa
nos diz desse lugar imposto a ela, mas também da possibilidade de sua libertação cultuada no
interior de sua consciência.
Com essas leituras efetuadas, alinham-se as preocupações poéticas de Paula Tavares
com as constatações dos documentos sobre a realidade de Angola no pós-independência e os
depoimentos de lideranças femininas e participantes do processo de reconstrução de Angola
apresentados anteriormente. Os poemas aqui escolhidos apontam simultaneamente para a
desconstrução da imagem do feminino, assegurada pela tradição e uma nova e possível
reconfiguração, através de uma elaboração poética que permite ir além da superfície da
linguagem e, na esfera profunda da consciência, demarcar novas configurações do feminino.
A poetisa desconstrói o imaginário de princípio patriarcal para construir novas formas pelo
enfrentamento, sem deixar de colocar em pauta a importância da tradição para as próprias
mulheres.
Se é produtivo poeticamente ultrapassar os desafios que a mulher angolana tem
tentado resolver, no campo das discussões teóricas feministas, as mulheres ainda estão
atormentadas por enfrentamentos que não rompam com a estrutura do sistema patriarcal. Por
isso, parece ser bastante difícil uma real modificação de sua realidade. No entanto, quando a
arte e a literatura começam a provocar essas e outras discussões, é inegável que visões
estratificadas começam a ser abaladas.
No exercício de um exame comparativo e retomando o exposto sobre a poética de
Conceição Evaristo, é possível distinguir os dois processos de produção e de posição autoral
diante do elemento que privilegia a temática da condição feminina. O de Conceição Evaristo
se processa, portanto, diferente do de Paula Tavares, na medida em que aquela parece se

215

introjetar como sujeito de sua “escrevivência” e por isso escreve a partir de dentro dos
conflitos subjetivos e coletivos que atingem a comunidade negra brasileira. Noutra dimensão,
os argumentos, processo poético e a posição autoral de Paula Tavares não contemplam uma
admissão inclusiva como “escrevivência” no modo de Conceição Evaristo. No entanto, ao
dizer o feminino, ou melhor, dizer por ele, Paula Tavares explicita ora como observadora, ora
como um eu primeira pessoa, a ambivalência da ordem, expondo de forma contundente as
rasuras da tradição angolana, traduzindo os ditames de uma sociedade subalternizada e
subalternizante para com a mulher. O processo de colonização e o de guerra de guerrilha
parecem reforçar o mecanismo de opressão e de discriminação contra a mulher que só se
agrava com a “colonização do outro” nas relações de gênero. Conceição Evaristo expressa,
por sua vez, a condição das mulheres negras de cunho mais social, em um Brasil que ainda
não eliminou a herança da mentalidade escravocrata sobre o papel e a condição de espoliação,
denunciando a permanência desse estado. Isso implica dizer que há até aqui, como referencial
de análise, duas posições produtivas sobre a condição feminina que se distinguem, mas não se
contrapõem.

5.3 O lugar do feminino na história silenciada da nação literária de Conceição Lima
No universo da população de São Tomé e Príncipe, as mulheres representam cerca de
mais de 50% da população. Elas se concentram em funções no setor agrícola - 79,46%, em
2011, e 80,96%, em 2012. No campo político, segundo dados de 2008, existiam 9 (nove) em
cada 100 mulheres no parlamento; em 2015, há 3 mulheres no parlamento. Quanto à condição
de igualdade e oportunidade, parece fato que poucas mudanças sociais foram realizadas, já
que as mulheres continuam a ser o grupo mais vulnerável à pobreza e com difícil acesso à
educação. Um dos fatores que contribuíram para tal situação foi a ausência de políticas
especiais para as mulheres. Os órgãos administrativos a quem cabe a responsabilidade dessas
políticas emitiram poucos esforços para o cumprimento de suas funções (VIDA
PLANETÁRIA, 2010).

A situação torna-se agravante quando se constata que 50% da população são-tomense
vivem abaixo da linha da pobreza. Com população feminina estimada cerca de 154.874 mil
habitantes, as mulheres de São Tomé e Príncipe são mais vulneráveis ao contágio da SIDA do
que os homens e mais submetidas, juntamente com as crianças, às doenças como malária e
paludismo e as maiores vítimas da fome e da desnutrição.
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No V Acampamento da Sociedade Civil dos PALOPs, encontro em que participaram
organizações dos cinco Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs),
nomeadamente Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe
(STP), entre os dias 10 e 13 de outubro de 2011, sediado na cidade de São Tomé, cuja pauta
se centrou no direito das mulheres e equidade de gênero, os grupos de discussão chegaram a
várias constatações quanto à situação da mulher. Entre elas, vale destacar, que nesses países

a mulher constitui o género menos alfabetizado ou com menos acesso à
escolarização; [...] dominam o sector informal da economia e do trabalho doméstico,
no entanto sem o devido reconhecimento e protecção; [...] são as mais vitimadas
pela violência baseada no género; que certas práticas culturais e tabus aceites
socialmente, relegam a mulher para o papel secundário e subserviente, impedindo a
sua completa emancipação; os programas governativos não incorporam a
perspectiva género de uma forma transversal, incluindo na formulação e adopção de
orçamentos nacionais e sectoriais; apesar de haver algumas acções, legislação,
projectos, instituições que visam à promoção da igualdade e equidade de género,
ainda não se pode falar de políticas públicas que sejam integrais e efectivas nesta
matéria. (AMARAL, 2011)

Isso posto, as organizações representativas das mulheres reunidas no Acampamento
concluíram que se faz urgente a criação de leis de proteção aos direitos das mulheres, como
medidas de implementação de políticas públicas. No entanto, foi constatado que há resistência
institucional para a execução de medidas de proteção às mulheres. Isso se evidencia pela
pouca alocação de recursos humanos e financeiros para a implementação de políticas de
proteção. Diferente dos outros países, em São Tomé e Príncipe, existem as casas de abrigo
feminino para as vítimas de violência domésticas, no entanto, quando as mulheres sofrem
violência, muitas vezes, o agressor não é penalizado. Conforme pontua Amaral (2011), “em
países como Moçambique e São Tomé e Príncipe, a rapariga grávida é obrigada
compulsivamente a se transferir para o ensino noturno, enquanto o agressor, muitas vezes o
colega ou o professor não é sancionado”.
Essas constatações indicam a dupla vitimização da mulher: pelo Estado e pela
sociedade, especialmente, no campo doméstico. Tendo São Tomé e Príncipe uma história de
“população imigrada masculina”, só na década de 1981, segundo Nascimento (2008), é que as
mulheres passaram a ser a maioria da população. É sabido que são as mulheres que exercem
comumente a chefia familiar com mínimas condições de sobrevivência, de forma que, por
volta de 1991, “7451 lares eram chefiados por mulheres”, comumente por aquelas que não
tinham fonte de rendimento, correspondendo “cerca de 85% do total de agregados sem
rendimentos próprios” (NASCIMENTO, 2008, p. 51). No quadro social familiar, estima-se o
aumento do índice de violência sexual, seja pelo namorado, seja pelo marido ou companheiro.
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Segundo Augusto Nascimento, para os são-tomenses, a família é “como o esteio dos
laços sociais” (NASCIMENTO, 2008, p. 50), todavia as mudanças da sociedade têm
ameaçado essa “centralidade e o peso simbólico das relações familiares”, visto que “os
vínculos clientelares e de dependência, forjados na esfera política e económica parecem
sobrepujar os laços familiares, que, diferentemente do passado, já não determinam de forma
tão decisiva a posição social dos indivíduos”. (NASCIMENTO, 2008, p. 50). Nesse sentido,
os casamentos, que antes não pareciam tão abalados pelas relações extraconjugais, e a
poligamia hoje se tornam enfraquecidos. O que ocorre é que

ligados à prevalência da poligamia, entre os vários laços familiares, temos a baixa
percentagem de casamento monogâmico, uma incidência relativamente alta de
uniões de facto, parte substancial das quais em série, relações de visita e, por fim,
um elevado índice de lares monoparentais liderados por mulheres (NASCIMENTO,
2008, p. 50).

Nessa dimensão do lastro de tipos de família que predomina na sociedade sãotomense, vê-se que os casamentos servem de afirmação da posição social do homem e de
servidão da mulher, uma vez que, sendo ela a esposa principal ou participante de relação
extraconjugal, carrega como função primordial “servir o homem e cuidar dos filhos”
(NASCIMENTO, 2008, p. 50).
Por volta da independência, nos tempos de euforia, parecia vingar a ideia de conquista
de igualdade, conforme o pesquisador,

Na realidade, após 1975, a promoção da mulher foi encarada como meio de
alargamento da base de apoio do poder político, a que acrescia o interesse no
empenho de todas as “forças produtivas”, de que as ex-serviçais não eram uma
parcela despicienda. A promoção da mulher acarretou colisões com o rasto da
autoridade masculina, do que terão resultado alguns ganhos para as mulheres e
maior equilíbrio nas relações de gênero. (NASCIMENTO, 2008, p. 52).

Passada a euforia, as relações de desigualdades de gênero permanecem, e o discurso
revolucionário não foi capaz de alterar ou de questionar valores que se encontravam
enraizados no imaginário são-tomense. Diz o pesquisador que “a poligamia nunca foi objeto
de censura social ou política, sendo publicamente assumida por responsáveis políticos”
(NASCIMENTO, 2008, p. 52). A esta condição, agrega-se a média de escolaridade feminina
(75%), enquanto a média de homens é 91%. Acrescem-se a pobreza elevada, que atinge as
mulheres, e o aumento da violência doméstica, como fatores que contribuem para “a
persistência de uma relativa subalternidade feminina, entre eles, a interiorização de
preconceitos e concepções de outrora, acerca de papéis ligados à reprodução das famílias -
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que dependem delas e lhes exaurem os recursos - e, previsivelmente, à maternidade e à
sexualidade.” (NASCIMENTO, 2008, p. 52).
É neste fundo social de dramática situação em que a mulher são-tomense se encontra,
ao compartilhar o quadro de privações e discriminação com os demais segmentos sociais, que
se pode investigar e refletir sobre a inserção temática das mulheres são-tomenses,
especificamente, na escrita de Conceição Lima.
De Santana, Ilha de Príncipe, com uma produção que assinala sensibilidade para os
problemas políticos e sociais de seu país, a poetisa Conceição Lima se coloca como “mulher,
africana, negra, são-tomense, cidadã do mundo”. Ela explica que

[...] À mulher há um aspecto de injustiça histórica. As injustiças históricas que os
negros e as negras sofreram exigem uma resposta e uma reflexão que tem em conta,
em minha opinião, ser escritora como uma realização de um direito. É um direito
[...] e é a concretização da plenitude do ser, é nessa medida que vejo a questão. É um
direito e a concretização da plenitude do ser. Eu acho que duas mulheres negras, três
[...] terão pontos de contato naquilo que falarão, poderão ter esses pontos de contato
sendo uma brasileira, uma são-tomense, uma caribenha [...], mas terão também
pontos de profunda individualização, a poesia individualiza, a escrita individualiza
profundamente. [...] É um direito e esse direito não deve ser cerceado nem por
políticas erradas nem por ausências políticas. Esse direito não deve ser cerceado por
circunstâncias econômicas e outras que alimentam a falta de autoestima e uma visão
provocatória de si própria. Há um processo em curso e esse processo é de afirmação
de ser mulher, de ser mulher negra, de afirmação do ser. (LIMA, 2014).

Essas afirmações iniciais, pela voz da própria poetisa, norteiam a análise dos poemas
que se procura desenvolver, visto que são constatáveis no seu projeto estético. Partindo da
ênfase ao direito de ser poetisa, pelo qual se afirma a condição de ser mulher negra e africana,
suas preocupações estéticas, de fato, não se distanciam dos temas de outras poetisas de outros
lugares. No entanto, algo se particulariza, como apontado por Helder Macedo, no prefácio do
último livro de Conceição Lima, O país de Akendenguê (2012b). No prefácio, ele assinala que

a voz poética de Conceição Lima só poderia ser feminina e só poderia ser africana
mas, como sempre acontece na melhor poesia, excede género e etnia, do mesmo
modo que excede nação, para depois tudo mais reinstituir como uma
particularização de mais ampla relevância universal (MACEDO, 2012, p. 13).

Desse modo e por uma “visão provocatória de si própria”, a poetisa busca, no
substrato histórico, territorial e humano de são-tomense, a seiva nutridora para sua construção
estética. E, nesse movimento de produção e edificação do projeto, que até o momento
constitui de três livros publicados, a ação do feminino se efetiva: primeiro, com o exercício de
poetizar como voz de um lugar em que os direitos de expressão estão constantemente
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cerceados; e segundo, no ato de poetizar, através da memória afetiva, a qual evoca a presença
familiar e de outras mulheres são-tomenses com função de testemunhas na construção da
nação imaginada.
De certo modo, vê-se, que nos três livros de Conceição Lima, O útero da casa (2004),
A dolorosa raiz do mincondó (2012) e O país de Akendenguê (2012b), a voz feminina não
está explícita como se pode conferir na produção de Paula Tavares (Angola) e Conceição
Evaristo (Brasil), porém é patente a presença feminina no sumo discursivo que focaliza a
história no interior dos “luchans”, no seio dos “obos”, onde se perfilha o modo de dizer, de
sentir e ser, sobretudo, mulher entre as interdições e rasuras históricas.
Na poética de Conceição Lima, a voz que fala ou que textualmente se inscreve no
discurso - “eu sou a que agora fala” (LIMA, 2012a, p. 13) - investe uma visão de mundo em
que transpõe para o centro a presença feminina que está nas margens e assim ela participa
efetivamente da construção da nação imaginada. A dimensão de mundo poeticamente
construída expede o olhar para o passado com o intuito de refletir sobre o presente sãotomense. Isso se efetiva através de uma gradativa consciência que amplia o que se diz do
individual para o coletivo. Há um eu expressivo em interlocução com o tu - participante do
mesmo contexto - que se permite narrar poeticamente a história no movimento que oscila
entre o passado e o presente.
Nesse olhar para o passado efetua-se um descentramento. Dessa maneira, Conceição
Lima constrói um modo de representação de suas experiências sociopolíticas individuais e da
coletividade são-tomense no contexto pós-colonial. Os seus poemas reativam o que se
encontrava no esquecimento ou que era reescrito por outrem sob o prisma hegemônico. Ela
recorre à memória, acolhendo imagens sócio-psíquicas das testemunhas da história e, à
medida que adentra no tempo histórico, rearticula, “o lugar de perda [...] e o lugar da
constituição de uma dívida” (MBEMBE, 2014, p. 180).
Ao construir poeticamente a memória histórica e social de São Tomé e Príncipe,
Conceição Lima estabelece o caminho da “crítica ao tempo e aos artefactos que pretendem ser
os substitutos últimos da própria substância do tempo (estátuas, estela, monumentos, efígies)”
(MBEMBE, 2014, p. 181). Por esse raciocínio, parecer pertinente pensar, na esteira de Achile
Mbembe, que a emissão do ponto de vista do “eu, a que em mim agora fala”, na poética de
Conceição Lima, realiza-se, ainda que no contexto pós-colonial, como “uma voz que ganha
corpo num signo que desvia, revoga, inibe, suspende e erradica qualquer vontade de
autenticidade” (MBEMBE, 2014, p. 182), porque marcada pela hesitação, a dúvida e o
questionamento.
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A questão da busca das raízes, sejam elas patrilineares, sejam matrilineares, é
recorrente na poética de Conceição Lima, sobretudo em A dolorosa raiz do mincondó (a
primeira edição é de 2006) que, segundo Inocência Mata (2010), “tem uma subdominante
referencial bem marcante através da qual a poetisa intenta a visibilização e dignificação das
raízes matriciais da são-tomensidade” (MATA, 2010, p. 162). Contudo, pode-se inferir que
essa visibilização e dignificação das raízes matriciais já se anunciam em O útero da casa
(2004), quando a seiva da resistência começa então a ser nutrida. Dois poemas espelham esse
processo: “Seiva” e “Regaço de upa”. Neles, especialmente no primeiro, prenuncia-se a
arquitetura poética de A raiz do mincondó, revelando, ao mesmo tempo, a quem está atribuída
a simbologia da resistência. O poema “Seiva”, dedicado à avó Domingas, conciso, mostra
simbolicamente que a poesia se nutre também do feminino.

Dos dedos longos da palmeira
o leite escorre exausto incessante
Hoje todos os dias são puros
no verde tronco acocorado
Não nego a metamorfose da folha
se digo que nenhum enigma escurece
os destroços da seiva que renasce
(LIMA, 2004, p.54)

Ciente das mutações que ocorrem no percurso das estórias que, muitas vezes, ficam
esquecidas nos vãos da memória, a poetisa efetua uma incisão poética ao caule da palmeira e,
com o “leite escorrido”, dimensiona a realidade presente. Enquanto marca a passagem dos
dias “no verde tronco acocorado”, o eu poético não nega “a metamorfose da folha” que
“naturalmente” se realiza. No entanto, mesmo diante das mudanças que porventura venham a
ser processadas no presente, importa que os enigmas não escureçam aquela seiva que
perenemente renasce. Isto é, por mais que se abalem as estruturas, e as mudanças
desorientem, será da seiva mater, fabricada na experiência feminina, que se tira a força da
existência.
As três estrofes aludem metaforicamente ao processo de produção da seiva, mais
especificamente, como se dá o transporte nutricional da planta pela produção da seiva bruta e
da seiva elaborada96. Reafirma-se o lugar da seiva nutricional da palmeira ou do micondó:
96

Segundo a teoria de teoria da transpiração-tensão-coesão ou teoria de Dixon, há, na planta, duplo movimento
nutricional, o transporte da seiva bruta e o transporte da seiva elaborada. A seiva bruta é absorvida do solo pela
raiz e é levada para o caule e as folhas; a seiva elaborada dispersa-se por todas partes da planta através dos
vasos do floema para alimentação das células e produzir a fotossíntese. (BARDINE, 2015)
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“Hoje todos os dias são puros / no verde tronco acocorado” para se estender ao do seu projeto
poético que pode ser o de sua nação literária. O processo de elaboração da seiva, que se
revigora nos ramos da palmeira são-tomense, a upa97, pode ser entendido como resistência
cultural são-tomense, onde sua poesia vai buscar alimento, sustentação e aconchego. Essa
leitura se reforça quando se atenta para o poema “Regaço de upa”, dedicado à mãe, que clama
à memória da linhagem como acalento nos dias dolorosos:

Regaço de Upa
À minha mãe

De que servirá o canto
embora claro
quanto tu te ausentares
e o silêncio possuir a madrugada?
Quem despirá do frio
as horas
quando inertes as mãos quedarem
sem memória? (LIMA, 2004, p. 55)

O projeto de Conceição Lima é cevado na linhagem biológica simbolicamente
configurada na imagem da palmeira upa, sempre referida para fazer sobressair a linha
matrilinear ou do micondó, que metaforiza a linhagem patrilinear. Na primeira imagem,
imprime-se a força propulsora da resistência da mulher são-tomense, numa nação em que a
realidade da mulher é de subordinação e violência; na segunda, o vigor da resistência do pai,
dos avôs e dos segmentos étnicos frente ao poder constituído.
As vozes femininas ou suas presenças, fazendo-se testemunhas da história, ampliam-se
como participes, como elemento transportador e mediador da cultura. Nesse movimento,
como já conferido em outros momentos desta tese, a poetisa tensiona uma “visão (quase)
monogenista da harmonia identitária, desvelando os lugares fracturantes que ficaram à
margem do ‘relato da nação’ (MATA, 2010, p.141).” e evidencia “os segmentos sonegados no
atual agenciamento identitário da nação” (MATA, 2010, p. 141).
No tocante ao processo de subalternização, Conceição Lima não trabalha de forma
idêntica à Paula Tavares e à Conceição Evaristo o nível de subjugamento da mulher, isto é,
elegendo as questões específicas das mulheres, dupla ou triplamente oprimidas ou
discriminadas direta ou particularmente. Todavia, a realidade denunciada nos poemas de
97

Upa, termo definido no glossário de O útero da casa por (crioulo forro) uma substância semelhante ao
algodão, de cor acastanhada, extraída do ramo da palmeira e utilizada em colchões e almofadas. (LIMA, 2004,
p. 64)
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Conceição Lima se desdobra para outras geografias e tempo histórico, como bem exemplifica
o poema “Manifesto imaginário de um serviçal”, de O útero da casa (2004) e “Canto obscuro
às raízes”, de A dorolosa raiz do micondó (2012), em que situam o cotidiano são-tomense,
onde se potencializam as vitimações e a brutalidade contra os segmentos marginalizados,
sobretudo as mulheres.
Retomando a modelagem metonímica da nação, elaborada nos poemas “Mátria”, “A
casa”, “Ilha”, “Roça”, “Os rios da tribo”, “Em Santana”, de O útero da casa (2004) e
“Pantufo”, de A dolorosa raiz do micondó, percebe-se que, por eles, são delineados os lugares
de pertença do eu poético. O processo de narrar os lugares da terra98 recolhe realidades do
assentamento urbano e redimensiona-os em direção ao seu interior e ao que está para “além da
ilha”. Assim, como se tivesse uma lupa, ou porque estivesse no seio da ilha, o eu poético
estabelece o ponto próximo para focá-la em sua minuciosidade. A precisão do foco estende a
imagem de Pantufo e radiografa suas especificidades. Ao mesmo tempo que Pantufo expressa
aspectos do país São Tomé e Príncipe, quando contraposta à Lisboa, antiga metrópole,
também revela as heranças do processo colonial.
Os parâmetros de distinção entre Pantufo e Lisboa são estabelecidos a partir do irônico
signo de “enigma feliz” calcado no imaginário colonial de outrora. É de Santana, lugar de
nascimento, que Pantufo é visitado e construído imaginariamente. Projetam-se, portanto, suas
feições humanas, geográficas e sociais e, assim, privilegia a realidade dos segmentos
subalternizados que compõem o quadro social das ilhas. As imagens emergentes através do
recurso de contiguidade, Santana, Budo-Budo, São João da Vargem, promovem a edificação
da nação São Tomé e Príncipe. Por outro lado, parece necessário desconstruir aquela imagem
que une Pantufo a Lisboa, “enigma feliz”, construído sob o olhar exótico do Outro para
prevalecer a “real” paisagem são-tomense. Pantufo é aquela que tudo é ou não é, a que guarda
os mistérios, mas que está “aquém do mistério/ Tão além de Lisboa”.

[...]
Redes esticadas, tensas
como varizes,
Pescadores altivos, tenazes
como remos
Esgazeados casebres
Gamelas acocoradas
à beira da estrada
Sonsos cachorros
de magreza estirada no meio da rua
98

Pantufo é uma cidade litorânea da região de Água Grande, tão importante quanto São Tomé, localizada a 5km
da capital.
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(um olho que dorme
O outro à espreita)
Becos lamacentos
Súbitas tabernas
Políticos trapaceiros
que traficam votos e pão
Eleitores matreiros
que devoram o voto e o pão
Moças espalhafatosas, alvissareiras
Juras espasmódicas, mentirosas
Severos, rancorosos deuses
Elefantíases cauterizadas
pela força do tempo
e o peso das moscas
pragas fulminantes
como faíscas
[...]
Uma testemunha calada
A igreja esfarelada
e uma mansão fortificada.
Tudo isso tem Pantufo
Vila ou aldeia ou luxan
[...]
Pantufo
Sem fábricas, sem esgotos, sem praças
(LIMA, 2012a, p. 40)

O poema, já frisado na subsecção 3.4 desta tese, traz a sua força dramática, em que
emergem signos que imprimem a vida da nação são-tomense. Pantufo se caracteriza como
espaço ambíguo, que acolhe o diverso, “além da baía, para lá do mundo/ nos confins da
distância imerso/”, e revela a distopia dos sonhos e dos desejos projetados para o país. No
poema, as margens confluem para o centro. São esses aspectos do patrimônio humano e
cultural são-tomense que o eu poético põe na ordem do discurso, como chave de reflexão, na
busca de novas respostas para as persistentes perguntas: Quem somos? Que país é esse? Que
futuro queremos para nós e para ele?
As referências à situação conjuntural atualizada no processo de metonimização dos
sujeitos no transcurso do cotidiano (Pantufo) acusam, na poética de Conceição Lima,
respostas pungentes que remetem, em outros poemas, à convocação de figuras com fortes
forças matriciais reestruturantes do elo nunca perdido entre si e com os outros no lugar de
resistência. Esses aspectos de filiações parentais reforçam a matriz patrilinear por onde se
sustenta a busca do conhecimento e da descoberta para a desmitificação de discurso
hegemônicos preconcebidos, através da figura do avô, como no já mencionado poema “Canto
Obscuro às raízes” ou no “Versão de deserto”, do livro A dolorosa raiz do micondó (2012).
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Sobre “Canto obscuro às raízes”, objeto de análise a seguir, a pesquisadora sãotomense Inocência Mata enfatiza que nele repercute de forma extensiva

a dimensão expansionista da identidade insular, que a poetisa concretiza de dois
modos [...]: por um lado, vai buscar os apports, das costas do continente, que têm
chegado no período pós-colonial em que o país ‘descobriu’ a sua apetência
migratória (por razões quase nunca pacíficas), convocando a dimensão espiralar do
tempo para propor o agenciamento de diásporas várias e processos migratórios
muito recentes em reescritas afirmativas e inclusivas; por outro lado, resgatando
trechos identitários que compõem a identidade insular, regressando às origens.
(MATA, 2010, p. 147)

Ler o poema, a partir dessa chave de leitura, propiciada por Inocência Mata, requer
não descuidar da importância dos elementos intra e extraliterários que ele carrega. Atentando
para a concretização de uma dicção poética que demanda uma leitura da história ajustada ao
que Appiah evoca, a de estar “acostumado a ver o mundo como uma rede de pontos de
parentesco” (APPIAH, 1997, p. 11), “Canto obscuro às raízes” vai pontuando, em sua
extensão, a linha de parentesco que o eu poético quer privilegiar para a recomposição de sua
história.
Por ser longo99, serão transcritas, no corpo do texto, apenas as passagens que remetem
à construção imaginária das origens do eu poético e da afirmação de sua identidade. O eu
poético vai gradativamente tomando a dimensão de um eu biográfico, cuja identidade
“móvel”, “instável”, vai sendo negociada pela carência de conhecimento das origens e pela
dúvida. Pela via da dúvida, expande-se o mosaico das possíveis filiações na construção de sua
identidade como “filha da terra”, herdeira da “inexorável” presença do avô.

Canto obscuro às raízes
Em Libreville
Não descobri a aldeia do meu primeiro avô.
Não que me tenha faltado, de Alex,
a visceral decisão.
Alex, obstinado primo
Alex cidadão da Virgínia
que ao olvido dos arquivos
e à memória dos griots mandinga
resgatou o caminho para juffure
a aldeia de Kunta Kinte ‒–
seu último avô africano
primeiro avô da América.
(LIMA, 2012b, p, 11)

99

O poema está transcrito na íntegra, em anexo, no final da tese.
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O ponto de partida consiste na relação que o eu poético estabelece entre sua filiação
paterna e as narrativas diaspóricas. As raízes são o elemento motivador dos discursos em rota
de ressignificação. A evocação à linha de parentesco com Alex Haley100, convocado ao poema
como primo escritor, indica o quão é difícil e problemático perseguir a trajetória em busca de
descoberta das raízes. O poema empreende uma averiguação sublinhada por hesitação, dúvida
e especulação, quanto à origem ancestral, como comprovam os versos: “Não descobri a aldeia
do meu avô // Não que me tenha faltado, de Alex, / a visceral decisão” [...] “O meu primeiro
avô / que não se chamava Kunta Kinte/ mas, quem sabe, talvez, Abessole”. As pistas surgem,
mas elas não são afiançadas, e tal procedimento perdura até o final do poema: “Eu que em
Liberville não descobri a aldeia / do meu primeiro avô/ meu eterno continental avô” (LIMA,
2012a, p. 19).
Por essa via, duas fontes extraliterárias parecem motivar a construção do poema: a
inspiração individual da poetisa e a história de fundação do país. A primeira fonte parece
advir das leituras de Conceição Lima, quando convoca o autor de Negras raízes (1984), como
elemento intratextual, e faz referência a Kunta Kinte, personagem do romance. A incursão da
saga do personagem remete à saga do negro nas Américas. Kunta Kinte é o primogênito de
Omoro Kinte e Binta Kobba, da tribo Mandinga, filho abençoado e consagrado da linhagem
Kinta, nasceu sob o ruflar dos tambores e, como o “seu pai e o pai de seu pai, o menino iria
tornar-se um membro da tribo”. (HALEY, 1984, p. 16).
Quando adulto, foi capturado do bosque da ilha de Juffure, Gâmbia-África, e
transportado em navio negreiro para a América do Norte. Vendido para John Water, foi-lhe
imposto novo nome, amputado o pé como castigo e obrigado a se casar. A filha, Kizzy, vai
repetir a mesma história do pai. Ela é capturada, quando tenta ajudar a fuga do namorado. O
prefaciador de Negras raízes (1984) enfatiza que a autobiografia de Alex Haley é de cunho
coletivo: “o mais remoto ancestral do autor é também o mais remoto ancestral na genealogia
de uma raça inteira, caçada nas matas ou à beira dos rios, amontoada nos porões infectos dos
navios negreiros e vendida a retalhos em porões infectos quaisquer dos Estados Unidos, Cuba,
Haiti ou Brasil” (COSTA, 1984, p. 9).
A segunda fonte de construção produtiva é indicada pela referência a Abessole. Inferese que tal procedimento alude à figura política e combativa do líder de Gabão. Talvez seja
possível deduzir um desejo da autora de pontuar a filiação ancestral ao líder combativo que
resistiu historicamente contra as forças violentas do poder político em seu país. Paul Mba
100

Alexander Murray Palmer Haley, escritor estadunidense, escreveu “Roots: the saga of an americanfamily”
(1976) onde relata os feitos da escravidão. No Brasil, o livro tem como título Negras raízes (1984).
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Abessolee labora um projeto político de mudança e resistência em Libreville, no século XX.
Sua proposta defende, portanto, uma mudança pacífica, clamando homens e mulheres a uma
ação que retire Gabão do subdesenvolvimento. Para isso, seria preciso desenvolver as
condições, estratégias e táticas em vistas a operar as mudanças positivas e progressivas.
(ABESSOLE, 2013).
A alusão a esses sujeitos de distintos espaços políticos, mas com enfrentamentos
intensivos contra o poder instituído, reforça o fio condutor do poema, a memória, pela qual se
estrutura a recomposição do avô, incluído no horizonte dinâmico do fluxo e refluxo
migratório são-tomense e da expansão diaspórica dos povos africanos. Assim se percebe a
visão do eu poético que resiste às condições de opressão e à visão monocromática do poder
em São Tomé e Príncipe. Na intenção de elaborar a imagem da persona do avô, em desacerto
com o seu tempo e contra a violência sistémica, costura-se um tempo incerto. Para isso, o
poema busca definir as características do avô e a ambiência do tempo histórico em que atuou.
[...]
O meu avó
não legou aos filhos
dos filhos dos filhos
o nativo nome do seu grande rio perdido.
Na curva onde aportou
a sua condição de enxada
no húmus em que atolou
a sua acossada essência
no abismo que saturou
de verde a sua memória
as águas melancolizam como fios
desabitadas por pirogas e hipopótamos.
São assim os rios das minhas ilhas
E por isso eu sou a que agora fala.
Brotam como atalhos os rios
da minha fala
e o meu trazido primeiro avô
(decerto não foi Kunta Kinte,
porventura seria Abessole)
não pode ter inventado no Água Grande
o largo leito do seu Ogoué.
(LIMA, 2012 a, p. 12 -13)

Aqui, a memória do avô remete a uma história de interditos, de perdas e, mais ainda,
de não reconhecimento pelos outros de sua ação como cidadão que força o cerco do poder. A
ascendência do eu poético autobiográfico é africana, especialmente são-tomense, cujas
origens étnicas ficaram no terreno das sombras, nas margens das decisões do processo de
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colonização. O eu poético exemplifica, no tempo da enunciação, os momentos cruciais da
trajetória épica do avô.

Disperso num azul sem oásis
talvez tenha chorado meu primeiro avô
um livre, longo, inútil choro.
Terá confundido com um crocodilo
a sombra de um tubarão.
Terá triturado sem ilusão
a doçura de um naco de mandioca
Circunvagou nas asas de um falcão.
Terá invejado a liquidez de caudas e barbatanas
enquanto o limo dos musgos sequestrava os seus pés
e na impiedosa lavra de um vindouro tempo
emergia uma ambígua palavra
para devorar o tempo do seu nome.
(LIMA, 2012a, p. 13)

Sujeito-testemunho101 de uma memória que revela o trauma, a figura do avô, mantémse atravessada por uma dor existencial tal qual a referida no título do livro: A dolorosa raiz do
micondó102. Confrontar-se com o obscuro, o incompreensível, no campo do poema, indica
uma estratégia de amortecimento do trauma, pois como acentua Primo Levi, na esteira de
Jacques Lacan, o trauma que “reverbera silenciosamente na carne não é possível de
apagamento”. Por isso, há as tentativas de esquecer para sobreviver; ou, de outro modo, há o
ato de narrativizar poeticamente, como faz Conceição Lima, que funciona como
preenchimento das lacunas encontradas no processo de busca dos traços culturais perdidos.
A busca do eu poético não atesta o legado. O avô “não legou aos estrangeiros filhos, /
e aos filhos dos filhos dos estrangeiros filhos/ o nativo nome do grande rio perdido” (LIMA,
2012a, p. 14), consequentemente o estado do eu poético é fragmentário e lacunar como
registra o verso: “Perdi-me na linearidade das fronteiras”. Por esses procedimentos, o poema
se desenvolve por várias fases:

a) situa o possível perfil do avô no contexto espaciotemporal dos griots. Estes,
101

Ver Seligmann-Silva (2005): “Literatura, testemunho e tragédia: pensando algumas diferenças”.
Segundo Russell G Hamilton, “micondó é espécie nativa de São Tomé e Príncipe, do baobá, encontrada em
grande parte da África ao Sul do Saara. [...] Para muitos é uma árvore simbólica, mítica e mesmo sagrada”
(HAMILTON, 2006, p. 257). Inocência Mata (2010) também reforça esse sentido simbólico e argumenta que
o micondó (imbondeiro, baobá) semantiza “a capacidade de resistência, de persistência, de vivificação”. Desse
modo, ela vai além e afirma: “Assim, pela remissão metafórica à “civilização insular”, tal como o micondó
dispersa as suas raízes pelas profundezas da terra, também a África disseminou, de forma dolorosa, os seus
filhos pelo mundo, sendo as ilhas de São Tomé e Príncipe uma evidência desse destino diaspórico do
continente.” (MATA, 2010, p. 160).

102
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evocados pela sua função primordial, a de plantar a grande raiz do micondó,
partem de maneira desalentadora, com os “olhos de horror”, levando a força da
“verdade” e “das suas palavras”.

[...]
Os velhos griots que na íris da dor
plantaram a raiz do micondó
partiram
levando nos olhos o horror
e a luz da sua verdade e das suas palavras
(LIMA, 2012 a, p. 14)

b) localiza a avidez, por crescimento econômico no processo de negociação de
dentro e de fora, e, na mesma proporção, o aumento das negociatas espúrias
que degradam o humano.

Medram quarteirões de ouro
Nos teus poros ‒– diurnos, desprevenidos.
Medra implacável o semblante das mansões
Medram farpas na iníqua muralha
E um taciturno anel de lama em seu redor.
(LIMA, 2012 a, p. 16).

c) por fim, centra-se na figura do “eu, a que em mim agora fala” como testemunha da
história presente, que se posiciona entre os becos, seguindo o “rastro do tam-tam”,
“com medo adolescente encolhido nas vielas”, para revelar a experiência vivencial de
si mesma, terminando por elaborar uma espécie de genealogia de várias feições do eu
africano, assumindo “a confusa transparência desse traço” (LIMA, 2012 a, p.18).
A “internalização do olhar” nos poemas de Conceição Lima, que Inocência Mata situa
como atualizadora de um “desencanto político-social”, direciona para uma “desmitificação de
‘memórias históricas’ fixadas na poesia anterior, anticolonial e colonial” (MATA, 2010, p.
150). A partir dessa constatação, pode-se inferir que o olhar internalizado de Lima procede
explicitamente de uma aderência ao estatuto autobiográfico que se intensifica na última parte
do poema, apresentando-se de três formas:
a) na reserva do lugar da memória afetiva que prevalece no canto obscuro às raízes do eu
poético-autoral:

[...]
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Por isso percorri os becos
as artérias do teu corpo
onde não fenecem arquivos
sim palpita um rijo coração, o rosto vivo
uma penosa oração, a insana gesta
que refunda a mão do meu pai
transgride a lição de minha mãe
e narra as cheias e gravanas, os olhos e os medos
as chagas e desterros, a vez e a demora
o riso e os dedos de todos os meus irmãos e irmãs.
(LIMA, 2012 a, p. 15)

Ou em
[...]
Eu que trago deus por incisão em minha testa
e nascida a 8 de Dezembro
tenho de uma madona cristã o nome.
A neta de Manuel de Madre de Deus dos Santos Lima
que enjeitou santos e madre
ficou manuel de Deus Lima, sumu sun Malé Lima
Ele que desafiou os regentes intuindo nação ‒–
descendente de Abessole, senhor de abessoles.
Eu que encrespei os cabelos de san Plentá, minha três vezes
[avó
e enegreci a pele de san Nôvi, a soberana mãe do meu pai
[...]
(LIMA, 2012 a, p. 16 – 17)

b) na natureza do canto obscuro, hesitante, inquieto, porque engendrado no
entrecruzamento das heranças ancestrais afetivas, históricas e políticas que se fundem
do individual e do coletivo para compor a identidade nacional são-tomense.

[...]
Eu, a que em mim agora fala.
Eu, Katona, ex-nativa de Angola
Eu, Kalua, nunca mais em Quelimane
Eu, nha Xica, que fugi à grande fome
Eu que libertei como carta de alforria
Este dúbio canto e sua turva ascendência.
[...]
(LIMA, 2012 a, p. 18)

c) Na difusão de um “eu” que revela e amplia as intenções e persistência de um “nós”,
marcado por diversas e diferentes vozes constituintes da nação são-tomense que
continuam às margens do processo de desenvolvimento:

[...]
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Eu, a peregrina que não encontrou o caminho para Juffure
Eu, a nómada que regressará sempre a Juffure.
(LIMA, 2012 a, p. 19)

São Tomé e Príncipe sempre foram os lugares de acolhimentos dos sujeitos em
diáspora desde os primórdios até a contemporaneidade. Russell Hamilton (2006) assegura que
o poema também revela um solo de herança pan-africanista e globalizante. E aqui se entende
pan-africanista no sentido de congregar para o corpo do poema as aspirações de uma África
múltipla, diversa e plural. Por outro lado, o mecanismo de retomada histórica, focalizado nos
subjugados e objetalizados, a partir de um teor crítico anticolonial, numa perspectiva póscolonial, empreende o exercício de subverter mitos e estereótipos. (MBEMBE, 2014).

[...]
Eu que degluti a voz do meu primeiro avô
que não se chamava Kunta Kinte
mas talvez, quem sabe, Abessole
Meu sombrio e terno avô
Meu inexorável primeiro avô
que das margens do Benin foi trazido
e às margens do Benin não tornou decerto
[...]
Da nascente do Ogoué chegou um dia
e à foz do Ogoué não voltou jamais.
(LIMA, 2012 a, p. 18)

A inscrição autobiográfica em “Canto obscuro às raízes” parece ser uma forma de
expurgar o medo, buscar enigmas, desobstrui grades fincadas sob a colonização das mentes, a
fim de empreender aquilo que Inocência Mata chama de “descolonização da palavra”. Junto
com os outros poemas, que foram e serão analisados, faz parte de uma teia poética que
“visibiliza as raízes matriciais da são-tomensidade” (MATA, 2010, p. 162).
Há um documentário em que a poetisa Conceição Lima menciona fatos familiares de
sua infância que ficaram na memória. Um deles é a lembrança do ritual puíta103 que
presenciou às escondidas na casa de seu avô104. “Canto obscuro às raízes” revisita esse tempo

103

Segundo glossário de A dolorosa raiz do micondó (2012), puíta é “uma cerimónia investida de funções
curativas e exorcizantes, marcada por um vertiginoso compasso musical e de dança. Originária de Angola e
preservada por gerações sucessivas de serviçais, a puíta organiza-se em terreiros com a assistência formando
um cordão no centro dos quais pares de dançarinos vão progredindo, ora afastando-se ora aproximando-se, até
que os corpos se chocam entre estridentes aplausos. ” (LIMA, 2012a, p 74-75)
104
Conforme conta no Documentário (vídeo) “Eu sou África”, Conceição Lima diz ter na memória uma visita
que fez à casa do avô materno Francisco de Jesus Costa, quando menina. Nessa lembrança sobressai “a figura
do homem que saltava a fogueira e expelia fogo pela boca”. O ritual ainda é comum quando há acontecimento
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da memória afetiva, deixando aflorar as emoções e sensações que ficaram submersas.

[..]
Eu e o temor do batuque da puíta
o terror e o fascínio do cuspidor de fogo
Eu e os dentes do pãuen que da costa viria me engolir
Eu que tão tarde descobri em minha boca os caninos do
[antropófago ...
[...]
(LIMA, 2012 a, p. 17)

Nos versos acima, procede um assentimento antropofágico como forma de validar, ou
até mesmo legitimar, a persistência da reivindicação e do grito dos segmentos excluídos
durante o processo de formação da nação são-tomense. O poema evoca a presença dos
serviçais a reviver o ritual puíta. O ato antropofágico provoca no eu poético uma nova forma
de ver o mundo ou de refleti-lo na incessante busca de origem. Desta forma, há incorporação
de anseios e qualidades do/s outro/s com suas vivências no obó, descendentes de antigos
escravos ou “deportados de Angola por antropofagia”, a exemplo dos “kinzares”, semelhantes
a uma Chiconda, personagem do conto de Fernando Reis (1954):

[...] Chiconda vivia numa cubata à entrada dum obó muito distante da mais próxima
vila. Havia quem afirmasse que Chiconda teria já passado há muito dos cem anos.
Os velhos colonos lembravam-se de ter ouvido a outros velhos, que por sua vez
tinham ouvido doutros velhos, a história de Chiconda. Diziam uns que ela era
descendente de antigos escravos, diziam outros que tinha vindo deportada de Angola
por antropofagia.
Na verdade, os poucos dentes incisivos que a velha possuía eram triangulares. Além
disso, a velha orgulhava-se de ser “Kinzar”, e os kinzares são conhecidos pela
prática da antropofagia. (REIS, 1954, p.139-140).

No final do poema, o eu poético, em intensa reiteração do pronome pessoal em
primeira pessoa, procura imprimir suas faces de sua ancestralidade e de sua paternidade,
projetando-se no espaço e no tempo em contínuo deslocamento.
[...]
Eu que tanto sabia mas tanto sabia
de Afonso V o chamado Africano
Eu que drapejei no promontório do Sangue
Eu que emergi no paquete Império
Eu que dobrei o Cabo das Tormentas
Eu que presenciei o milagre das rosas
Eu que brinquei a caminho de Viseu
Eu que em Londres, aquém de Tombuctu
funesto. Segundo a poetisa, uma maneira de entendê-lo é pensar esse ritual como “forma de aplacar a ira dos
serviçais”. (LIMA, 2014).
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decifrei a epopeia dos fantasmas elementares.
(LIMA, 2012 a, p. 17).

A poesia de Conceição Lima, de forma particular, muitas vezes, recorre, por alusão ou
referência, às origens, do ponto de vista do segmento feminino para narrar a nação literária.
Isso se efetiva, primeiro, nos paratextos de alguns de seus livros, quando o eu poético, em
dedicatória, homenageia a mãe e seus familiares maternos, os filhos, por exemplo; quando
conta sobre sua nação, a partir da presença de importantes figuras femininas sejam familiares,
sejam do lugar, como testemunhas da história; ou quando evidencia a experiência individual
com o propósito de irradiar a experiência coletiva. Quer dizer, os temas intimamente afeitos
ao universo da memória infantil, das coisas que o eu rememorador ainda não sabia, ampliamse para a dimensão das lutas de resistência coletiva no cenário das ilhas. Por outro modo, a
inserção da voz da neta, homenageando o avô, revigora e amplia a importância da relação
entre a memória afetiva e a memória cultural com fomentadora construtiva da nação sãotomense, no sentido de buscar as origens para refletir sobre a realidade presente.
A circulação de sujeitos fora do centro, os excêntricos105 na paisagem humana insular,
repercute em “A lenda da bruxa”, poema contido em A dolorosa raiz do micondó (2012), cuja
personagem, eixo mobilizador da linguagem é San Malanzo, a mesma peixeira do poema “As
vozes”. Talvez “San Malanzo”

106

seja o poema que mais enfatize, através de uma

circularidade estruturada, o dilema da posição subalterna em que a personagem se encontra.

San Malanzo era velha, muito velha.
San Malanzo era pobre, muito pobre.
Não tinha filhos, não tinha netos
Não tinha sobrinhos, não tinha afilhados
Nem primos tinha e nem enteados
Ela era muito pobre e muito velha
Muito velha e muito pobre era.
Era velha, era pobre san Malanzo
Pobre e muito velha
Velha e muito pobre
Era pobre e velha
Velha pobre
Pobre velha
105

Termo cunhado de Linda Hutcheon (1991) em Poética do pós-modernismo. Em certa passagem, quando trata
da linguagem no campo do que ela denomina “metafísica historiográfica”, a autora explica que “embora seja
sempre verdade o fato de que o excêntrico depende do centro para sua definição, que todas as formas de
pensamento radical nada podem fazer além de serem ‘comprometidas com as próprias categorias históricas de
pensamento a que procuram transcender’, esse mesmo paradoxo pós-moderno não deve levar ao desespero ou
à complacência. A teoria e a prática da arte pós-moderna têm mostrado maneiras de transformar o diferente, o
off-centro, no veículo para o despertar da consciência estética e até mesmo política ‒ talvez o passo primeiro e
necessário para qualquer mudança radical (HUTCHEON, 1991, p. 103).
106
San Malanzo é uma alusão a uma velha senhora considerada feiticeira que vivia na Ilha de São Tomé e
Príncipe.
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Velha
Pobre
Feiticeira.
(LIMA, 2012a, p. 44)

A repetição inter e intraversos direciona o discurso para o entre-lugar situacional da
personagem. O que pode uma mulher velha e pobre, pobre e velha, sem filhos, sem família
numa sociedade que valoriza a jovialidade e a posse de bens materiais? O que uma velha,
pobre, infecunda e feiticeira simboliza para o Estado que privilegia outras demandas? O que
poderia significar San Malanzo numa cultura em que a mulher é, muitas vezes, vista por sua
função de reprodutora dos filhos do país e a família como “esteio dos laços sociais” que
servem para manutenção das relações subalternas de poder e de gênero e para o
fortalecimento da estrutura patriarcal?
A reiteração exaustiva dos vocábulos “velha” e “pobre”, ora substantivados, ora
adjetivados, imprime a desqualificação que a sociedade expede à lendária “bruxa”, mas
revela, por outro lado, a representação da resistência dessa figura no imaginário popular sãotomense. O advérbio “não”, em procedimento anafórico, indica a solidão da personagem, mas,
mais que isso, revela o nível de nulidade do desempenho social, já que suas características não
atendem àquelas concebidas pela sociedade que sustenta uma afirmação solidária, familiar, de
pertencimento a um grupo coeso como valor absoluto. Questionando tais pressuposições, o
poema deixa vigorar a imagem da feiticeira como representante viva do saber ancestral e da
força de transmutação (entre físico e o espiritual), comungando com a existência dos
elementares que Conceição Lima vai tematizar no livro O país de Akendenguê (2012b).
A lendária bruxa que transita no imaginário infantil do eu poético é concebida no ato
de brincar: “quando fugia e desaparecia / atrás dos troncos” das árvores do quintal. No poema
“As vozes” outras figuras femininas, igualmente importantes reforçam e alargam a ambiência,
com olhos como o da “tia Espírito107”, “abertos buscando o caminho da luz”. “As vozes”,
terceiro poema da série “São João da Vargem”, destaca-se pela confluência de nomes
femininos expressivos dos laços familiares contíguos àqueles já mencionados em “Regaço de
upa” (O útero da casa, 2004). A construção do poema conduz o leitor a reparar a
configuração de um tempo tecido sob anuência feminina.
O mundo criado no chão poético de Conceição Lima se sustenta pela base pedagógica
e afetiva. Mundo, portanto, tecido de “eco de ontem na palma das mãos” que provocavam a
visualização de outros tempos não entendidos pelo eu poético. A sobreposição de tempos
107

Infere-se que tal referência sinaliza para a importância da poetisa Alda Espírito Santo na vida históricopolítica de São Tomé e Príncipe e na vida literária de Conceição Lima.
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enunciados em cadeia se reprojeta no tempo da enunciação e reitera o passado de outro
passado familiar, efetuando uma revisão da história, para apontar para o futuro, onde o sujeito
reafirmará seu pertencimento e suas identidades.

As vozes
Quando eu corria, quando fugia e me perdia
Quando fugia e desaparecia
atrás dos troncos
havia os olhos da tia Espírito
abertos buscando o caminho da luz.
Então vinham as primas da Boa Morte
as velhas primas Venida e Lochina
com ecos de ontem na palma das mãos.
Comiam cola, bebiam água e suspiravam
e quedavam sentadas lá no quintal
falando do avô e de outros fantasmas
abrindo tempos que eu não entendia.
E a tia san Límpia Kambuta e nervosa
a tia san Límpia e seu doce de coco
a tia san Límpia que nunca sabia o paradeiro
do seu Nicolau.
Além das folhas, além dos troncos, além do anel
havia as comadres de minha mãe.
Havia Vingá que era peixeira e era a mulher
de um pescador.
A velha Malanzo, Adelina e Nólia, eram todas peixeiras.
E havia as filhas que eu não sabia que iriam ser peixeiras
[também.
Pois eu corria pelo quintal, eu descobria o canavial
o mundo era plano, eu tinha o quintal.
(LIMA, 2012 a, p. 62-63).

As mulheres “tias”, primas, mãe e avós, referidas nos poemas de Lima, apresentam-se
com função nutridora, qual a seiva transportada da raiz às folhas do micondó, ou da palmeira
Upa no canto de resistência do eu poético. Esse canto, extraído dessa seiva matricial é por
onde se processa o que Inocência Mata (2010) chama de “ruminações de afectos”. Por ele,
também se projeta o
‘sentido da história’ e se opera a deslegitimação da mitologia literária do
nacionalismo, construída não apenas para afirmação comunitária, mas ainda
funcionando como ‘escrita de compensação’, através da qual se actualizou a crítica
do sistema colonial, em período em que as liberdades cívicas e de pensamento
estavam cerceadas (MATA, 2010, p. 213).
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Contestando o pensamento corrente do discurso oficializado, Conceição Lima deixa
emergir as vozes da comunidade, os sentidos de pertença, união e participação de grupos
marginalizados, sem os aprisionar nas oposições de interesses e contradições latentes entre
eles. Com as vozes femininas disseminadas em sua nação literária, vigora a veia míticolendária, em “Sóya108”, como expressão da esperança:
Há-de nascer de novo o micondó –‒
belo, imperfeito, no centro do quintal.
À meia-noite, quando as bruxas
povoarem okás milenários
e o kukuku piar pela última vez
na junção dos caminhos
Sobre as cinzas, contra o vento
bailarão ao amanhecer
ervas e fetos e uma flor de sangue.
Rebentos de milho hão-de-nutrir
as gengivas dos velhos
e não mais sonharão as crianças
com gatos pretos e águas turvas
porque a força do marapião109
terá voltado para confrontar o mal.
Lianas abraçarão na curva do rio
a insónia dos mortos
quando a primeira mulher
lavar as tranças no leito ressuscitado.
Reabitaremos a casa, nossa intacta morada.
(LIMA, 2012a, p. 67)

As árvores micondó, marapião e upa são usadas como metáfora da resistência da
cultura são-tomense advinda dos luxans e fortalecem uma resposta à opressão e à injustiça
social. A existência das árvores marca o lugar de aglutinação de vozes do imaginário mítico
são-tomense, onde se concentram as forças para combater o “mal”. Por esse plano simbólico,
também se poderia afirmar que as referências explícitas às árvores do país indicam a
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Segundo Amarino Oliveira Queiroz (2012), na esteira de Carlos do Espírito Santo (2000), as narrativas orais
são-tomenses se distribuem em véssu (os provérbios em forro ou santomé), aguêdê (as advinhas), os contági
(estórias quotidianas contadas durante o dia) e as soias, que são, por tradição, contadas à noite. Além dessas
peculiaridades, a soia de São Tomé, conhecida como swaswa, em Príncipe, caracteriza-se pelo humor, a
malícia e sátira, “numa enunciação que, propositadamente interrompida, permite que outro contador ou outros
contadores lhe reestruturem o desenvolvimento e até mesmo o final” (QUEIROZ, 2012, p. 364). Práticas
desenvolvidas pelos griots da tradição oral que são retomadas ou ressignificadas por autores como Francisco
Stockler, Alda Espírito Santo, Fernando de Macedo, Sacramento Neto, Caetano Costa Alegre, Olinda Beja e
Conceição Lima.
109
Árvore rutácea de São Tomé e Príncipe, utilizada nas construções do país. (DICIONÁRIO Aulete Digital,
2015).
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esperança ou o renascer da mátria que, marcada pela dor e sofrimento causados pela violência
colonial e pós-colonial, não se quer afirmar por modelos oficiais e oficiosos, mas pela
elaboração dos segmentos banidos da esfera de poder. A metáfora utilizada nos versos
“rebentos de milho hão-de nutrir/ as gengivas dos velhos/ e não mais sonharão as crianças /
com gatos pretos e águas turvas” anuncia novas racionalidades que, nutridas da sabedoria oral
dos velhos, precisam ser valorizadas na dinâmica teia reiterativa das histórias para exorcizar o
passado.
Por fim, o terceiro livro O país de Akendenguê (2012b), sob condução
predominantemente metapoética, demarca o país com foco em sua consolidação. As alusões à
casa, às fronteiras e referências aos filhos da terra, aos fantasmas, aos guardiões delineiam os
territórios imaginados. O acolhimento de vozes femininas, que novamente se juntam no
poema “Projecto de canção para Gertrudis Oko e sua mãe”, revela o percurso a ser trilhado.

[...]
Ao virar da esquina seguiremos em frente
Sem vergar a cabeça, afastaremos o capim
Sentiremos o frio do orvalho nas nossas pernas ‒–
[caminhemos
Ao encontro do pregão no ventre da praça:
odores secretos, a luz das mangas
a voz da velha Mercedes proclamando a frescura
[das couves.
(LIMA, 2012b, p. 61)

Para prosseguir a caminhada pela cidade, o encontro feminino indicia que é do
cotidiano que a nação literária de Conceição Lima é construída. A nação se espelha no rosto
da cidade onde “Tudo é profundo nos olhos da Cidade / Até a teia dos enganos desvenda a
pertinácia deste rosto”, acentuando, simbolicamente, a figuração da terra e da paisagem
humana que a habita.
Por fim, a componente metapoética que se acentua em O país de Akendenguê confirma
que a nação literária de Conceição Lima consiste em um recurso estratégico e primaz da voz
feminina autoral para retomar e reescrever a história são-tomense. Como diz: “Não, não estou
farta de palavras. / É porque o tempo passa que as procuro. / Para que elevem, soberanas, o
reino que forjamos. ” (LIMA, 2012b, p. 27).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conduzidas pela ficcionalização das memórias negociadas no limiar das vivências
individuais e coletivas, as poéticas de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima
propõem narrações das nações imaginadas em que se opera a desconstrução das
representações femininas, raciais e étnicas, modeladas na visão hegemônica, para a
construção de novas reconfigurações das representações dos sujeitos. Nessas reconfigurações,
as noções de raça, etnia e gênero, concebidas pelo viés biologizante, tendem a ser
questionadas e deslegitimadas, uma vez as rasuras e os prejuízos causados por essa concepção
contribuem para a manutenção da condição de subalternidade.
Conceição Lima, em depoimento transcrito no capítulo 5, enfatiza que as mulheres de
países e lugares diferentes sempre hão de ter pontos comuns e preocupações semelhantes,
contudo, as formas de enfrentamento, o modo de poetisar e/ou narrar as particularizam. Isso
se explicita, quando se verifica no processo de investigação os procedimentos e estratégias
poéticas utilizados na construção poética de cada uma destas autoras. A palavra que se alarga
na extensão sintático-semântica, sob o procedimento e utilização de metáforas, metonímias,
inversões, anáforas e assonâncias rítmica no universo poético de cada uma das autoras
investigadas, expõe, diferentemente, visões de mundo que questionam o preestabelecido. No
seio dos poemas, a imagem construída no labor da palavra se forma aprumada pela memória.
Ela tem um caráter substantivo porque é capaz de revelar a natureza criadora e articular os
sentidos do caos mundo110 tensionado no seio da nação imaginada.
Desse modo, a linguagem dos poemas anuncia as imagens que recompõem as
subjetividades dos sujeitos em crise, mais precisamente suas identidades socioculturais. Por
essa mediação, as poéticas das autoras apresentam signos verbais que apreendem as
diferenciações que as singularizam no interior do sistema literário brasileiro, no caso de
Conceição Evaristo, angolano, no caso de Paula Tavares e são-tomense, no caso de Conceição
Lima. A linguagem utilizada elabora um discurso que traz à tona e explora as entranhas do
lugar por onde o subalterno transita e vivencia a fragmentação e as rasuras de suas
identidades. Sendo mulher e/ou negro/a, pertencentes a grupos étnicos marginalizados nos
territórios africanos, especificamente angolano ou são-tomense, o sujeito que fala ou que é
falado se insere num discurso de resistência poética que afiancia a integração social pela
diferença em busca de equidade.

110

Termo cunhado por Glissant (2005).
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Violência, pobreza e marginalização vitimizam as mulheres em todo o mundo, mas
cada uma, em seu devido lugar e posição, traduz e redimensiona essa realidade, conforme
condições sociais e históricas. Quanto à condição feminina, os poemas de Paula Tavares
foram analisados, levando em conta o contexto da tradição e de guerra angolana, mas
identificando as possíveis semelhanças e diferenças com os de Conceição Lima, mergulhados
no contexto histórico-cultural são-tomense e com os de Conceição Evaristo, que privilegiam o
feminino negro para evidenciar a realidade das relações étnico-raciais brasileiras.
De modo geral, faz-se necessário ressaltar, neste estudo comparativo em conclusão, a
desierarquização, que se procurou manter, entre as poéticas, visto que se acredita que o valor
mensurado está na existência individual de cada uma delas, contribuindo para dar novas
feições às literaturas de seus países. Elas trazem instigantes formas de olhar sobre a
participação da mulher na sociedade. Suas vozes poéticas reflexivas, questionadoras e
provocantes redimensionam o contexto artístico-literário e social de seus países.
Assim posto, a investigação, quanto ao contexto socio-histórico e cultural dos países
das autoras, as relações que elas estabelecem com outros autores das literaturas dos países de
origem, as recorrências temáticas e de procedimentos poéticos utilizados no interior de suas
obras, o posicionamento e direcionamento dado à linha poético-ideológica de seus poemas
trouxeram resultados bastante significativos.
Paula Tavares inicialmente assume o percurso de identificação do lugar social que a
sociedade angolana designa à mulher na tradição para mostrar os descuidos, as negligências
do projeto de nação que secundariza a mulher e permite mantê-la na esfera de subordinação.
Não se fixando nessa instância discursiva, a poetisa vai mais além propondo um processo
estético de desconstrução da imagem feminina na tradição angolana, para evidenciar o teor
dos gritos soterrados, as atitudes de transgressão no território movediço e circular em que se
desenvolve a opressão feminina. As figuras se impõem com várias faces, ora alinhadas ao
imaginário patriarcal, ora desconectadas deste, à procura de se apropriarem de suas
identidades múltiplas e desdobráveis, explícitas nas faces e máscaras que os poemas projetam.
Nos poemas de Paula Tavares, sobretudo nos de Ritos de passagem (1985), a metáfora
se realiza como recurso predominante e indispensável para o descentramento do corpo
feminino. Por ele ou a partir dele, constroem-se novas figurações de si mesmo. Nos outros
livros, tal procedimento permanece, acrescido de um viés que tece a condição feminina em
busca da consciência de si com suas tentativas de “saltar o cercado”. As alusões constantes à
dor, a feridas não cicatrizadas por onde escorrem os óleos, o sangue e a constância do grito
remetem à uma poética engendrada no corpo “escarificado”, “lavrado” que procura
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verbalmente “resistir no tempo” (p. 89), na confluência híbrida e no ato de olhar sempre para
dentro do corpo-poema e romper com “um silêncio milenar” (p. 89). Portanto, a escrita
poética de Paula Tavares dialoga, a contrapelo, com a tradição e com o projeto de nação
angolana, à medida que notabiliza o que estava silenciado, o que não foi posto em evidência:
a condição feminina, no seio da discussão da construção de uma angolanidade no campo
social e político.
Conceição Lima não se concentra no corpo feminino, mecanismo que poderia facilitar,
à primeira vista, uma leitura de defesa crítica ao feminino. No entanto, é pela memória afetiva
que são depuradas as evocações das mulheres e se percebe a participação delas como
testemunhas da história, usando, entre outros recursos, a metáfora e metonímia, numa
imaginada comunidade, onde a mulher é a seiva alimentadora da resistência e de construção
de outra configuração da nação. Conceição Lima se centra nos vãos subterrâneos da história
afetivo-familiar para extrair a força das histórias individuais e coletivas e visibilizar a
presença feminina são-tomense. Nos poemas da autora são-tomense, o tom da palavra reitera
sentidos da fonte cultural popular forra e angolar, por exemplo, a fim de reestabelecer o lugar
das etnias e dos grupos subalternizados.
Do mesmo modo, a busca às origens patrilinear e matrilinear, sob a imagem
metonímica das árvores nativas de seu país, estendida para o pertencimento diaspórico
africano no mundo, marcado pelas diferenças e pela pluralidade cultural, social e histórica,
parece edificar a casa, mátria, ilha, como lugares de memória dos grupos étnicos constituintes
da formação das linhagens ancestrais do eu poético biografado e da identidade da nação
literária. Memória afetiva e memória coletiva laboram a memória do eu poético que, ao falar
de si, revela os outros e os embates de forças que repercutem no lugar de onde fala.
Com o mesmo vigor, mas com outro mal-estar, Conceição Evaristo explicita
poeticamente a situação, muitas vezes aparentemente sem saída, da mulher negra brasileira. A
encruzilhada para enunciar as vias de violência por que passa a mulher é atravessada por um
discurso metafórico, porém privilegiando, em vários momentos, a anáfora, para reiterar o
sentido da dor corporal e as rasuras identitárias da mulher. Em outros momentos, a inversão
de sentido das imagens literárias, anteriormente construídas por seus pares da literatura
brasileira ou portuguesa canonizada, indica o caminho poético pelo qual Evaristo quer trilhar,
qual seja, situar os pertencimentos com os ancestrais africanos e visibilizar a dívida pela
exploração e exclusão do corpo negro no cenário literário brasileiro. Os poemas de Evaristo se
revelam como via de expurgação das dores dos escravizados e dos seus descendentes que
continuam a ser vitimados pela desigualdade na contemporaneidade. Isso é realizado no ato
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de “escrevivência” que transpõe o vivido, o buscado em uma memória ficcionalizada.
Neste sentido, sua poética não veio para conformar, mas para confrontar, não veio para
se adequar ou para manter o status quo, mas para desconstruir estereótipos. Por isso a palavra
poética também se reveste de um teor de resistência. A recorrência a temas como corpo
feminino, negror, dor, maternidade, violência contra a mulher, violência contra a pessoa
negra, contra os marginalizados no cotidiano das cidades brasileiras, ancestralidade, violação
de direitos humanos, através de uma poética do banzo e do cotidiano, anuncia um olhar
feminino vigilante sobre si mesma e sobre a comunidade que é subalternizada. Em mais de
um poema, ao longo da tese, identificou-se uma alimentada construção de redes de
solidariedade feminina, como tessitura da resistência de ecos, de vozes que reforçam
esperança no porvir.
Algumas conclusões não conclusas se asseguram, a partir do estudo realizado. Paula
Tavares cartografa um mapa poético que rompe com as configurações femininas elaboradas
na dicção nacionalista angolana e constrói poeticamente outras que enfatizam a perspectiva de
um corpo feminino consciente de si e do seu papel reivindicador da igualdade de condições de
gênero. Por isso seus poemas oscilam entre o eu poético em primeira e terceira pessoa para
mostrar que, se não há possibilidade, no tempo presente, de a mulher angolana se libertar
inteiramente das amarras, ela pode marcar um novo lugar para si.
Conceição Lima provoca uma “implosão” (MATA, 2010) no sistema literário sãotomense, à medida que retoma a expectiva revigorante da ideia de nação pela participação dos
que foram banidos do discurso oficializado. Com isso, introduz elementos emergidos da
memória afetiva para revelar a construção de uma nação imaginada que se quer plural,
reveladora dos confitos e das negociações no intento, quem sabe, de amenizar as fraturas
sociais que ainda se impõem.
Ambas, Paula Tavares e Conceição Lima, emitem a representação de um tempo e
lugar em que a natureza feminina e a dos demais subalternizados captam os anseios e o desejo
da nação que instável, inacabada, vive sob as consequências dos projetos de nação postos em
execução. Seus poemas, lugar de enunciação também afetado por intempéries e pelos
interditos sociais, herdados do processo de colonização, realizam-se por signos que ratificam
o sujeito feminino como testemunho e participante da história que se pretende transformar e
“denunciam o olhar homogeneizante do nacional” (MATA, 2010, p. 79).
A argumentação poética de Conceição Lima e de Paula Tavares, quanto à inclusão do
“eu feminino”, realiza-se por razões já justificadas: distanciamento do lugar de onde fala e a
opção de narrar a história do ponto de vista testemunhal. Todavia, Paula Tavares, ao dizer do
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feminino, dá anuência para que este fale de uma realidade que não é a sua, ou explicita, como
observadora, a ambivalência da ordem vigente, evidenciando as rasuras da tradição angolana
sobre a mulher. Conceição Lima ratifica um eu poético que se afirma no outro, como no
poema “Ilha”: “Em ti me firmo / para rasgar sobre o pranto / o grito de imanência” (LIMA,
2004, p, 27), ou que evoca uma persona autorreferente em “Eu, a que em mim agora fala”
(LIMA, 2012a, p. 18) que opera uma descrição e uma narração reflexiva do individual para
alcançar o social.
Isso difere, em certa medida, da argumentação poética de Conceição Evaristo no
tocante a esse lugar de fala. A poetisa afro-brasileira parece contemplar predominantemente
uma admissão inclusiva do eu poético, quanto à posição do “eu” que fala, a partir de suas
próprias vivências e as ficcionaliza, enquanto sujeito feminino e negro no contexto brasileiro.
Na sua “escrevivência”, faz-se recorrente a utilização de verbos de ação por onde se destaca a
força do poema. Por exemplo, “antevejo”, “antecipo” (“Eu-mulher”) “navego-me”, “abrasome”, “deserto-me”, “vivifico-me” (“Fêmea-fênix”), “persisto” e “persigo” (“Inquisição”) que
se afinam como procedimento linguístico que, segundo Benveniste (1988), indica uma
“afirmação mitigada” que só tem “relevo na primeira pessoa” (p. 291), convertendo-se “numa
enunciação subjetiva os fatos asseverados impessoalmente” (p. 290) como em “abrigo da
semente / moto-contínuo/ do mundo (“Eu-mulher”), “eu-mulher e não temo” (“Fêmeafênix”), respectivamente.
Os poemas de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima desarticulam a
visão patriarcal que formenta tanto o lugar de submissão da mulher, quanto forja uma nação
que valoriza sua construção pela ação do masculino. Eles tendem a destituir o segmento
masculino eleito para o usufruto das benesses do Estado que submete a população a uma
hirerquização de privilégio em que mulher se assenta nas últimas camadas sociais. Por isso,
são poemas que visam desnaturalizar o discurso de uma identidade nacional homogênea, uma
vez que esse discurso invisibiliza a presença dos sujeitos vistos como perturbadores da ordem
e da unidade nacional.
Neste sentido, a interlocução entre sujeitos poéticos e entre contextos literários
mostrou que as escritas de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima tecem
resistências e uma rede imaginária de vozes solidárias. As resistências se revelam em relação
à literatura canonizada, a tradição literária que vigem nos países de cada uma e, alusivamente,
às demandas sociais exclusivistas que afetam os sujeitos poetizados. Constata-se que as
diferenças são de níveis de resistência e não de natureza. Enquanto Conceição Evaristo
desmorona a visão que se quer única, masculina, branca, alicerçada de uma ideologia
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burguesa, no cenário brasileiro, logo a resistência numa esfera rácica, classe e gênero, Paula
Tavares e Conceição Lima obstruem a visão ideológica predominante masculina que rasura as
diferenças étnicas e de gênero e em menos relevo a de raça. Os discursos poéticos das autoras
situam-se no “entrelugar”, como argumentado no desenvolvimento desta tese, no espaço de
intersecção, em que os vazios, os silenciamentos, os esquecimentos tendem a ser preenchidos.
Portanto, as poéticas das autoras produzem novas configurações em que o sujeito que fala
afirma suas identidades na perspectiva de uma mudança de condição subalterna.

243

REFERÊNCIAS

ABESSOLE, Paul MBA-Abessole. Le changement. Libreville, 30 mar. 2013. Disponível em:
<http://www.mendzimesoso.com/medias/files/le-changement-par-paul-mba-abessole.pdf>
Acesso em: 30 set.2015.
AGOSTINHO NETO, António. A renúncia impossível. [Lisboa]: Imprensa Nacional: Casa
da Moeda, 1982.
AGOSTINHO NETO, António. Sagrada esperança: poemas. 11. ed. Lisboa: Livraria Sá da
Costa Editora, 1987.
AGUSTONI, Prisca. O atlântico em movimento signos da diáspora africana na poesia
contemporânea de língua portuguesa. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2013.
AMARAL, Leopoldo. Os direitos da mulher e a equidade de género. São Tomé: Osisa,
2011. Disponível em <http://www.osisa.org/lusophone/regional/os-direitos-da-mulher-eequidade-de-g%C3%A9nero> Acesso em: 20 nov.2014.
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Tradução de Denise Bottman. São
Paulo: Companhia das Letras, 2008.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. Rio de Janeiro; São Paulo: Editora
Record, 1977.
ANGOLA. Ministério da Saúde. Programa de educação para saúde sobre malária nas
comunidades. Manual do professor do controlo da malária: educação para prevenção da
malária-paludismo. Angola Luanda: [s.n.], 2015. Disponível em
<file:///C:/Users/Assun%C3%A7%C3%A3o%20SOUSA/Downloads/manual%20do%20contr
olo%20da%20malria%20sk%20200611%20finalizado%20com%20s%20publica.pdf>.
Acesso em: 17 ago. 2015
APPIAH, Kwame Anthony. Na casa do meu pai: a África na filosofia da cultura. Tradução
de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
ARENDT, Hannah. A condição humana. 11. ed., rev Rio de janeiro: Forense Universitária,
2010.
ARENDT, Hannah. A condição humana. Lisboa: Antropos, 2001.
ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural.
Trad. Paulo Soethe. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.
BAÍA, Odair. O Estado angolar: utopia VX realidade. [S. l.]: Telanon, 19 dez. 2011.
Disponível em: <http://www.telanon.info/cultura/2011/12/19/9306/o-estado-angolar-utopiavs-realidade/> Acesso em: 22 jun. 2015.
BERND, Zilá. Literatura e Identidade Nacional. 2ª ed. Editora da UFRGS, 2003.
BAKHTIN, Mikhail; VOLOCHINOV, V .N. Marxismo e filosofia da linguagem Tradução
de Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 7. ed. São Paulo: Hucitec, 1995.

244

BARBOSA, Márcia Fagundes. Nação, um discurso simbólico da modernidade. Revista
Crítica Cultural (Critic), Palhoça, SC, v. 6, n. 1, p. 203-216, jan./jun. 2011. Disponível em:
< http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Critica Cultural/article/view/734/pd
f_19> Acesso em: 02 fev. 2014.
BARDINE, Renan. Transporte de seiva nas plantas: bruta e elaborada. [S. l.]: Cola na Web,
2015. Disponível em: < http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/transporte-de-seivanas-plantas-bruta-e-elaborada>. Acesso em: 20 jul. 2015.
BAUMAN, Zygmunt. A crítica de Bauman à posmodernidade. Disponível em:
<http://obviousmag.org/archives/2014/01/a_critica_de_zygmunt_bauman_a_posmodernidade.html> . Acesso em: 24 jun. 2014.
BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução de Carlos
Aberto Medeiros Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
BERGSON, Henri. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito.
Tradução de Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. (Coleção tópicos)
BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral 1. 2. ed. Campinas: Editora da
Unicamp, 1988.
BHABHA, Homi K. Introdução Locais de cultura In: BHABHA, Homi K. O local da
cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.
BIDASECA, Karina; VAZQUEZ LABA, Vanesa. (Comp.). Feminismos y poscolonialidad:
descolonizando el feminismo desde y em América Latina. Buenos Aires: Ediciones Godot,
Colección Crítica, 2013. [E-book]. Disponível em:
<http://www.edicionesgodot.com.ar/sites/default/files/ediciones-godot-feminismosposcolonialidad.pdf> Acesso em: 14 maio 2015.
BORGES, Jorge Luis. Ficções. Tradução de Davi Arriguci Júnior. São Paulo: Companhia das
Letras. 2007.
BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). Brasília: SPM, 2014.
Disponível em: <http://www.spm.gov.br/conselho> Acesso em: 27 set.2014.
BRASIL. Decreto n. 8.030, de 20 de junho de 2013. Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República e remaneja cargos em comissão. Diário Oficial da Uniõa,
Brasília, 21 jun. 2013. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/decreto/d8030.htm > . Acesso em: 04 out. 2015.
BRASIL. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Políticas para as mulheres. Brasília:
SPM, 2015. Disponível em <http://www.spm.gov.br/sobre> . Acesso em: 04 out. 2015.
CAIXA GERAL DE DEPÓSITO (Elab.). São Tomé e Príncipe oportunidades e potencial
de desenvolvimento: internacionalização das economias. Lisboa, 3 e 4 jun. 2014. Disponível
em: < https://www.cgd.pt/Empresas/Plataforma-Internacional/Sao-TomePrincipe/Documents/Estudo-CGD.pdf >, Acesso em: 12 nov.2014.

245

CAMPOS, Haroldo de. Galáxias. 2. ed., rev. São Paulo: 34, 2004.
CAMPOS, Maria Consuelo; DUARTE, Eduardo de Assis. Conceição Evaristo. In: DUARTE,
Eduardo de Assis. (Org.). Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica Consolidação. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. v. 2.
CANDAU, Joël. Memória e identidade. Tradução de Maria Letícia Ferreira. São Paulo:
Contexto, 2011.
CARVALHO, Ruy Duarte de. A construção da nação e a consciência nacional. Entrevista
concedida a Nuno Vidal. Luanda, 12 e 15 jul. 1998. [Publicado em setembro de 2011].
Disponível em: <http://www.buala.org/pt/ruy-duarte-de-carvalho/a-construcao-da-nacao-e-aconsciencia-nacional-entrevista-a-ruy-duarte-de-car> Acesso em: 11 mar.2014.
CARVALHO, Ruy Duarte de. Colonização e globalização, continuidades e contiguidades
colocadas no presente de Angola. In: CARVALHO, Ruy Duarte de. A câmara, a escrita e a
coisa dita... fitas, textos e palestras. Lisboa: Cotovia, 2008.
COLÓQUIO MULHERES EM LETRAS: Percursos da escrita feminina, 7., 2015. Belo
Horizonte. Anais...Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2015.
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Tradução de
Cleonice Paes Mourão e Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
CONGRESSO NORTE-NORDESTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PROFESSORES DE LITERATURA PORTUGUESA, 5., 2014, Piaui. Anais...Piauí:
ABRAPLIP, 2014. Disponível em: < http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:VuzHFKPokqcJ:ufpi.br/letras/materias/index/mostrar/id/12068+&cd=1&hl=ptBR&ct=clnk&gl=de > Acesso em: 17 dez. 2015.
CONNERTON, Paul. Como as sociedades recordam. Oeiras: Celta Editora, 1999.
COSTA, Haroldo. Nossas negras raízes. In: HALEY, Alex. Negras raízes. São Paulo:
Círculo do livro, 1984.
CRISTOVÃO, Fernando et al. (Org.). Dicionário temático da lusofonia. Lisboa: Texto
Editores, 2005.
CRUZ, Adélcio de Sousa. Ponciá Vicêncio para além das fronteiras: etnia, gênero e classe. In:
DUARTE, Constância Lima; DUARTE, Eduardo de Assis; ALEXANDRE, Marco Antônio
(Org.). Falas do outro: literatura, gênero, etnicidade. Belo Horizonte: Nandyala, 2010. p.?
CULLER, Jonathan. Teoria literária uma introdução. Tradução de Sandra Vasconcelos.
São Paulo: Beca Produções Culturais Ltda, 1999.
DALCASTAGNÈ, Regina. Literatura brasileira contemporânea um território
contestado. Rio de Janeiro: Editora da UERJ, 2012.
DICIONÁRIO Aulete digital. [S. l.]: Aulete, 2015. Disponível em:
<http://www.aulete.com.br/marapi%C3%A3o#ixzz3tCt2sdR9> Acesso em: 02 jan. 2014.

246

DUARTE, Constância. Gênero e violência na literatura afro-brasileira. In: DUARTE et all.
Falas do outro literatura, gênero, etnicidade. Belo Horizonte: Nandyala; NEIA, 2010.
DUARTE, Eduardo de Assis. Mulheres marcadas: literatura, gênero, etnicidade. Scripta,
Belo Horizonte, v.13, n.25 , p.63-79, jul. 2009.
DUCADOS, Henda. A mulher angolana após o final do conflito. [S. l.]: Gama, 22 out. 2008.
Disponível em <http://cef03gama5a.blogspot.com.br/2008/10/mulher-angolana-aps-o-finaldo-conflito.html>. Acesso em: 04 nov. 2014.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. Tradução de Rogério
Fernandes. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
EVARISTO, Conceição. Belo Horizonte: UFMG, 2015. Disponível em: <
http://www.letras.ufmg.br/literafro/> Acesso em: 04 maio 2015.
EVARISTO, Conceição. Poemas - Brasiliana. Journal for Brazilian Studies, v. 3, n.1, jul.
2014. Disponível em <http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/bras/article/view/17777>.
Acesso em: 15 mar 2015.
EVARISTO, Conceição. Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade. Literatura
Scripta, Belo Horizonte, v.13, n. 25. 2º semestre, p. 17-31, 2009.
EVARISTO, Conceição. Poemas da recordação e outros movimentos. Belo Horizonte:
Nandyala, 2011.
EVARISTO, Conceição. Ponciá Vicêncio. Belo Horizonte: Mazza Ed., 2004.
FANON, Frantz. Os condenados da terra. Tradução de Enilce Albergaria Rocha e Lucy
Magalhães. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2005. (Coleção Cultura, v.2).
FERREIRA, Aurora da Fonseca. A contribuição da mulher na formação do saber e do
conhecimento. In: MATA, Inocência; PADILHA, Laura Cavalcante. A mulher em África:
vozes de uma margem sempre presente. Lisboa: Edições Colibri/Centro de Tempo e Espaços
Africanos, 2007. p. 51-68.
FERRETTI, Sérgio F. A pluralidade, a mistura, a diáspora são características da
realidade brasileira. [S. l.]: UFMA, 2008. Disponível em:
<http://www.gpmina.ufma.br/pastas/doc/Multiculturalismo%20e%20Sincretismo.pdf>.
Acesso em: 19 nov. 2014.
FONSECA, Maria Nazareth Soares. Corpo e voz em poemas brasileiros e africanos
escritos por mulher. [S. l.]: UEA, 2013. Disponível em <http://www.ueangola.com/criticase-ensaios/item/193-corpo-e-voz-em-poemas-brasileiros-e-africanos-escritos-por-mulher>.
Acesso em: 07 nov. 2013.
FONSECA, Maria Nazareth Soares. Impurezas e hibridações: textos em transformação.
Revista Aletria da Faculdade de Letras da UFMG, Belo Horizonte, n.9, p. 9-22, 2002.
Disponível em: <http://www.pucminas.br/imagedb/mestrado_doutorado/publicacoes/PUA_
ARQ_ARQUI20121019162358.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2015.

247

FONSECA, Maria Nazareth Soares. Literatura negra os sentidos e as ramificações. In:
DUARTE, Eduardo de Assis; FONSECA, Maria Nazareth Soares (Org.). Literatura e
afrodescendência no Brasil: antologia crítica: história, teoria, polêmica. Belo Horizonte,
MG: Ed. da UFMG, 2011. p. 245-277. v.4. (Humanitas).
FONSECA, Maria Nazareth Soares. O corpo feminino da nação. Scripta: Revista do
Programa de Pós-graduação em Letras e do Centro de Estudos Luso-afro-brasileiros da
PUC Minas, Belo Horizonte, v. 3, n. 6 , p. 225-236, 1° sem. 2000.
FRANCISCO, Wagner de Cerqueria e. Big Bang: a teoria do big bang. [S. l.]: Brasil Escola,
2015. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/big-bang.htm>. Acesso em: 09
dez. 2015.
FREUD, Sigmund. (1915/1980). O recalque. In: FREUD, Sigmund. Edição Standard
Brasileira das Obras Psicológicas Completas, Rio de Janeiro: Imago, 1980. v.14. (Obras
psicológicas de Sigmund Freud ; 1)
GENETTE, Gérard. Palimpsesto a literatura de segunda mão. Belo Horizonte: Edições
Viva Voz, 2010. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/170706514/Palimpsestos-GerardGenette-ver-brasileira-VIVA-VOZ >. Acesso em: 03 nov. 2015.
GLISSANT, Édouard. Introdução a uma poética da diversidade. Tradução de Enilce
Albergaria Rocha. Juiz de Fora/MG: Editora UFJF, 2005.
GULLAR, Ferreira. Preconceito cultural. Folha de São Paulo, São Paulo, 4 dez. 2011.
Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/12790-preconceitocultural.shtml>. Acesso em: 03 nov. 2015.
GUIMARÃES, Ruth. Dicionário da mitologia grega. São Paulo: Cultrix, 1986.
GUMBRECHT. Hans Ulrich. Pequenas crises: experiência estética nos mundos cotidianos.
In: GUIMARÃES, César; LEAL, Bruno; MENDONÇA, Carlos (Org.). Comunicação e
experiência estética. Belo Horizonte, UFMG, 2006. p. 50-63.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo:
Centauro, 2006.
HALEY, Alex. Negras raízes. São Paulo: Círculo do livro, 1986.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva
e Guaracira Lopes Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2011.
HALL, Stuart. Quem precisa de identidade. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.) Identidade e
diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
HAMILTON, Russell G. A dolorosa raiz do micondó: a voz poética intimista, são-tomense,
pan-africanista e globalista de Conceição Lima. Veredas: Revista da Associação
Internacional de Lusitanistas, Porto Alegre, v. 7, p. 253-265, 2006.
HENRIQUES, Isabel Castro. Território e identidade. (c. 1872-c. 1926). Lisboa: Centro de
História da Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2004.

248

HOBSBAWM, Eric J. Etnia e nacionalismo na Europa de hoje. In: (Org.) HOBSBAWM, Eric
J. A era das revoluções: Europa 1789-1848. Tradução de Maria Tereza Lopes Teixeira e
Marcos Penchel. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
HUTCHEON, Linda. A poética do pós-modernismo: história, teoria e ficção. Tradução de
Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991.
INFO ANGOLA. Agropecuária. A biblioteca virtual de Angola: INFO, 2014. Disponível em :
<http://info m angola.ao/index.php?option= com_content&view=category&id=
270&layout=blog&Itemid=1309 >. Acesso em: 25 jan.2014.
JESUS, Carolina Maria de. Casa de alvenaria: diário de uma ex-favelada. Rio de Janeiro:
1961.
JESUS, Carolina Maria de. Diário de bitita. 1. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.
JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo. São Paulo: Paulo De Azevedo, 2007.
KI-ZERBO, Joseph. Para quando África? Entrevista com René Holenstein. Tradução de
Carlos Aboim de Brito. Rio de Janeiro: Pallas, 2006.
KOCH, Ingedore Villaça et all. Intertexualidade: diálogos possíveis. 2. ed. São Paulo:
Cortez, 2008.
LABAN, Miguel. São Tomé e Príncipe: encontro com escritores. Porto, Portugal: Fundação
Eng. Antonio de Almeida, 2002.
LAGERSTRÖM, Birgitta. As angolanas. Stockholm, Suécia: Diva Portal, fev. 2009.
Disponível em: <hhttp://www.literationafrica.se/publications/> Acesso em: 15 nov. 2014.
LARANJEIRA, José Pires. Literaturas africanas de língua portuguesa. Lisboa:
Universidade Aberta, 1995.
LARANJEIRA, José Pires. O feminino na escrita: espinhoso marfim. In: MATA, Inocência;
PADILHA, Laura Cavalcante. A mulher em África: vozes de uma margem sempre presente.
Lisboa: Edições Colibri/Centro de Tempo e Espaços Africanos, 2007. p. 527-534.
LAURETIS, Teresa de. A tecnologia do gênero.Tradução de Suzana Funck. In:
HOLLANDA, Heloisa (Org.). Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura.
Rio de Janeiro: Rocco, 1994. p. 206-242.
LE GOFF, Jacques. História e memória. 6. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2012.
LIMA, Conceição. A dolorosa raiz do micondó. ed. esp. São Tomé e Príncipe, Mecenas: Rui
Mendonça, 2012a.
LIMA, Conceição. No país de Akendenguê: poesia. [S.l]: Lexonics, 2012b.
LIMA, Conceição. O útero da casa poesia. Lisboa: Editora Caminho, 2004.
LIMA, Conceição. Eu sou África. Youtube, 13 de abril de 2014. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=uhbdzojKqEk.> Acesso em: 20 nov.2014.

249

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1977.
LOPES, Nei. Dicionário escolar afro-brasileiro. São Paulo: Selo Negro, 2006.
LUGARINHO, Mário César. Dizer "eu" em África- poesia e subjetividade. Scripta: Revista
do Programa de Pós-graduação em Letras e do Centro de Estudos Luso-afro-brasileiros
da PUC Minas, Belo Horizonte, v. 7, n. 13 , p. 314-319, dez. 2003.
MACEDO, Helder. Prefácio. In: LIMA, Conceição. No país de Akendenguê: poesia. [S.l]:
Lexonics, 2012.
MARGARIDO, Alfredo. Estudos sobre literaturas das nações africanas de língua
portuguesa. Lisboa: A regra do jogo, 1980.
MARTINS, Leda. A fina lâmina da palavra. In: DUARTE, Eduardo de A.; FONSECA,
Nazareth. (Org.) Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica. História, teoria,
polêmica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. v. 4.
MATA, Inocência. Apresentação. In: LIMA, Conceição. O útero da casa poesia. Lisboa: Ed.
Caminho, 2004.
MATA, Inocência. Diálogo com as ilhas sobre cultura e literatura de São Tomé e
Príncipe. Lisboa: Ed. Colibri, 1998.
MATA, Inocência. Literatura Angolana: silêncios e falas de uma voz inquieta. Lisboa: Mar
Além, 2001.
MATA, Inocência. Mulher e literatura: representações do feminino nas literaturas africanas
em português. Conferência proferida na Universidade da Polônia, em março de 2014.
Acolhida em manuscrito.
MATA, Inocência. Mulheres de África no espaço da escrita: a inscrição da mulher na sua
diferença. In: MATA, Inocência; PADILHA, Laura Cavalcante (Org.). A mulher em África:
vozes de uma margem sempre presente. Lisboa: Edições Colibri/Centro de Tempo e Espaços
Africanos, 2007. p. 421-440.
MATA, Inocência. O pós-colonial como ideologia: os estudos literários e a ordem
eurocêntrica. In: MATA, Inocência; GIL, Fernanda (Org.). Colonial/Post-colonial writing
as memory in literature. Lisboa: Edições Colibri, 2011.
MATA, Inocência. Os angolares na cultura nacional são-tomense. In: MATA, Inocência. A
suave pátria reflexões político-culturais sobre a sociedade são-tomense. Lisboa: Edições
Colibri, 2004b.
MATA, Inocência. Pelos trilhos da literatura africana de língua portuguesa. Pontevedra,
Braga: 1992.
MATA, Inocência. Polifonias insulares cultura e literatura de São Tomé e Príncipe.
Lisboa: Colibri, 2010.
MATA, Inocência. Uma ressaca acerca do termo santomensidade. Disponível em:
<http://vozsaotome.blogspot.com.br/2011/06/uma-ressalva-acerca-do-termo.html>. Acesso

250

em: 15 maio 2014.
MBEMBE, Achille. África insubmissa: cristianismo, poder e Estado na sociedade póscolonial. Ramada: Edições Pedago, 2013.
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona Editores Refractários, 2014.
MIRANDA, Wander Melo. À margem da nação. In: LEITE, Ana Mafalda et al. (Org.). Nação
e narrativa pós-colonial I: Angola e Moçambique: ensaios. Lisboa: Edições Colibri, 2012.
MIRANDA, Wander Melo. Nações literárias. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2010.
MIRANDA, Wander Melo. Imagens de memória, imagens de nação. Scripta: Revista do
Programa de Pós-graduação em Letras e do Centro de Estudos Luso-afro-brasileiros da
PUC Minas, Belo Horizonte, v. 1, n. 2 , p. 125-139, jan. 1998.
NASCIMENTO, Augusto. Atlas da lusofonia: São Tomé e Principe. Lisboa: Editora
Prefácio, 2008.
NORA, Pierre. Entre memória e história a problemática dos lugares. Tradução de Yara Aun
Khoury. Projeto história, São Paulo, v. 10, dez. 1993. 1985. Disponível em: <
http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/12101/8763 > Acesso em: 14 maio
2015.
OLIVEIRA, José Carlos. Os zombo e o futuro (Nzil’a Bazombo): na tradição, na colónia e
na independência. Tese (Doutorado)- Departamento de Antropologia Universidade de
Coimbra, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2008. [E-book]. Disponível em
<http://pt.calameo.com/read/00099062231e14da191d1>. Acesso em: 19 nov. 2014.
O REINO do Congo. A conquista: conversão ao cristianismo. [S. l.]: Arlindo Correia, 10 ago.
2007. Disponível em: < http://arlindo-correia.com/100807.html>. Acesso em: 25 out. 2014.
PADILHA, Laura Cavalcante. Bordejando a margem (Escrita feminina, cânone africano e
encenação de diferenças) ”. In: MATA, Inocência; PADILHA, Laura Cavalcante. A mulher
em África: vozes de uma margem sempre presente. Lisboa: Edições Colibri/Centro de Tempo
e Espaços Africanos, 2007. p. 469-488.
PEPETELA. A geração da utopia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
PEPETELA. Mayombe. Luanda: Maianga, 1980. 257 p. (Biblioteca de literatura angolana )
PEPETELA. Muana Puó. Lisboa: Dom Quixote, 2009.
PEPETELA. O cão e os caluandas. Lisboa: Dom Quixote, 1985a.
PEPETELA. Yaka. Luanda: UEA, 1985b. (Contemporâneos).
PEREIRA, Edmilson de Almeida. Bluenote entrevista imaginada. Belo Horizonte:
Nandyala, 2013.
PEREIRA, Edmilson de Almeida. Se os tambores chamam. In: PEREIRA, Edmilson de
Almeida. Os tambores estão rios: herança cultural e sincretismo religioso no ritual do

251

Candombe. Juiz de Fora: Funalfa Edições; Belo Horizonte: Mazza Edições, 2005.
PEREIRA, Edimilson de Almeida. Zeosório blues: obra poética. Belo Horizonte: Mazza
Edições, 2002.
PEREIRA, Érica Antunes. De missangas e catanas: a construção social do sujeito feminino
em poemas angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos e são-tomenses. São Paulo:
Annablume editora, 2013.
POETAS de São Tomé e Príncipe. Lisboa: Casa dos Estudantes do Império, 196- ?.
POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FERNART, Joselyne. Teorias da etinicidade seguido de
grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. Tradução de Elcio Fernandes. São
Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998.
PRADO, Adélia. Bagagem. Lisboa: Cotovia, 2002.
PRATT, Mary Louise. Mulher, literatura e irmandade nacional.Tradução de Valéria Lamego.
In: HOLLANDA, Heloisa Buarque (Org.) Tendências e impasses: o feminismo como crítica
da cultura. Rio de janeiro: Rocco, 1994. p. 127-157.
QUEIROZ, Amarino Oliveira. De estórias, passadas, soias e contágis: diálogos entre
oralidade e escritura nas literaturas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. In: FONSECA,
Maria Nazareth Soares; CURY, Maria Zilda Ferreira. (Org.) África dinâmicas culturais e
literárias. Belo Horizonte: Editora PUC MINAS, 2012. p. 362-380.
REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina. Dicionário de narratologia. Coimbra, Almedina, 1980.
REIS, Fernando. Amy-Só. In: REIS, Fernando. A Lezíria e o Equador (Contos). Lisboa:
Editorial Adastra, 1954.
RENAN, Ernest. O que é nação? In: MELLO, Renato (Org.). A nação de Renan: caligrama.
Belo Horizonte: Editoração Eletrônica, 1999. v. 4.
RIBAS, Óscar. Misoso. Literatura tradicional angolana. Luanda: Tipografia angolana,
1979. v.1.
RIBEIRO, Patrícia. O intricado jogo entre a pátria e a língua na poesia de Conceição Lima.
Revista África e Africanidades, Ano 2, n. 6, ago., 2009. Disponível em:
<www.africaeafricanidades.com>. Acesso em: 23 mar. 2013.
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François et al.
Campinas: Editora da Unicamp, 2007.
SALOMÃO, Jonísio C. Mulher rural angolana: o novo desafio do executivo angolano. [S.
l.]: Vernagola, 31 out. 2014. Disponível em: <http://www.verangola.net/Artigos/MulherRural-Angolana-O-novo-desafio-do-Estado-angolano=004629/2>. Acesso em: 09 nov. 2014..
SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latino-americano. In: SANTIAGO, Silviano.
Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural. 2. ed. Rio de Janeiro:
Perspectiva: Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, 1978.

252

SANTIAGO, Silviano. Vale quanto pesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
SANTO, Alda Espírito. É nosso o solo sagrado da terra Poesia de protesto e luta. Lisboa:
Edição de José Ribeiro, 1978. (Coleção Vozes das Ilhas, nº 1).
SANTO, Carlos Espírito. O nacionalismo político são-tomense. Lisboa: Edições Colibri,
2012. v. 1.
SANTO, Carlos Espírito; Alda Espírito Santo. Escritos. Lisboa: Edições Colibri, 2012.
SANTOS, Virgínia Inácio dos. A situação da mulher angolana uma análise crítica feminista
pós-guerra. Revista Madragora, v. 16, n. 16, 2010.
SÃO Tomé e Príncipe: aspectos gerais. [S. l.]: The World Bank Group, 2014. Disponível em:
<http://www.worldbank.org/pt/country/saotome/overview>. Acesso em: 11 nov. 2014.
SCOTT, Joan. El género: una categoría útil para el análisis histórico. En: Lamas Marta
Compiladora. El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. Tradução de
Christine Rufino Dabat e Maria Betânia Ávila. PUEG, México. 265-302, p, 1996. (Versão em
castelhano).
SECCO, Carmen Lúcia Tindó Ribeiro. Carlos Drummond de Andrade: o poeta de Itabira
evocado em África. In: CHAVES, Rita; SECCO, Carmen Lúcia Tindó; MACÊDO, Tania
(Org.). Brasil / África: como se o mar fosse mentira. São Paulo: Ed. da UNESP, Luanda:
Chá de Caxinde, 2006.
SECCO, Carmen Lúcia Tindó Ribeiro. De afetos, memórias e esquecimentos: alguns rumos
da poesia angolana e moçambicana, hoje. In: FONSECA, Maria Nazareth Soares; CURY,
Maria Zilda Ferreira. África: dinâmicas culturais e literárias. Belo Horizonte: Ed. PUC
Minas, 2012. p. 345-361.
SEGATO, Rita Laura. La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en ciudad
Juárez. Buenos Aires: Tinta Limón, 2013.
SEGATO, Rita. Mujer y cuerpo bajo control: feminismo: en esta entrevista, la especialista
argentina Rita Segato traza un mapa preocupante de la violencia de género en todo el suelo
latino-americano. Revista de Cultura, 10 Fev. 2014. [Entrevista concedida a Karina
Bidaseca]. Disponível em: < http://www.revistaenie.clarin. com/ideas/Rita -Segato-Mujercuerpo-control_0_1081091894.html>. Acesso em: 15 jun. 2014.
SEIBERT, Gerhad. Camaradas, clientes e compadres Colonialismo, socialismo e
democratização em São Tomé e Príncipe. 2. ed. rev. e atual.Tradução de Ferreira Marques e
Ana Mafalda Dourado et al. Lisboa: Vega Editora, 2002. (Documenta histórica)
SEIBERT, Gerhart. Rei amador: história e mito do líder da revolta de escravos em São Tomé
(1595). [S. l.]: Buala, 2014. Disponível em <http://www.buala.org/pt>. Acesso em: 22 jun.
2014.
SELIGMANN-SILVA, Márcio. O local da diferença ensaio sobre memória, arte,
literatura e tradução. São Paulo: Editora 34, 2005.

253

SILVA, José Santos. Máscaras tradicionais Africanas. [S. l.]: Máscaras da África, 2005.
Disponível em: <http://mascarasdafrica.com.sapo.pt/po/po_02.htm>. Acesso em: 04 maio.
2014.
SMITH, Anthony D. Identidade nacional trajectos. Tradução de Cláudia Brito. Lisboa:
Gradiva, 1997.
SÓ FÍSICA. Ressonância. [S. l.]: Só física, 2015. Disponível em:
<http://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulatoria/Ondas/ressonancia.php>. Acesso em: 30
ago. 2015.
SOUSA E SILVA, Assunção de Maria. Nos mastros do poema: a nação são-tomense.
Estudos de Sociologia: Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia – UFPE.
v. 2, n. 20, 2014. Disponível em:
<http://www.revista.ufpe.br/revsocio/index.php/revista/article/view/380/330>. Acesso em: 23
jun. 2014.
SOUSA E SILVA, Assunção de Maria. Rasgando entre os dentes a pluma da palavra. In:
SEMINÁRIO NACIONAL MULHER E LITERATURA, 14., 2011. Brasília. Anais...;
SEMINARIO INTERNACIONAL MULHER E LITERATURA, 5., 2011. Brasília.
Anais...Brasília: Universidade de Brasilia, 2011.
SOUZA, Florentina. Prefácio. In: EVARISTO, Conceição. Poemas da recordação e outros
movimentos. Belo Horizonte: Nandyala, 2011.
SPIVAK, Gayatry Chakravorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG,
2010.
STEPAN, Nancy Leys. Raça e gênero: o papel da analogia na ciência.Tradução de Cláudio
Oscar. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque. (Org.). Tendências e impasses: o feminismo
como crítica da cultura. Rio de janeiro: Rocco, 1994. p. 72-96.
TAVARES, Paula. Amargos como frutos Poesia reunida. Rio de Janeiro: Pallas, 2011.
TAVARES, Ana Paula. O sangue da buganvília crónica. Praia: Mindelo, 1998. (Colecção
Enconto de Culturas).
TODOROV, Tzvetan. Memória do mal, tentação do bem. Tradução de Joana Angélica
D’Avila Melo. São Paulo: Arx, 2002.
TOURAINE, Alain. Um novo paradigma: para compreender o mundo de hoje. 4. ed. Rio de
Janeiro, Petrópolis: Vozes, 2011.
TOURAINE, Alain. Um novo paradigma: para compreender o mundo de hoje. Petrópolis:
Vozes, 2006.
TUTIKIAN, Jane. O poema porta aberta tocha acesa de Conceição Lima. Revista do Núcleo
de estudos de literatura portuguesa e africana da UFF, v. 5, n. 9, p. 79-92, nov. 2012.
VERONESE, Marilia V.; LACERDA, Luiz F. B. O sujeito e o indivíduo na perspectiva de
Alain Touraine. Revista Sociedade E Cultura, Goiânia, v. 14, n. 2, p. 419-426, jul./dez.
2011.

254

VIDA PLANETÁRIA. Objectivos do milénio para São Tomé e Príncipe. [S. l.]: Planeta
Vida, 2010. Disponível em: < http://vida.planetavida.org/paises/s-tome-e-principe/objectivosdo-milenio-para-sao-tome-e-principe/>. Acesso em: 15 nov. 2014.
VISENTINI, Paulo Fagundes. As revoluções africanas Angola, Mocambique e Etiópia.
São Paulo: Ed. Unesp, 2012.
WEINRICH, Harald. Lete arte e crítica do esquecimento. Tradução de Lya Luft. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
WIEVIORKA, Michel. O racismo uma introdução. Tradução de Miguel Serras Pereira.
Lisboa: Fenda Edições, 2002.
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In:
SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais.
São Paulo: Vozes, 2012.
YATES. Frances A. A arte da memória. Tradução de Flavia Bancher. Campinas, SP: Editora
da Unicamp, 2007.

255

APÊNDICE A - Entrevista da poetisa angolana Ana Paula tavares concedida
exclusivamente para a pesquisa de doutorado de Assunção de Maria Sousa e Silva

LOCAL: Universidade de Lisboa
Data: 14/04/2014
Transcrição de áudio: Transcritoja.com
Pesquisadora: Como você observa e aborda na sua escrita as questões que têm a ver como o
projeto de nação angolana. Esse projeto que foi construído durante o tempo e que, de uma
certa forma, mesmo atingindo determinada conquista, ainda está em processo? Outra coisa
como é que você se aproxima desse projeto, e como você o vê com distanciamento?
Paula Tavares: Quanto às duas coisas, são matérias de reflexão e de trabalho. Porque há todo
o momento em que eu fui participando deste projeto, digamos assim. De construir a nação,
uma vez que eu ainda vivi uma parte da minha vida. Uma parte significativa que é a infância,
adolescência e a pós adolescência, no tempo colonial, e depois a independência. Portanto,
todos esses momentos de envolvimento e comprometimento com um projeto existe na minha
vida. E não pode deixar de estar de uma maneira ou de outra, mais consciente ou menos
consciente, na tomada da palavra para afirmar situações, consciências, compromissos etc. Em
relação a construção da nação é um processo onde eu participei ativamente, pelo menos a
partir de uma certa tomada de consciência e que também não me afastei desse outro processo
que é o processo de construir o labor criativo. E como é que eu não me afasto? Não me afasto
não é por que é minha construção e todo o meu trabalho seja, a cada passo, uma afirmação de
nacionalismo e etc., mas sim, pela vontade de procurar, quais são as representações, quais são
as imagens, qual é o verdadeiro substrato daquilo que depois se tornou uma nação, e que nós
chamamos hoje de Angola. Portanto para perceber, para eu própria perceber todo o meu
processo criativo, eu tive que perceber questões que tenham a ver com esta questão do espaço,
das pessoas que habitam este espaço, da própria construção e das reconstruções sucessivas
deste mesmo espaço. Portanto, as coisas estão ligadas, aparecem ligadas, não tem como me
afastar disso. O que eu procuro, e sendo leitora daqueles poetas que construíram, os poetas da
geração Mensagem, os poetas da geração “Vamos Descobrir Angola”, os poetas da geração
Cultura, que foram poetas lidos por mim, foram poetas admirados por mim, mas eu procurei
dentro do meu trabalho poético não, não ser esse o modelo, não ir à procura das mesmas
questões, nem das mesmas palavras. Procurei seguir em frente, numa procura de um fazer
poético que tivesse muito a ver com ... com questões que, à primeira vista, podem não estar,
não ser tão evidentes, mas que tem tudo a ver com aquilo, com o lugar onde eu nasci, com as
pessoas que me rodearam, com as mulheres que são importantes para o meu crescimento etc.
Pesquisadora: Eu li, há muito tempo, e agora fiz uma releitura da entrevista que você deu a
Michel Laban. Entrevista que muita gente sempre se refere em artigos e ensaios e lá você diz
que Huíla, lugar onde você nasceu, a sua terra, desempenha um papel de articulação de
lembranças. E então, quando lemos, pelo menos seu primeiro livro Rito de Passagem,
situamos o lugar pelos cheiros, sons, cores, não é? Isso tudo está presente. Bom, o lugar,
como você dizia, era o do limite entre a sociedade europeia e a sociedade africana, então. Daí,
chama-me atenção essa mescla das duas heranças. Como é que você ainda labuta com essas
duas realidades ... duas influencias?
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Paula Tavares: Talvez, porque há todo um período até a tomada de consciência de que vivia
uma situação de profunda injustiça. Todos nós, quando somos miudos, temos uma infância
que é a infância mais ou menos feliz, que seja, a infância não nos é pedido nada, a não ser,
brincar e correr e isso eu também tive essa infância. E a partir de uma determinada altura, a
consciência de que havia um Eu, e um Eu diferente. A consciência de olhar a volta e de me
fazer a mim mesma a pergunta: ‘Mas, eu pertenço a onde? O Eu coletivo, a consciência de
grupo, a consciência do pertença que mais tarde eu vou reclamar como minha, etc., naquela
altura surgiu apenas como uma interrogação. Mas, onde é que eu estou? Eu fui criada com a
madrinha colonial. E os meus pais já representavam aqui uma diferença. Eles eram gente mais
pobre, gente com mais dificuldades. Já representavam aqui uma diferença. Mesmo assim não
se podia comparar esta diferença, com diferença enorme, né? que existia em relação as outras
pessoas que andavam por ali, não é?, oferecendo seu trabalho, vivendo do seu trabalho com os
contratados, com toda uma situação dita. Mais tarde venho tomar consciência com os
desaparecimentos, com as prisões, com as perseguições, etc., etc. Portanto, há toda essa
tomada de consciência que também foi se instalando à medida que eu crescia, não é? E então
em determinada altura, pensei: "eu tenho que escrever sobre isso" para que o passar do tempo
não seja um outro arquiteto de memória, quer dizer, para que eu não seja levada a criar uma
memória daquilo que realmente não existiu e não se passou. Por isso eu acho que continuo a
escrever sempre sobre a mesma coisa. Sempre em círculos, às voltas, mesmo quando escrevo
livre, parece, a mim parece, às vezes, nas raríssimas vezes em que vou ler, só por obrigação
do ofício, coisas que eu já escrevi. No fundo é uma escrita e reescrita da mesma coisa, né? É
uma escrita, é uma espécie de palimpsesto, eu comecei, digamos que, eu comecei uma teia a
determinada altura e o que eu passo a vida às voltas em relação a essa teia para fugir do
esquecimento, para que eu não esqueça.
Paula Tavares: Isso. Agora enquanto você falava aí, vejo tem algo recorrente. Você utiliza
nas epígrafes provérbios oriundos de "Cabinda". Toda vez que leio, penso, como é que é isso?
Há uma importância, não é? Tem um sentido, tem um significado. Lendo um pouco sobre
Cabinda, esse território, vi o quanto é importante na história de Angola, não é? No livro
Sagrada Esperança111, o prefacista112 menciona o momento em que o ex-presidente
Agostinho Neto foi para Cabinda construir a segunda regional do “MPLA 113”, então no
momento pôs-se como região estratégica da luta pela libertação. Depois outros movimentos
aconteceram. Então as coisas se juntaram para mim. E não posso deixar de perguntar, se a
recorrência que você sempre faz traz esses sentidos históricos. É a razão de os ter? Antes de
fazer sentido para o leitor, qual o sentido que faz para a autora?
Pesquisadora: Ali, para mim, a linguagem dos provérbios é uma espécie de... é uma
linguagem, é ... que o meu sonho um dia é ser capaz de escrever com aquela economia de
palavras e dizer tudo quanto está dito como nos provérbios. E até há provérbios que eu uso,
que não são só daquela região. (...) e realmente a linguagem dos provérbios exerce sobre
mim... A linguagem dos provérbios exerce sobre mim esse fascínio, porque ela é realmente
precisa, precisa, rigorosa, né?, não diz nem mais, nem menos do que quer dizer. E importante,
eu sempre fui uma leitora ávida do manancial dos provérbios que as literaturas orais dos
nossos, do meu país, tem, e se às vezes parece que sinto mais os de Cabinda, depois depende
dos livros, porque também há provérbios em Nyaneka, que são aproveitados. Aliás, há os
111

AGOSTINHO NETO, António. Sagrada esperança: poemas. 11. ed. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora,
1987.
112
O prefácio é uma oração fúnebre pronunciada por Lúcio Lara no velório de Agostinho Neto, no salão nobre
do Palácio do povo, em Luanda, em 17/09/1979.
113
MPLA – Movimento pela libertação de Angola, gerado em 1956, segundo Lúcio Lara.
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provérbios de Nyaneka, provérbios de Umbundo. São retirados das várias línguas banto que
são faladas em Angola. E funcionam para mim, mais do que uma epigrafe, funcionam como
um conjunto de regras, uma gramatica. O que eu gostava era de escrever assim, não podendo,
ou não sabendo, aquilo vai de certa maneira organizar, ajudar-me a organizar o resto do
poema. Depois também ter presente esses momentos dos patrimônios, das diferentes regiões
do meu país, é, digamos assim, também uma aproximação à nação que é Angola. A Angola
no seu todo, não é? É poder trabalhar com línguas que eu não falo, línguas que eu não falo e
tenho imensa pena de não falar, mas é que funciona um pouco como organizador, como
conjunto de regras, como gramatica.
Pesquisadora: Você tocou num ponto que eu acho importante, interessante, também, que é
essa relação da sua escrita com a oralidade, você capta da oralidade. Mas ... você não, vamos
dizer assim, se apropria dessa oralidade. Simplesmente você elabora a partir dessa oralidade.
Há um constante reelaborar a escrita partindo da oralidade. Há outro momento que é quando
você fala de se colocar como voz do outro, que não pode falar, não é? Então temos duas
processos diferentes. Um de você considerar essa oralidade e dela reelaborar sua escrita. E o
outro é o da comunicação, ouvir o outro, e aí ao ouvi-lo, como a voz dele não é ouvida
socialmente, sobretudo a das mulheres, você também transpõe, a sua maneira para o poema.
Quando eu falo isso, eu estou pensando como você usa a primeira pessoa, o eu-poético, mas
também os momentos em que você requer o uso da terceira para o efeito de sentido. Você
acha pertinente fazer essa relação?
Paula Tavares: Sim. É verdade, e muitas vezes o uso da primeira pessoa é só uma forma de
trazer para a primeira pessoa, aquilo que é o sentimento do todo, da coletividade, do coletivo.
Isso ainda é uma marca maior, não é?, do que eu faço, do que eu construo. A essa consciência
de não falar, mesmo quando eu fui um eu, não são os meus problemas pessoais que estão
tratados ali, não é?
Pesquisadora: Ou que estão fincados numa interioridade...
Paula Tavares: Ah, não!, as vivencias pessoais são importantes na elaboração do poema, não
é? Ha coisas que se eu não tivesse vivido, jamais eu poderia escrever, não é? Mas não se trata
de fazer, ou de incensar esse eu primeiro. Trata-se de que esse eu primeiro venha saturado
com as marcas dos outros “eus”, e das outras vivências, das outras experiências, das outras
palavras, não é? E inclusive, neste caso, das outras línguas. Eu disse a bocado que não falo, e
não falo, mas o som delas está no meu ouvido, permanentemente. O som das suas falas. E eu
sou uma mulher da escrita, não sou uma mulher da oralidade. Agora a oralidade muitas vezes
é um ponto de partida. Depois há aquele investimento na escrita, trabalhar, trabalhar,
repetidamente. Mas eu sou da escrita. Logo aí há um muro de diferença entre a oralidade e a
escrita. Mas a oralidade é muito importante. Como se o poema precisasse desse fundo da
oralidade sobre o qual em sucessivas camadas são depositadas as palavras.
Pesquisadora: E entra o seu trabalho de labuta estética, não é isso?
Paula Tavares: Também, de procura. Isso que parece muito trabalho, é sobretudo procura.
Procura da palavra, aquela palavra que... a palavra escrita pode ter a mesma beleza, os
mesmos sons, as mesmas cores que aquela que sai espontaneamente da voz, de uma mulher na
rua, quando cumprimenta a outra, ou quando pergunta pelos filhos, não é?
Pesquisadora: E pensando nessa primeira pessoa, que é ousada, nesse "eu" poético, está
sempre evidente que é feminino.
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Paula Tavares: É. (risos)
Pesquisadora: E tem a ver com o que a gente conversava há pouco.
Paula Tavares: É verdade. Porque eu acho muito difícil escrever sobre coisas que eu não
conheço. E o "eu" masculino para mim é um mundo diverso, é um mundo estranho. Então
aquilo que eu procuro trazer é realmente esse mundo das mulheres, que é onde eu promovo
mais facilmente, onde eu conheço mais coisas, do qual eu sei mais coisas, ou sabia, não é?
Porque se me perguntarem como são as mulheres novas, agora no meu país, eu já não sei, eu
já não as conheço, não é? Mas aquelas que me passaram coisas, e testemunhos, e vivencias,
sim. Mesmo que sejam das suas vivências provocadas pelos homens que passaram pela vida
delas, ou que atravessaram a vida delas, não é? E por isso é sempre o ponto de vista feminino.
Da mesma maneira que o lugar que eu ocupo, é aquele lugar. Eu vivo em Angola, e não pode
ser outro. Eu já vivi em muitos sítios do mundo, e não consigo ser uma mulher do mundo. O
lugar que eu ocupo é aquele. O ponto de vista que eu ocupo, é o ponto de vista de uma
mulher.
Pesquisadora: Você termina de dizer sobre a questão da presença feminina na sua escrita, e
quando você escreve, você pensa, você foca essas mulheres no seu país. Quando lemos o
papel da mulher na luta de libertação em Angola, lembramos que você em uma das
entrevistas, cita que as mulheres tiveram papel importante, não só no processo de libertação,
mas também depois da independência. Isso é característica do percurso em construção e da
construção da nação. Bom, mesmo você dizendo que está distante das mulheres de hoje do
seu país, você acha que o que foi construído, ou conquistado, contemplou as necessidades, os
anseios das mulheres, que participaram de maneira incisiva dessa luta de libertação na
Angola?
Paula Tavares: Não, não acho. Não acho que tenha contemplado os anseios dessas mulheres.
Ainda que individualmente, algumas dessas mulheres, a mulher A, B, C, que participou na
luta, tenha recebido bens materiais, possibilidades, tenha representado cargos importantes no
governo, etc., e daí tenha tido uma vida melhor do que todos os antepassados que ela já tinha
tido na sua vida, não é? Mesmo que algumas delas tenham tido compensações materiais pela
sua participação na luta, eu acho que os objetivos dos quais elas se comprometeram com o
processo da luta, e esses objetivos seriam em instância última, a chamada libertação da
mulher, não se cumpriram. Não se cumpriram porque eu vejo que a maioria das mulheres no
meu país continua a ter problemas de cuidados básicos de saúde, de alimentação das crianças,
de falta de acesso ao conforto, a saúde já tinha dito...
Pesquisadora: Dentro do mercado de trabalho. A inserção no mercado de trabalho...
Paula Tavares: Exato, a inserção do mercado de trabalho. Há fenômenos na sociedade
angolana, que talvez venham a ter consequências boas, daqui há uns tempos, que é o fato de
muitas mulheres, muitas, muitas, muitas mulheres estudarem. Uma pessoa olha... as
universidades que existem, as escolas superiores que existem, etc. e a grande maioria dos
alunos são mulheres. Mesmo nos cursos tradicionalmente vocacionados para os homens. Pode
ser que isso, daqui há alguns anos, traga algumas diferenças, mas, que até agora não se
cumpriu, não se cumpriram os objetivos primeiros pelos quais aquelas mulheres voltaram,
ainda que elas, individualmente, tenham tido uma ou outra benesse resultante dessa sua
participação na luta, não se cumpriram, em meu entender.
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Pesquisadora: E ligando essa participação, nessa conjuntura, e o lugar da mulher com na
atualidade, podemos ver que desde seu primeiro livro, há sempre um grito dessas mulheres.
Como aquele poema em que você trata desse grito, assinalando com o vocábulo
“cuidadosamente” não é? É uma forma de mostrar mais ou menos que “olha, tem alguma
coisa aqui, que precisa ser vista”?
Paula Tavares: É, pode ser. Por vezes de uma forma absolutamente consciente, quando o
poema chega, quando se trabalha o poema, não é de fazer um manifesto. Dizer olha, agora
este meu poema vai ser um manifesto do grito. Não faço manifestos do grito, mas é de
maneira mais ou menos consciente esse lamento, essa obsessão, essa consciência de que o
projeto não se cumpriu está lá, está lá sempre. Está lá sempre. Que continua a haver profundas
desigualdades entre homens e mulheres, entre camadas sociais, no meu país, isso está sempre
lá, porque eu continuo convencida de que é verdadeiro. É absolutamente verdadeiro. Há neste
processo todo, apenas um grande ganho, que foi assinatura da paz. E eu acho que não há
nenhuma mulher angolana, que não saiba reconhecer que a partir do momento que seus filhos
não partiram para a guerra, ou seus maridos.... que a vida mudou, que a vida ali mudou. Ali há
um corte, há uma ruptura absoluta, e não há nenhuma mulher que eu conheça, que não tenha
consciência disso. Mas depois, que isso tenha representado grandes saltos em relação ao bemestar, eu já não digo a sua ascensão social, mas o bem-estar da maioria, da grande maioria das
mulheres, não foi. Ainda não foi.
Pesquisadora: É, mas há a esperança. Mas está aí que a esperança é uma outra questão posta
na sua obra, não é? Às vezes não explicitamente. A ponto de lermos tal poema e no final
sinaliza uma luz. Outra questão que eu queria que você abordasse é sobre seus compatriotas
literários. Participei de um evento aqui na Universidade de Lisboa que você organizou sobre
Antônio Jacinto. Eu pensei: estar em Lisboa está me dando oportunidade de entender mais
sobre o que acontece em Angola pelos próprios angolanos. Venho pesquisar sobre eles e o
evento foi um importante momento para isso. E então a Jornada me mostrou a importância de
Antônio Jacinto. Podia ser outro, mas ele foi um mentor, um intelectual ciente de seu tempo.
Depois em Braga, pela antecipação comemoração dos 50 anos do livro Luuanda114, ouvi
Luandino Vieira que se referia à época da prisão no Tarrafal e a relação que tinha com os
demais combatentes. Isso se juntou ao que vinha lendo. Então, acho que essas duas pessoas,
dois autores da literatura Angolana, têm uma relação bastante forte consigo, não é?, de
comungar determinadas... não vou dizer posturas, mas determinados campos de discursos do
ponto de vista literário, e ao mesmo tempo, de comungar uma visão sobre o país. Eu acho... eu
não sei se isso é pertinente ou não, mas eu estou jogando aqui, certo? No que Luandino Vieira
e Antônio Jacinto e outros ajudaram você tomar seu rumo nessa literatura?
Paula Tavares: Exato. Eu quando falo em Antônio Jacinto e Luandino Vieira. Vou ter que
falar de autores que eu conheci, se tornaram meus amigos, muito depois de ter lido as obras. E
as obras, eu posso situá-las perfeitamente, as obras de um e de outro, foram fundamentais
nesse processo de tomada de consciência, porque afinal, quem sou eu, para onde vou, não é?,
e o que quero ser no meio deste país, onde eu nasci. E foram realmente as obras deles.
Lembro perfeitamente da primeira vez que li Castigo para o comboio malandro era
suficientemente, eu era muito miúda, mas na minha terra, havia uma editorazinha, que depois
foi fechada pela polícia política, que se chamava Edições Embondeiro, foram publicados,
assim, conjuntos de poemas, conjuntos de contos, e como eu vivia ali, e já não sei por que
circunstâncias, embora os cadernos muitas vezes fossem aprendidos de imediato, e a editora
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acabou, por ser fechada, para nós era fácil que chegassem em nossas mãos e que os lêssemos.
Então eu descobri aqui uma fala que não é a fala dos poetas, e dos escritores que eu estudo na
escola. Tem a ver com estar-me próxima, tem a ver com uma realidade que eu quero
descobrir, tem a ver com uma situação que eu quero descobrir, não é? E depois Luandino, os
primeiros contos115, que eu li, embora ele falasse de uma realidade completamente diferente
da minha, falava de Luanda, não é, que nessa altura eu nem sequer conhecia, nem sequer
fisicamente lá tinha ido. Depois mais tarde fui. Falava de Luanda, eu vivia no Lubango, ou...
inclusive o próprio colonialismo era diferente, digamos assim, em um sítio e noutro, é que nós
podemos falar assim dessas diferenças. É que o sistema colonial teve um longo período de
implantação. E teve, como seus agentes, pessoas muito diferentes, enquanto que Luanda
estava com contato com agentes portugueses, não digamos do colonialismo. Colonialismo é
uma coisa, só podemos falar assim sério, a partir do século XIX, digamos. Enquanto que
Luanda estava em contato com essa gente vinda do mar, vinda da Europa, com portugueses,
Holandeses, etc., desde o século XV, desde finais do século XV, princípio do século XVI, o
Lubango ficou em contato com comunidades... com comunidades de origem europeia apenas
no século XIX, quando chegaram os primeiros... não quer dizer que viajantes não passassem
por ali, e não quer dizer que todo o sistema da escravatura não tivesse levado os que corriam
atrás dos escravos, mais ou menos percorressem todo o território. Mas eram sistemas... foram
sistemas diferentes. Enquanto que em Luanda se falava em relação as naturais, se falava de
uma situação urbana, de uma situação em que os serviços das alfandegas, das finanças, de
estudos, estavam montados desde o século XVII, não é?, no Lubango, nós tínhamos à volta
uma comunidade pastoril. Povos pastores que não obedeciam, ou obedeciam de maneira
muito irregular, cumprindo apenas aquilo que era absolutamente obrigatório por lei: que era
pagamento do imposto de palhota, e essas coisas assim, portanto obedecia muito raramente.
Então são realidades completamente diferentes, mas tudo isso para concluir que Luandino e
Jacinto são os escritores importantes pela minha aprendizagem de ser angolana. São eles, os
importantes. Depois há outros, são inclusive importantes pela minha aprendizagem do eu
poético, do labor poético, não é?, como Ruy Duarte de Carvalho 116 e outros. Mas esses dois,
no fundo, trouxeram-me essa condição de angolana e aceitação, e a procura dessa condição de
angolinidade.
Pesquisadora: Enquanto você falava da caracterização pastoril do seu lugar Lubango, lembro
que, na sua obra, você recorre muito aos clãs..., o clã da figueira, clã hiena...
Paula Tavares: Exato, ele está em rígidas ligações de parentesco, que muitas vezes são
representadas por animal. Pode ser o boi, pode ser a hiena, podem animais ou árvore. Pode ser
a figueira, pode ser... É sim, recorri muito a informações desse gênero para trabalhar no meu
poema, embora as vezes o poema não seja correto do ponto de vista antropológico. Quer
dizer, eu não procurei... procurei não fazer erros, por isso estudar, etc., mas não procurei
seguir todos os trâmites, mas agarrei muitas daquelas informações para trabalhar nos poemas.
Pesquisadora: Então esse lado, essa relação, essa influência, não gosto de falar palavra
influencia, com o Ruy Carvalho, não é?
Paula Tavares: Essa proximidade.
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Pesquisadora: Essa proximidade lhe deu também um pouco de...
Paula Tavares: Sim. Os poemas do Ruy (Ruy Duarte de Carvalho), os primeiros poemas,
mesmo quando ele ainda não falava diretamente dos pastores, ou não falava só dos pastores,
não é?, mas os primeiros... eu lembro-me de que quando li pela primeira vez coisas como
Chão de oferta, seus primeiros livros, foi uma pedrada na cabeça, a dizer: “e um dia eu
conseguir escrever, é por esta via que eu quero, que eu quero. Eu quero aproximar-me disto”.
Pesquisadora: Quando você falava das epigrafes, explicando a maneira como você utiliza os
provérbios, o espirito denso, sintético, que eles têm, para que, a partir dali, eles espelhassem
aquilo que você gostaria de dizer, como porta de entrada para o que você diz. Muitos dos seus
poemas são muito longos, que tendem para descrição e para narração, e há uns muito curtos
descritivos. Eu vejo uma limpidez nos seus poemas, por mais que haja uma... é uma coisa
meio paradoxal, porque é límpido, claro, mas ao mesmo tempo, percebe-se que há uma coisa
subterrânea, certo? Mas eu gostaria de saber, porque eu vejo também muita ironia e um humor
sutil nos seus poemas, que acho muito bom, dinâmico, é sobre o riso nos seus poemas.
Quando você joga um verso que dissemina no poema o ar de riso, um riso que é quase
imperceptível, não é?
Paula Tavares: Então é...
Pesquisadora: Você se dá conta assim dessa escolha de recursos?
Paula Tavares: Sim, sim. O que eu gostava mesmo era de só fazer esses poemas muito
curtos, muito pequeninos, com muita economia de palavras e versos. Mas realmente as vezes
o poema impõe-se, eu não consigo deixar que o seja de outra maneira que não aquela. Então
torna-se descritivo, longo, etc. A importância do riso, eu acho que para mim é fundamental. E
eu acho que muitas mulheres mesmo quando tem consciência do que são, de certa maneira,
violentadas, de que são de certa maneira abusadas, que trabalham para homens que não lhes
dão o valor que elas realmente têm, que no fundo elas têm consciência dessa sua enorme
força. Eu vi mulheres angolanas, do povo, das classes, vendo delas na praça, com uma energia
e um riso e uma capacidade de rir de coisas que são insuportáveis, que são dolorosas, etc., que
eu gostava de ser capaz de transmitir essas coisas de forma clara, não é?, nos poemas. Eu vi.
Eu vi o rir de sua própria vida, que é muito desgraçada, muito tremenda. E, portanto, tenho
muita consciência desses recursos. Não conheço que seja grande capacidade minha para fazer
isso tudo. É tudo também muito resultado de muita leitura, não é? porque como eu disse a
Assunção, há bocado, tendo escolhido um lugar do qual eu escrevo, e um olhar que é sempre
dirigido em um determinado sentido, as leituras e a minha fome, a ansiedade das leituras, são
intermináveis. E para mim, eu leio a poesia do mundo, e gosto muito da poesia do mundo
inteiro, não é? Então isso, acho que essa, uma certa pluralidade de recursos vem daí, vem de
tudo que eu já li, de tudo que eu já trabalhei, de tudo que eu já fiz. Não é mérito meu, é apenas
resultado de tantas influencias.
Pesquisadora: Então, ontem eu e estava lendo aquele poema que é também uma peça de
teatro: a “História de amor da princesa Ozoro e do húngaro Ladislau Magyar 117”. Poema
estruturado em três momentos que você coloca em cena o coro, a presença das mulheres. A
encenação da preparação da personagem feminina dentro de um... um estatuto formal da
tradição, para aceitar o homem que é proposto a ela. E depois, a argumentação das assistentes
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para que ela o aceite, e o chegue como aquela figura que ela estava esperando. Chamou-me
atenção a encenação. É um teatro, não é?
Paula Tavares: Sim, é. No fundo eu acho que a literatura também recorre muito ao espaço de
palco, para se afirmar, não é? Então no fundo eu baseei-me em um episódio da nossa história
que é verdadeiro. Houve mesmo um húngaro, que, no século XIX, foi para a Angola e casou
com uma mulher umbundo, com Ozoro, chamado Ozoro, e aí até despertei os dois nomes
principais. Os outros não, mas esse sim. O que não era incomum na história da Angola do
século XIX. Havia muita gente que ia da Europa para Angola, para serem comerciantes, no
interior, fazer comércio no interior. Todo tipo de comércio, cravos, marfim, cera, borrachas,
etc. E eles sabiam que se não casasse, o casamento era uma espécie de aliança. Se não
casassem com uma mulher importante, filha de alguém importante, jamais poderiam penetrar
no interior. Não podiam, não havia como. Tudo aquilo estava ocupado, tudo estava
legitimado. As pontes tinham donos, os rios tinham donos, e para passar era preciso pagar
impostos, pedir autorizações. Portanto o casamento foi uma das formas de essas pessoas de
outros países, penetrarem para o interior do território, não é?. E eu quis pegar isso. Isso foi
assim um trabalho de memória, de buscar coisas da memória coletiva e de trazer a realidade,
coisas, e mais uma vez centrar o poema na importância de uma mulher, na importância
daquela mulher.
Pesquisadora: Por outro lado, sobre a poesia de ambiência no Japão, já foi de leituras?
Paula Tavares: Sim, tudo. Eu até tenho uma história muito engraçada com esse poema.
Porque uma amiga sueca escreveu-me e pediu... ela é tradutora de outros poetas de língua
portuguesa, brasileira e portuguesa. E ela pediu-me para traduzir o poema para sueco, e eu diz
que sim, até gostei muito. E depois de traduzir, ela mandou-me, fez-me umas perguntas que
eu respondi. As perguntas tinham a ver com a minha vida. Ela ia publicar em uma revista,
publicou em uma revista sueca. E tinha que ter uma pequena nota biobibliográfica, que ela
mandava as perguntas, e também tinha que ter coisas... uma pequena informação sobre o
poema. Então as perguntas dela era: quanto tempo ficou no Japão? Sabe falar japonês? Eu
disse, "non... non sei falar japonês". O japonês que eu conheço é dos filmes, e das leituras, de
ler os poetas japoneses, de ler Mishima118, de ler outros escritores japoneses. E foi muito
engraçado, absolutamente. Criação absoluta depois de ver filmes de Kurosawa.
Pesquisadora: Que por sinal nos envolve. Há filmes japoneses emocionantes. Os do Akira
Kurosawa são muito bons. Bom, mudando de assunto, fico muito instigada pelos títulos de
seus livros Ritos de passagem119, O lago da lua120, este traz um ar de mistério, não é? E eu
digo para você, vou dizer talvez uma asneira. Quando eu comecei a ler O lago da lua, eu
comecei a pensar nesse imaginário do arquétipo feminino, dessa percepção mítica que há
sobre a mulher, desse imaginário que há força mágica na mulher, que é uma força uterina,
pelo fato de ela jorrar o sangue, que dele surge a capacidade de criar humanidade... e, por
outro lado, a busca de outra força diferente no período da menopausa. Acho que estou
divagando, mas há poemas seus que por leituras outras se pode fazer esta relação. Dessas
faces femininas, não é?, muito marcantes, que pode ser compreendida como a própria
natureza do feminino. Então, a autora vê como uma de leitura pertinente? (riso) A partir
desses títulos, é por aí que você quer mostrar esse lado ou...
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Paula Tavares: Digamos que isso aí, tem essa parte de jogar com algumas características da
mulher e do feminino, mas também tem outra parte que é profundamente lúdica, que é de
misturar as coisas. Porque o lago da lua existe em Angola, existe entre os Tchokwe.Há um
lago, que eles chamam em Tchokwe, traduzido para o português Lago da Lua. Fui buscar
como cenário, esse lago, não é?! e depois esqueci todo o resto. Existem imensas coisas da
tradição oral sobre esse mesmo lago, desde coisas que se podem assimilar ao diluvio, a
origem das coisas, e fui trabalhar os mistérios mais ligados a nossa condição de mulher, a
menstruação, os ciclos, o lavar-se, essas coisas assim. Então esse foi trabalho que joga, ou
tenta jogar, em vários campos.
Pesquisadora: Então um jogo de cruzamento de campos... você dizendo se esclarecem muitas
coisas. Sobretudo quando o leitor vem percorrendo várias leituras sobre o feminino que
extrapola os campos da história, da filosófica, da antropologia, por outro lado quando eu
revejo suas entrevistas anteriores, há momentos que você trata da questão das teorias
feministas. Da inserção da mulher na sociedade. Quando fazem pergunta sobre o feminino,
você diz mais ou menos assim, que o termo feminista tem um sentido esvaziado de conteúdo,
não é?! Isso é porque você está querendo falar das ações de um movimento feminista que vem
responder por toda uma possibilidade de mudança da mulher?
Paula Tavares: Então, eu penso que em determinada altura, e em determinados contextos, se
pegou nisso do feminismo para haver um esvaziamento de uma luta muito seria que se travava
e continua a travar neste momento, que é a luta da mulher, e a luta pelas mesmas condições. E
quando se fala na condição da mulher, no chamado terceiro mundo, que são os nossos países,
nós lidamos com problemas tão delicados e tão complexos, que eu as vezes penso. Eu não
tenho nada contra o feminismo. Eu as vezes penso que o conceito e a palavra feminismo não
chegam, não são suficientes para conter toda a problemática que devia ser discutida, e que
deve continuar a ser discutida, quando nós tratamos de situações tão extremadas, como são as
situações nos nossos sítios. Então não entenda, por favor, Assunção, como uma afirmação,
como às vezes se ouve por aí: "ah, eu não sou feminista, eu não tenho nada a ver com o
feminismo", não tem nada a ver com isso. Não é nada disso, pelo contrário, eu tenho muito
respeito por tudo quanto foram os movimentos feministas do mundo, a luta das mulheres por
direito ao voto, a luta das mulheres pelo direito a tudo.
Pesquisadora: A sua independência, a autonomia.
Paula Tavares: Exatamente. Eu tenho todo o respeito por isso, só que as vezes penso que
quando trabalhamos com conceitos, e certas épocas houve um esvaziamento das coisas, e
feminismo ficou sinônimo de tirar sutiãs, e fazer coisas das que... não, é muito mais sério do
que isso, é muito mais complexo do que isso. E quando eu penso feminismo, eu penso nas
mulheres que no fundo cumprem ciclos, né?, nascem, crescem, tem uma data de filhos, e
morrem, não é, e que não tem alternativa que senão sua vida seja aquela. É só aquela, mais
nada. É assegurar a reprodução da espécie, trabalhar desde o momento em que mal é capaz de
pegar na enxada até o momento em que morre, não é. E são problemas muito sérios.
Pesquisadora: Essa forma de sobreviver dentro dessa máquina que você já falou... há muito
tempo atrás, não é? A máquina que está desossando. Na forma como coloca, o sistema parece
máquina. Bom, para a gente terminar, eu faço estudo comparativo com seus poemas, os de
Conceição Lima, de São Tomé e Príncipe, e os de Conceição Evaristo, do Brasil. E procuro
estabelecer uma rede de diálogo. Você conhece as duas, certo? Você lê os poemas de
Conceição Lima e de Conceição Evaristo?
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Paula Tavares: Sim, eu sou uma leitora devotada, quer de uma quer de outra. Nós fazemos os
nossos trabalhos independentemente uma das outras, vivemos longe, os contatos são muito
esporádicos, mas eu sou uma leitora devota quer da Conceição Lima, que eu acho uma voz
tremendamente original, muito original, quer da Conceição Evaristo, que já tem... para mim, a
voz dela carrega o peso de uma grande experiência, de uma grande... é uma escrita muito
natural, se quisermos. E tanto eu fico muito surpreendida, e eu gosto sempre quando a escrita
de alguém consegue me surpreender, quer com as propostas da Conceição Lima, que são
propostas que eu acho uma grande inovação, e acho inovadoras, não só no mundo da poesia
de língua portuguesa. Acho que são aquelas inovadoras no mundo mais abrangente, e mais
largo das mulheres que escrevem por esse mundo a fora.
Pesquisadora: Você destaca alguma dessas inovações. O que você destaca?
Paula Tavares: A forma como ela vai trabalhar a memória e não é uma forma óbvia, quando
ela vai resgatar figuras da história, não é?, como pegando na casa do seu vô, por exemplo. Na
casa do meu vô, quando ela regressa ao seu país, e a casa do seu avô, ainda não se cumpriu. O
que mais me lembro, o que mais me faz lembrar esse poema é A casa de meu pai, do Appiah,
que no fundo é também um trabalho sobre identidade, memória, resgate, etc. Isso eu dou
como exemplo e acho que é um poema extraordinário.
Pesquisadora: Quando eu li esse poema que ela fala do avô, eu lembrei também, Na casa de
meu pai (199), do Appiah... Há momentos, que você se dedica muito, em um dos livros, a
trazer para o leitor o cenário de guerra. Sabemos da realidade por que passou e passa Angola e
o que isso resultou para a população angolana. Os seus poemas transmitem o sentimento de
dor, sofrimento em função da guerra, mas é um falar contido.
Paula Tavares: É, porque aí é um pouco, tomar aquelas dores todas. São muitas coisas, são
muitos anos de guerra impiedosa, são muitos anos de sofrimento das mulheres. E naquela
altura, eu mesmo que quisesse, não podia escrever senão sobre aquilo. Era como se não
tivesse remédio, não tivesse remédio se não escrevesse sobre aquilo.
Pesquisadora: Por que o que está em foco não é só o sujeito feminino que sofre. Claro. Há o
cenário, a ambiência e, em determinadas poesias, aponta para a mulher que está à espera do
amado, e aquele amado que chega não é o mesmo, o que ela gostaria que fosse, porque ele
volta marcado pelas feridas da guerra.
Paula Tavares: Ninguém ficou naquele... ninguém daquele país ficou, não é?. Talvez agora,
doze anos depois, pronto, talvez já... os que eram meninos, meninos e meninas, na altura em
que a guerra acabou, e agora estão muito perto dos 20 anos, ou já fizeram 20 anos. Talvez
essa geração já apareça limpa dessas feridas da guerra. Enquanto durou, ninguém, ninguém
escapou de um problema ou outro, uma questão ou outra, ligada com aquilo. Por muito
longínqua - o território era grande - por muito longínqua que fosse a guerra.
Pesquisadora: Por isso o corpo é um elemento constantemente presente nos poemas. O corpo
feminino, o corpo masculino, não é? O foco em vários temas não suprime a presença
constante do corpo feminino e masculino.
Paula Tavares: Também o corpo é um campo de batalha, não é, e aí as coisas mais
agonizadas, porque não se sabia muito bem que não se podia programar o futuro, quer dizer
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essa noção de futuro que se segue à noção de passado, do presente era muito difícil de prever,
não é? Havia digamos um passado desmensurado, não é?, um presente para viver a cada
momento, e não sabia o que é que seria o amanhã, não é? Eu acho que tudo isso também se
fez, refez, reproduziu nas relações dos amados, nos corpos desses...
Pesquisadora: E as máscaras?
Paula Tavares: As máscaras são a minha grande paixão. Porque essas máscaras são sempre
ligadas, quer as sagradas, quer as profanas, são sempre ligadas à vida, e aos rituais de
iniciação, e normalmente quem está por detrás da máscara é um homem. A mulher não é
permitida usar máscara, mesmo a máscara que simboliza a beleza da mulher, como a máscara
Muana Puó. Então eu aí tentei fazer, entre as muitas que eu tentei fazer nos outros poemas
uma transgressão. Tentei desafiar os códigos, não é?, e apresentei-me como uma pessoa,
mulher, que perdeu a sua própria máscara. Isso é uma impossibilidade nas sociedades
tradicionais, nenhuma mulher usa máscara. Portanto, foi um ultrapassar, saltar o cercado,
outra vez, o desafiar o entredito, não é? Agora estou mais calma, mas nessa...
Pesquisadora: Por que mais calma agora? (riso) É o tempo? O tempo é bom, porque tem a
experiência e as transgressões. O tempo é bom por isso, vamos tendo mais experiências e
transgressões, não é? Eu só quero agradecer pelo fato de você ter dado esse tempo para mim,
tempo tão precioso.
Paula Tavares: (riso) Boa sorte, Assunção.
Pesquisadora: Obrigada.
Paula Tavares: Nada, se até ir embora ainda quiser fazer alguma coisa, não resista, eu estou
por aqui.
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ANEXO A - Canto obscuro às raizes

Em Libreville
não descobri a aldeia do meu primeiro avô.
Não que me tenha faltado, de Alex,
a visceral decisão.
Alex, obstinado primo
Alex, cidadão da Virgínia
que ao olvido dos arquivos
e à memória dos griots Mandinga
resgatou o caminho para Juffure,
a aldeia de Kunta Kinte seu último avô africano
primeiro na América.
Digamos que o meu primeiro avô
meu último continental avô
que da margem do Ogoué foi trazido
e à margem do Ogoué não tornou decerto
O meu primeiro avô
que não se chamava Kunta Kinte
mas, quem sabe, talvez, Abessole
O meu primeiro avô
que não morreu agrilhoado em James Island
e não cruzou, em Gorée, a porta do inferno
Ele que partiu de tão perto, de tão perto
Ele que chegou de tão perto, de tão longe
Ele que não fecundou a solidão
nas margens do Potomac
Ele que não odiou a brancura dos algodoais
Ele que foi sorvido em chávenas de porcelana
Ele que foi compresso em doces barras castanhas
Ele que foi embrulhado em chiques papéis de prata
Ele que foi embalado para presente em caixinhas
O meu concreto avô
que não se chamava Kunta Kinte
mas talvez, quem sabe, Abessole
O meu oral avô
não legou aos filhos
dos filhos dos seus filhos
o nativo nome do seu grande rio perdido.
Na curva onde aportou
a sua condição de enxada
no húmus em que atolou
a sua acossada essência
no abismo que saturou
de verde a sua memória
as águas melancolizam como fios
desabitadas por pirogas e hipopótamos.
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São assim os rios das minhas ilhas
e por isso eu sou a que agora fala.
Brotam como atalhos os rios
da minha fala
e meu trazido primeiro avô
(decerto não foi Kunta Kinte,
porventura seria Abessole)
não pode ter inventado no Água Grande
o largo leito do seu Ogoué.
Disperso num azul sem oásis
talvez tenha chorado meu primeiro avô
um livre, longo, inútil choro.
Terá confundido com um crocodilo
a sombra de um tubarão.
Terá triturado sem ilusão
a doçura de um naco de mandioca.
Circunvagou nas asas de um falcão.
Terá invejado a liquidez de caudas e barbatanas
enquanto o limo dos musgos sequestrava os seus pés
e na impiedosa lavra de um vindoura tempo
emergia uma ambígua palavra
para devorar o tempo do seu nome.
Aqui terás testemunhado
o esplendor do pôr do sol, o luar, o arco-íris.
Decerto terá pressentido a calidez dos pingos
nas folhas das bananeiras.
E terá sofrido no Equador o frio da Gronelândia.
Mas não legou aos estrangeiros filhos
e aos filhos dos filhos dos estrangeiros filhos
o nativo nome do seu grande rio perdido.
Por isso eu, a que agora fala,
não encontrei em Libreville o caminho para a aldeia de
[Juffure.
Perdi-me na linearidade das fronteiras.
E os velhos griots
os velhos griots que detinham os segredos
de ontem e de antes de ontem
Os velhos griots que pelas chuvas contavam
a marcha do tempo e os feitos da tribo
Os velhos griots que dos acertos e erros
forjavam o ténue balanço
Os velhos griots que da ignóbil saga
guardavam um recto registo
Os velhos griots que na íris da dor
plantavam a raiz do micondó
partiram
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levando nos olhos o horror
e a luz da sua verdade e das suas palavras.
Por isso eu que não descobri o caminho para Juffure
eu que não dançarei sobre o pó da aldeia do meu primeiro avô
meu último continental avô
que não se chamava Kunta Kinte mas talvez, quem sabe,
[Abessole
Eu que em cada porto confundi o som da fonte submersa
encontrei em ti, Libreville, o injusto património que
[chamo casa:
estas paredes de palha e sangue entrançadas,
a fractura no quintal, este sol alheio à assimetria dos prumos,
a fome do pomar intumescida nas gargantas.
Por isso percorri os becos
as artérias do teu corpo
onde não fenecem arquivos
sim palpita um rijo coração, o rosto vivo
uma penosa oração, a insana gesta
que refunda a mão do meu pai
transgride a lição de minha mãe
e narra as cheias e gravanas, os olhos e os medos
as chagas e desterros, a vez e a demora
o riso e os dedos de todos os meus irmãos e irmãs.
Que nenhum idioma nos proclame ilhéus de nós próprios
vocábulo que não és
Mbanza Congo
mas podias ser
Que não és
Malabo
poderias ser
Que não és
Luanda
e podias ser
Que não és
Kinshasa
nem Lagos
Monróvia não és, podias ser.
Nascente e veia, profundo ventre
conheces a estrutura que sabota os ponteiros:
novos sobas, barcos novos, o conluio antigo.
E consomes a magreza dos celeiros
num bazar de retalhos e tumultos
Petit Paris!
Onde tudo se vende, se anuncia
onde as vidas baratas desistiram de morrer.
Medram quarteirões de ouro
nos teus poros - diurnos, desprevenidos.
Medra implacável o semblante das mansões
Medram farpas na iníquia muralha
e um taciturno anel de lama em seu redor.
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A chuva tema agora a cadência de um tambor
outro silêncio se ergue
no vazio dos salões das coiffeuses.
E no rasto do tam-tam revelarei
o medo adolescente encolhido nas vielas
beberei a sede da planta no teu grão.
Eu que trago deus por incisão em minha testa
e nascida a 8 de Dezembro
tenho de uma madona cristã o nome.
A neta de Manuel da Madre de Deus dos Santos Lima
que enjeitou santos e madre
ficou Manuel de Deus Lima, sumu sun Malé Lima
Ele que desafiou os regentes intuindo nação –
descendente de Abessole, senhor de abessoles.
Eu que encrespei os cabelos de san Plentá, minha três vezes
[avó
e enegreci a pele de san Nôvi, a soberana mãe do meu pai
Eu que no espelho tropeço
na fronte dos meus avós...
Eu e o temor do batuque da puíta
o terror e fascínio do cuspidor de fogo
Eu e os dentes do pãuen que da costa viria me engolir
Eu que tão tarde descobri em minha boca os caninos do
[antropógo...
Eu que tanto sabia mas tanto sabia
de Afonso V o chamado Africano
Eu que drapejei no promontório do Sangue
Eu que emergi no paquete Império
Eu que dobrei o Cabo das Tormentas
Eu que presenciei o milagre das rosas
Eu que brinquei a caminho de Viseu
Eu que em Londres, aquém de Tombuctu
decifrei a epopeias dos fantasmas elementares.
Eu e minha tábua de conjugações lentas
Este avaro, inconstruído agora
eu e a constante inconclusão do meu porvir
Eu, a que em mim agora fala.
Eu, Katona, ex-nativa de Angola
Eu, Kalua, nunca mais em Quelimane
Eu, nha Xica, que fugi à grande fome
Eu que libertei como carta de alforria
este dúbio canto e sua turva ascendência.
Eu nesta lisa, escarificada face
Eu e nossa vesga, estratificada base
Eu e a confusa transparência deste traço.
Eu que degluti a voz do meu primeiro avô

271

que não se chamava Kunta Kinte
mas talvez, quem sabe, Abessole
Meu sombrio e terno avô
Meu inexorável primeiro avô
que das margens do Benin foi trazido
e às margens do Benin não tornou decerto
Na margem do Calabar foi colhido
e às águas do Calabar não voltou decerto
Nas margens do Congo foi caçado
e às margens do Congo não tornou decerto
Da nascente do Ogoué chegou um dia
e à foz do Ogoué não voltou jamais.
Eu que em Libreville não descobri a aldeia
do meu primeiro avô
meu eterno continental avô
Eu, a peregrina que não encontrou o caminho para Juffure
Eu, a nómada que regressará sempre a Juffure.
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