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RESUMO

O objetivo geral desta tese é propor uma reflexão sobre a memória e os lugares de
memória simbolicamente construídos em textos em prosa dos escritores guineenses
Odete Semedo e Abdulai Sila. Pretende-se discutir como se efetivam textos arquitetados
por escritores oriundos de uma cultura em que a oralidade ainda é muito forte e presente
em todas as esferas da vida social. Busca-se refletir, ainda, sobre como o conceito de
“lugares de memória”, originalmente gestado no campo da História e, posteriormente,
disseminado para a Geografia e Sociologia, pode ser apropriado pelos estudos literários
como operador teórico na discussão de narrativas de memória. Tal conceito permite
ainda pensar sobre as configurações dos lugares físicos guardadores de memória
encenados nos textos literários dos escritores guineenses selecionados e sobre os seus
significados no espaço ficcional, bem como, ressaltar as estratégias narrativas utilizadas
por Odete Semedo e Abdulai Sila, para criar textos que se constroem com apelo às
modulações da oralidade e a aspectos do passado histórico guineense. Os elementos
ressaltados nas obras dos escritores permitem avaliar a função da memória nos desenhos
de projetos esteticamente politizados que agenciam feições literárias da guineidade.
Palavras-chave: Literatura guineense – crítica e interpretação; Memória; Lugares de
memória; Nação.

ABSTRACT

This thesis general goal is to propose a reflection on the memory and the places of
memory symbolically built in prose text from Guinean writers Odete Semedo and
Abdulai Sila. It is intended to discuss about how texts architected by writers originated
from a culture whose orality is still very strong and present in all social life spheres take
effect. Reflection is pursued even on how the "places of memory" concept (originally
managed on the History field, and later, disseminated to Geography and Sociology)
could be appropriated by literary studies as a theoretical operator on narrative of
memories discussion. Such concept allows even to think about the configurations of
memory-keeper physical places staged on literary texts from selected Guinean writers
and about their meaning on fictional spaces as well as to highlight the narrative
strategies used by Odete Semedo and Abdulai Sila to create texts who are built
appealing to orality modulations and to aspects from Guinean past history. The
emphasized elements on the writers work allows to evaluate the memory function on
scheme of aesthetically politicized designs that actuate Guineanity literary features.

Keywords: Guinean Literature - criticism and interpretation; Memory; Places of
memory; Nation.
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1 CONCHAS VAZIAS NA AREIA DA PRAIA: a palavra forte do qualquer um
“Busco ficcionar a História, reinventando-a, reelaborando-a, com recurso permanente à memória.
Aliás, considero mesmo que escrever pressupõe um exercício permanente de memória.
Sem História nem memória não se faz a travessia do tempo.”
(CARDOSO, 2004, p. 190)
“Bissau é um enigma
Guiné um mistério”
(SEMEDO, 2007, p. 54)
“É preciso encontrar uma saída. Por isso e para isso ele tinha
tomado uma decisão: tinha que pensar, pensar sempre.”
(SILA, 2006, p. 69)
“Não mais inteiramente a vida, nem mais inteiramente a morte,
como as conchas na praia quando o mar se retira da memória viva.”
(NORA, 1993, p. 13)

Em que ancoragem poderia um agrupamento social agarrar-se para arquitetar seu
processo formador de identidade? Que dispositivos funcionariam como estratégias para
esse fim? Indubitavelmente, os contributos poderiam originar-se das mais inusitadas
fontes. Momentos de ebulição na trajetória dos povos tornam sobremaneira enfáticos
laços, de toda ordem, que acabam por estabelecer pontos comunicantes entre indivíduos,
em escala crescente, que, salvo melhor juízo, ato contínuo constituir-se-iam, num
horizonte de difícil medida, a frágil emergência da ideia de nação. O gesto criativo
coleciona peças relevantes para esse ínterim.
Dito de outro modo, as obras de arte, particularmente, também têm o seu recado
a oferecer. Situadas que estão em determinado espaço e tempo, força é que as mesmas
naturalmente veiculassem, ainda que à revelia de seu criador, indícios dessa ambiência
espaço-temporal da qual se originam. De que maneira essas criações se tornam
mensageiras de um período da história do mundo?
Encaminhar alguma resposta a essa inquietação pode se dar ao revisitar, por
exemplo, parte da produção artística africana. Em meados de 2015, o Museu Afro
Brasil, localizado no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, no Estado brasileiro
de mesmo nome, realizou uma grandiosa exposição sobre arte africana contemporânea.
Na categoria de exposição itinerante, iniciada em 25 de maio, o dia internacional da
África, a exposição Africa Africans foi anunciada como

a maior mostra de arte contemporânea africana já realizada no nosso país.
Com programação que inclui instalações, pinturas, vídeos, esculturas, moda e
um encontro para discussões com os artistas, o projeto Africa Africans [...]
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traça um panorama da recente criação visual do continente por meio de obras
de artistas de diversos países africanos. (MUSEU, 2015).

Ainda de acordo com a página eletrônica do Museu, Africa Africans focalizava
“a criação de artistas africanos, nascidos e residentes no continente ou fora dele, assim
como artistas de origem africana que, mesmo tendo nascido fora da África, dialogam
com a pluralidade de experiências estéticas e sociais presente nas diversas regiões do
continente” (MUSEU, 2015). Essa pluralidade de experiências retoma, em alguma
medida, a própria memória dos locais de que esses artistas são oriundos, somadas aos
vários trânsitos por eles empreendidos durante a vida de cada um deles.
A mostra era formada de trabalhos de mais de vinte artistas de diferentes
pertencimentos africanos.1 Valeria, aqui, destacar alguns aspectos relacionados a esse
grupo. O ganês radicado na Nigéria, El Anatsui, nascido em 1944, premiado em 2015
com o Leão de Ouro, por ocasião da Bienal de Artes de Veneza, fazia-se presente com
sua escultura “Skylines”. Essa obra, como outras do artista, foi concebida para ser livre e
flexível para se adaptar a cada instalação:

Ao trabalhar com madeira, barro, metal e, mais recentemente, tampas
metálicas de garrafas de bebidas alcoólicas, Anatsui rompe com a tradicional
adesão da escultura às formas fixas, embora faça visualmente referência à
história da abstração na arte europeia e africana. (MUSEU, 2015).

Destaca-se, também, a obra do nigeriano Bright Ugochukwu Eke, de motivação
autobiográfica, intitulada “Cloud earth twist”. Eke sofreu “uma infecção na pele
decorrente de uma chuva ácida” (MUSEU, 2015) e essa infecção tornou-se motivo para
a criação da obra em referência. Nessa obra milhares de sacos plásticos encerram água
acidificada, o que demonstra o viés de

uma arte socialmente orientada, explorando os caminhos pelos quais as
pessoas interagem com seu meio. Usando água como tema e meio, ele desafia

1

Alguns artistas e seus respectivos países, presentes em Africa Africans, podem ser enumerados: Ablade
Glover (Gana), Aston (Benim), Bright Ugochukwu Eke (Nigéria), Bruce Clarke (África do Sul /
Inglaterra), Cyprien Tokoudagba (Benim), Dominique Zinpkè (Benim), Edwige Aplogan (Benim), El
Anatsui (Gana), Gérard Quenum (Benim), Guilherme Mampuya (Angola), Hector Sonon (Benim), Joel
Andrianomearisoa (Madagascar), Julien Sinzogan (Benim), Kifouli Dossou (Benim), Naomi Wanjiku
Gakunga (Quênia), Nnenna Okore (Austrália / Nigéria), Owusu-Ankomah (Gana), Rémy Samuz (Benim),
Soly Cissé (Senegal), Tchif (Benim), Yinka Shonibare MBE (Nigéria / Inglaterra) e Yonamine (Angola)
(ARAÚJO, 2015).
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o expectador a pensar sobre este precioso recurso, politicamente, eticamente
e ecologicamente. (MUSEU, 2015).

Já o artista nigeriano-britânico Yinka Shonibare, MBE, é radicado em Lagos, na
Nigéria, desde os três anos de idade. Estudou Belas Artes, quando jovem, em Londres,
no Byam Shaw College of Art e, posteriormente, graduou-se no Goldsmiths College, se
integrando à geração dos Young British Artists. Seu projeto artístico é, essencialmente,
político e, ao mesmo tempo, estético. Tal assertiva é referendada por Shonibare, em
trecho da entrevista concedida a Okwui Enwezar, no excerto adiante:
[...] “e eu não desvinculo a estética da política – a estética atualmente é uma
expressão da política, certo? Você pode fazer política formalmente. Isto é um
jeito simples de colocar a questão; a forma que eu faço isto, é mais um tipo
de alerta, à moda carnavalesca, na qual eu coloco minha língua para fora.
Nenhum grupo detém o monopólio em estética.” (ENWEZAR, 2003, p. 165).

Uma das instalações de Shonibare, em Africa Africans, é nomeada “The British
Library”:
Formada por 6.225 livros coloridos encapados por tecidos dutch wax –
conhecidos como ‘tecidos africanos’, mas fabricados na Holanda com uso de
técnicas inspiradas na arte milenar do batik indonesiano. O uso deste material
é uma marca registrada do artista. Shonibare debate nesta obra questões que
lhe são caras como colonialismo, pós-colonialismo e hibridismo e explora o
impacto da imigração sobre todos os aspectos da cultura britânica,
considerando as noções de território e lugar, identidade cultural,
deslocamento e refúgio. (MUSEU, 2015).

Esse brevíssimo passeio por alguns instantes da Africa Africans permite
inúmeras reflexões e incita a que se pense, por exemplo, no modo como esses artistas da
contemporaneidade africana tentam dialogar com expressões de memórias do continente
assumindo, por vezes, as memórias relacionadas com o universo da oralidade. Se
observado o material com que, por exemplo, El Anatsui elabora os seus enormes mantos
- embora sejam representantes de certa noção de desenvolvimento, de um espaço
industrializador, de que são alvo esses países, pode-se pensar que suas obras retomam e
problematizam elementos fundamentais de sua cultura e de culturas africanas, fadados a
serem extintos, sobretudo nos grandes centros. Suas obras, calcadas numa perspectiva
da tradição, lutam para fazer sobreviver outros discursos e resquícios de memórias,
ainda que se valendo de recursos da “reciclagem estética”, conforme consideram
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Klucinskas e Moser (2007)2. Isso se produz, deliberadamente, em projetos artísticos
como o de El Anatsui, que são esteticamente políticos, socialmente orientados e
plásticos o bastante para se adaptarem a novas configurações culturais, que,
forçosamente, têm de acolher o novo para extravasar as tradições. Os recursos utilizados
por vários artistas presentes na exposição Africa Africans podem ser importantes para se
entender, com maior profundidade, o modo como as obras literárias tomadas como
objeto de análise para esta tese procuram encenar as relações e contradições que as
configuram.
A breve digressão pela Africa Africans propicia reiterar o que diz Antonio
Candido sobre a necessidade de se “ter consciência da relação arbitrária e deformante
que o trabalho artístico estabelece com a realidade, mesmo quando pretende observá-la
e transpô-la rigorosamente, pois a mimese é sempre uma forma de poiese” (CANDIDO,
2000, p. 13). As duas experiências fornecem motivação suficiente para se enxergar, no
fazer literário guineense, fragmentos da concepção da Guiné-Bissau como um país. Para
melhor compreensão do que se afirma, cumpre apresentar, ainda que sinteticamente,
informações sobre o país:

A Guiné-Bissau situa-se na costa ocidental da África. Tem fronteira, a norte,
com o Senegal, a este e sudeste com a república da Guiné-Conacry, e a sul e
oeste com o Oceano Atlântico. Além do território continental, o país integra
ainda cerca de 40 ilhas que constituem o Arquipélago dos Bijagós, separado
do continente pelos canais de Geba, Pedro Álvares, Bolama e Canhabaque.
Com 36.125 km² de superfície, está dividida administrativamente em nove
regiões: o Setor Autônomo de Bissau (capital), Bafatá, Biombo, Bolama,
Cacheu, Gabu, Oio, Quínara e Tombali.
Com um milhão e quinhentos mil habitantes, o país é constituído por mais de
vinte grupos étnicos, entre os quais se destacam: balantas, fulas, manjacos,
mandingas, papéis, brames ou mancanhas, beafadas, bijagós, felupes,
cassangas, banhuns, baiotes, sussos, saracolés, balantas-mané, futa-fulas,
oincas.
Ex-colônia portuguesa, tem como língua oficial o português, língua veicular
o guineense – o crioulo da Guiné-Bissau – e as demais línguas étnicas.
Bolama foi a primeira capital da Guiné colonial, instituída em 1879. A sua
ascensão a capital levou à fundação, ali, da primeira imprensa. Em 1942, a
capital da província foi transferida para Bissau. Diversos trabalhos de
fortificação foram levantados pelos portugueses em Bissau desde 1696, e a
cidade foi palco de várias guerras de resistência à presença portuguesa.
2

Os pesquisadores Jean Klucinskas, da Universidade de Montreal e Walter Moser da Universidade de
Ottawa, ambas localizadas no Canadá, em artigo publicado na Scripta (2007), “caracterizam a reciclagem
por deslocamentos espaciais e temporais de objetos estético-culturais, abarcando um processo que
consiste em várias fases de um gesto que comporta ao mesmo tempo repetição e transformação. Essas
diversas etapas de deslocamento induzem a um processo de metamorfose que pode ser resumido no
conceito de reciclagem estética” (CARVALHO, 2013, p. 73).
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A Guiné-Bissau iniciou a sua luta armada nos anos 60, através do PAIGC –
Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, liderado por
Amílcar Cabral. A independência foi unilateralmente proclamada a 24 de
setembro de 1973, vindo a ser reconhecida por Portugal em 10 de setembro
de 1974. Em termos de confissão religiosa, o país declara-se laico, mas a
população divide-se em muçulmanos, católicos, protestantes e animistas.
(SEMEDO, 2010, p. 122-123).
[Guiné-Bissau passou por um] golpe militar – um conflito que durou de 7 de
junho de 1998 a maio de 1999. (SANTOS, 2011, p. 23; YUNES, 2000, p.
79).
Até hoje, a Guiné tenta ultrapassar os agudos desequilíbrios causados por
esse cruento embate de 1998-99 que evidenciou a derrota do “antigo regime”,
personificado em Nino Vieira, e pôs fim a uma era tida como “heroica”
(AUGEL, 2002, p. 70) e fundadora da nação. [...] Observe-se que uma
sucessão de golpes, homicídios e crises foi abalando profundamente o tecido
político-social guineense. [...] Todas essas evidências foram e vão assumindo
o grande sonho de liberdade e de uma nação justa, proclamado por Amílcar
Cabral. A antiga “Guiné-Portuguesa” que encabeçara as lutas
anticolonialistas na África vai-se distanciando, dessa forma, das utopias
libertárias propulsoras de sua independência. (SECCO, 2011, p. 51, 52).

Enfrentar a complexidade do mundo e tentar compreendê-la requer a utilização
de construtos de toda ordem. O gesto literário pode ilustrar esse trabalho. Mais
especificamente,

a

literatura

guineense

instrumentalizaria

possibilidades

de

entendimento das noções de identidade dos povos que compõem aquele país, uma vez
que esses construtos ficcionais trariam, em seu interior, ingredientes das várias
mentalidades de que fazem parte. Assim, parte de outra importante reflexão teórica de
Antonio Candido se faz pertinente nesta tese. A investigação por ele empreendida para
elucidar a contribuição de parte da literatura brasileira e sua relação com o processo de
formação de nacionalidade pode, guardadas as devidas proporções, ser útil para se
pensar o caso da Guiné-Bissau, cuja feição é delineada profundamente pela preciosidade
da cultura oral.
De acordo com Anita Moraes (2010, p. 65), a definição de “sistema literário”, de
Candido, é de grande valia para os estudos de literaturas africanas de língua portuguesa.
Sobre esse aspecto, Semedo (2010, p. 29) esclarece que, para o caso específico da
literatura guineense, “pode-se dizer que uma das suas características internas é a
tradição oral, pois são as referidas características que vão desdobrar-se nos fatores como
língua, temas e imagens.” Logo, dentro da noção teórica definida por Candido,
distinguem-se “três elementos que ao interagirem fazem da literatura um sistema
simbólico, pela comunicação inter-humana que é estabelecida” (SEMEDO, 2010, p.
29). A noção de sistema é central na teoria de Candido:
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Obras ligadas por denominadores comuns, que permitem reconhecer as notas
dominantes duma fase. Estes denominadores são, além das características
internas (língua, temas, imagens), certos elementos de natureza social e
psíquica, embora literariamente organizados, que se manifestam
historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da civilização. Entre
eles se distinguem: a existência de um conjunto de produtores literários, mais
ou menos conscientes do seu papel; um conjunto de receptores, formando os
diferentes tipos de público, sem os quais a obra não vive; um mecanismo
transmissor, (de modo geral, uma linguagem, traduzida em estilos), que liga
uns a outros. (CANDIDO, 2012, p. 25).

A esses três elementos, conforme discute Moraes, Candido acrescenta “[...] outro
elemento decisivo: a formação da continuidade literária” (MORAES, 2010, p. 66). Esse
elenco de denominadores comuns aproximar-se-ia, pode-se dizer, do conjunto de
indícios a endossar o processo de formação de unidade nacional, vez que se erige de
elementos da memória dos povos e, ao fim, veicula pontos de vista da constituição
desses mundos.
As considerações postas até aqui pretendem afirmar o objetivo geral desta tese
que se volta à reflexão sobre a memória e os lugares de memória que, sob alguma
medida, encontram-se simbolicamente construídos em textos em prosa dos escritores
guineenses Odete da Costa Semedo e Abdulai Sila. Deseja-se pensar como se efetivam
textos arquitetados por escritores oriundos de uma cultura em que a oralidade ainda é
muito forte e presente em todas as esferas da vida social, uma vez que o universo da
escrita, da letra, é ainda muito pequeno na Guiné-Bissau.
Uma questão posta pelas pesquisadoras brasileiras Vera Lúcia da Silva Sales e
Maria do Socorro Vieira Coelho, em entrevista com a escritora Odete Semedo, em 10 de
março de 2010, ressalta sua visão sobre a literatura do seu país e o modo como os
escritores a utilizam:

Na Guiné-Bissau, a literatura é muito nova e foi quase sempre uma escrita de
intervenção. Quando não foi de contestação, ela foi de sentimento, de uma
lírica sentimental, mas sempre impregnada de uma mensagem. Nós
utilizamos muito o escrever como um lugar de expressar o nacionalismo, a
nossa história. Isso aconteceu com vários países africanos. (SEMEDO, 2011,
p. 198).

As palavras de Semedo incentivam a discussão sobre como o conceito de
“lugares de memória”, originalmente gestado no campo da História e, posteriormente,
disseminado para a Geografia e Sociologia, pode ser apropriado pelos estudos literários
como um robusto operador teórico na discussão de narrativas de memória. Além disso,
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permitem pensar sobre as configurações dos lugares físicos guardadores de memória
encenados nos textos literários, principalmente, os dos escritores guineenses
selecionados, bem como, sobre os seus significados no espaço ficcional. E ainda,
ressaltar as estratégias narrativas utilizadas tanto por Odete Semedo quanto por Abdulai
Sila para criar textos que se constroem com apelo às modulações da oralidade e a
aspectos do passado histórico guineense. A pertinência de se buscar respostas para essas
indagações é referendada por Fonseca, para quem

a investigação das relações entre oralidade e escrita literária induz ao estudo
das formas de narrar que os escritores africanos [...] assumem quando
imprimem nos textos escritos a força de manifestações da oralidade, ainda tão
presente em grupos culturais de seus países. (FONSECA, 2015, p. 125).

O processo de criação de Semedo e Sila assemelha-se ao modo como o escritor
angolano Boaventura Cardoso constrói sua obra, destacado em uma das epígrafes deste
capítulo, particularmente ao carrear para o espectro ficcional a história, com “H”, não
sem antes submetê-la a mecanismos de reinvenção, reelaboração, em diálogo com a
memória. Como adiante se demonstrará, Semedo e Sila exercitam a todo instante a
memória e, com esse processo deliberado, atravessam os tempos e, no cômputo final,
suas obras performam espaços de simbolização da memória. Portanto, é fundamental a
reflexão sobre projetos de escrita que se fazem com inserções nas diversas culturas de
um país, cuja tradição se assenta na palavra falada. A proposição de Winter (2000), ao
tratar da luta pela autodeterminação das minorias desprivilegiadas, parece ser útil
quando se observa o labor operado na obra desses guineenses, uma vez que seus
construtos ficcionais reformulam, inclusive, a história pretensamente oficial e fazem
rebrotar, pela palavra literária, as memórias de outros passados possíveis:
Dos dois lados do Atlântico, no norte “desenvolvido” e no “sul” em
desenvolvimento, muitos grupos étnicos e minorias desprivilegiadas têm
exigido seu direito à palavra, à ação e de conquistar a sua liberdade ou a sua
autodeterminação. E esses esforços quase sempre contêm a construção de
suas próprias histórias, seus próprios passados passíveis de serem usados.
(WINTER, 2000, p. 70).

Faz-se necessário, então, apresentar informações gerais acerca desses dois
escritores para posterior encaminhamento do problema que norteará as reflexões deste
trabalho. Maria Odete da Costa Semedo nasceu em 7 de setembro de 1959, em Bissau,
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capital da então colônia portuguesa, Guiné-Bissau. Licenciou-se em Línguas e em
Literaturas Modernas pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa e doutorou-se em Literaturas de Língua Portuguesa, em 2010, pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.3 Professora de Língua portuguesa,
foi Diretora da Escola Normal Superior “Tchico Té”. Atuou como Ministra da
Educação Nacional e Presidente da Comissão Nacional da UNESCO-Bissau e, também,
como Ministra da Saúde Pública e Consultora do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa (INEP) para as áreas da Educação e Formação. Em 1971/1972 publicou na
revista Zeitschrift fur literatun, Kuns and kultur politik losophones Afrika e Giraz. Em
1996, publicou o livro de poesia Entre o ser e o amar, além de diversos trabalhos em
várias antologias literárias, jornais e revistas especializadas (no exterior e na GuinéBissau), como por exemplo: Antologie de Literatures Francophones de l’Afrique de
l’Ouest, Paris, pela Editions Nathan, e na revista austríaca Sterz. Participou da fundação
das revistas Tcholona Artes e Cultura. Em 2000 publicou dois volumes de contos
inspirados em histórias tradicionais, respectivamente, Soneá: histórias e passadas que
ouvi contar I e Djênia: histórias e passadas que ouvi contar II. Os livros foram editados
em Bissau, pelo INEP, e marcam a sua estreia na ficção. Em 2003, lançou a primeira
edição do livro de poesia No fundo do canto pela Câmara Municipal de Viana do
Castelo, em Portugal.4 Neste mesmo ano recebeu o prêmio, na categoria escritora, de
personalidade que contribuiu para o desenvolvimento global da Guiné-Bissau. Em 2011
organizou com a pesquisadora Margarida Calafate Ribeiro, o livro Literaturas da
Guiné-Bissau: cantando os escritos da história. Também em 2011, pela Editora
Nandyala, publica o livro Guiné-Bissau: história, culturas, sociedades e literatura.
Destaca-se, de sua produção crítica, os artigos “A língua e os nomes da Guiné-Bissau” e
“Língua esvoaçante” e o texto “As cantigas medievais e as cantigas de dito: uma leitura

3

A tese defendida e aprovada na linha de pesquisa “Identidade e Alteridade na Literatura”, sob orientação
da Professora Doutora Maria Nazareth Soares Fonseca, intitula-se As mandjuandadi – cantigas de mulher
na Guiné-Bissau: da tradição oral à literatura.
4

Em 2007, publica-se a primeira edição “brasileira de No fundo do canto, [que] inaugura a Coleção “Para
ler África”, disponibilizada pela Nandyala Livros aos leitores de língua portuguesa, a fim de contribuir
para a socialização, principalmente no Brasil, da produção literária de escritores africanos de GuinéBissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Desta forma, amplia-se o leque de
efetivação da Lei 10.639/2003 junto ao universo literário de professores e estudantes brasileiros, nos
diversos níveis da educação nacional” (AMÂNCIO, 2007, p. 11).

18

comparada possível”, publicado pela revista Scripta, v. 11, n. 20, 1º semestre de 2007
(DEUS, 2012, p. 77-78; COSTA, 2009, p. 6).
Abdulai Sila nasceu em Catió, na Guiné-Bissau, em 1º de abril de 1958. Após a
proclamação da independência, em 24 de setembro de 1973, participou das brigadas de
alfabetização, sob a orientação do pedagogo brasileiro Paulo Freire. Formou-se em
Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de Dresden (Alemanha) e dedicou-se aos
estudos das tecnologias de informação e comunicação, tornando-se empresário nessa
área. É um dos fundadores da primeira editora privada guineense: a Ku Si Mon Editora.
Participou da fundação da revista Tcholona e do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa (INEP) na Guiné-Bissau. (AUGEL, 1999, p. 42; BISPO, 2010, p. 1). Os
romances do autor já editados são A última tragédia (1984/1995); Eterna paixão (1994)
e Mistida (1997). Esses livros foram posteriormente editados em Cabo Verde, em Praia,
pelo Instituto Camões, em 2002, sob o título comum de Mistida (trilogia). Além desses,
o autor publicou, ainda, as peças teatrais As orações de Mansata (2007) (PADILHA,
2011, p. 175), Dois tiros e uma gargalhada (2013) e Memórias somânticas, romance,
em 2016.
Por esse viés, acredita-se que esta tese pode contribuir para a tentativa de se
compreender a formação do sistema literário guineense e da constituição da própria
guineidade. Este trabalho deseja adentrar o “enigma” de Bissau, caminhar pelo
“mistério” da Guiné, como apontado em trecho de um poema de Odete Semedo
utilizado para epigrafar, também, o presente capítulo. Pode-se considerar que os
objetivos desta tese, que tem como corpus de análise os livros em prosa de Semedo
intitulados Sonéá: histórias e passadas que ouvi contar I e Djênia: histórias e passadas
que ouvi contar II e os romances de Sila são vistos, neste trabalho, a partir da metáfora
dos “buracos negros”, criada pelo escritor angolano Luandino Vieira, em texto
publicado no livro Lendo Angola (2008, p. 31-37)5. Os buracos negros seriam, de
acordo com Luandino Vieira, aquelas lacunas do conhecimento que os pesquisadores
deveriam preencher, e assim, tornar conhecidos fatos e situações ainda não discutidos
como merecem. Do corpus selecionado serão efetivamente discutidos contos da obra em
prosa de Semedo e partes dos romances de Sila.

5

O referido texto foi publicado no livro Lendo Angola (2008), organizado por Laura Cavalcante Padilha e
Margarida Calafate Ribeiro.
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Como pode ser verificado no intenso levantamento bibliográfico realizado para
esta tese, são ainda exíguos os estudos, na crítica literária, que tomaram como campo de
reflexão a literatura guineense. Valida esse diagnóstico o parecer da professora da
Universidade de Bielefeld, na Alemanha, Moema Parente Augel: “Em relação à GuinéBissau, nem no campo da historiografia, nem no da crítica ou da teoria literária existem
muitas obras, o que corresponde à pouca produção e à ainda mais débil recepção dessa
literatura” (AUGEL, 2007, p. 99). Todavia, a referida pesquisadora vê nesse quadro
motivação suficiente para justificar pesquisas que tenham esses construtos ficcionais
como objeto de análise.
Em obra de fundamental relevância para qualquer discussão que tem como foco
a literatura guineense, intitulada O desafio do escombro: nação, identidades e póscolonialismo na literatura da Guiné-Bissau, a pesquisadora Moema Augel, em
considerações finais de um dos capítulos, salienta:

Termino este capítulo, que tem a finalidade de uma revisão crítica do
conhecimento, tanto de estudos como de demais referências sobre a literatura
guineense, repetindo minha preocupação e a lástima sobre o silêncio que em
geral paira em torno da literatura desse país (e não só da literatura). [...] O
esquecimento de que a Guiné-Bissau existe e que “até” possui autoras e
autores dignos de serem apreciados é um corolário de toda uma situação
deficitária, onde predominam a falta de um público ledor mais amplo, a falta
de livrarias, o baixo poder aquisitivo, a baixa escolaridade, a pouca
circulação dos bens culturais. E a pouca repercussão dentro e fora do país
desencoraja as iniciativas em lutar contra a maré. (AUGEL, 2007, p. 122,
123).

Em artigo sobre a literatura africana, o indiano Mazisi Kunene (1992) tangencia
as considerações feitas por Augel. No seu texto, Kunene cita Phanuel Egechuru, autor
de "Escritores negros, audiência branca" em que demonstra como intelectuais africanos
focaram e dirigiram suas escritas para uma audiência externa ou uma pequena audiência
africana que foi escolarizada para racionalizar e pensar em inglês. “A pequena audiência
africana” mostrava-se incapaz de reconhecer sua própria alienação e desorientação,
quando achava que suas ideias poderiam ser melhor expressas em inglês, francês ou
português. De acordo com Kunene, muitos intelectuais africanos, com receio de
expressar suas ideias em línguas africanas, optam por escrever apenas em línguas
europeias, porque
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admitem que a audiência interna é ora não-letrada ou muito insignificante
para serem consideradas como fonte de consumidores para suas ideias. Esta
situação é ainda mais exarcebada pelo pequeno número de elites que de fato
falam apenas inglês e somente escrevem em línguas europeias, limitando
assim a audiência africana ainda mais. (KUNENE, 1992, p. 5, tradução
nossa).6

Pelo exposto, pode-se perceber que a questão da escrita literária em vários países
africanos é ainda conflituosa. Semedo e Sila, como se pretende demonstrar, valem-se de
diferentes estratégias para lidar com esse conflito.

A reflexão encaminhada na presente tese se estrutura a partir de dois conceitos
que funcionarão como chave de leitura para a efetivação das discussões que ora se
propõem: “memória” e “lugares de memória”. As discussões sobre memória serão
alicerçadas em estudos clássicos como os de Le Goff (2003) e Ricoeur (2007), além de
se valer das indagações/reflexões de Achugar (2006b), Assmann (2011), Gagnebin
(2004), Halbwachs (2006), Hampaté Bâ (2010), Huyssen (2000), Todorov (2002),
Winter (2000) e ainda Semedo (2010), que dialogarão com os estudos de Nora (19851993) e Pollak (1989-1992). As teorizações sobre “lugares de memória” serão
retomadas a partir do texto fundante de Pierre Nora (1993), que trata dessa categoria.
Os textos literários selecionados para a tese pertencem ao gênero conto, os de
Semedo, e ao gênero romance, os de Sila. O gênero conto é utilizado por Semedo como
estratégia para deslocar, para o universo da escrita, “a cultura do contar e cantar
histórias que corre na veia africana em geral e na guineense em particular” (SEMEDO,
2000, p. 19). O gênero romance utilizado por Sila reveste-se de peculiaridades que
demonstram como o escritor faz desse gênero literário marcadamente europeu, uma
extensão da tradição africana de contar estórias, como se pretende demonstrar nos
próximos capítulos desta tese.
Os agenciamentos realizados pelos dois escritores remetem ao que diz Roland
Barthes quando considera que a arte literária assume muitos saberes, porque está
sempre atenta à realidade:

6

They tacitly admit that the internal audience is either illiterate or too insignificant to be regarded as a
source of consumers for their ideas. This situation is further exacerbated by the small number of elites
who actually speak only and write in European languages, thereby limiting the African audience even
further.
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[...] todas as ciências estão presentes no monumento literário. É nesse sentido
que se pode dizer que a literatura, quaisquer que sejam as escolas em nome
das quais ela se declara, é absolutamente, categoricamente realista: ela é a
realidade, isto é, o próprio fulgor do real. Entretanto, e nisso verdadeiramente
enciclopédica, a literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum
deles; ela lhes dá um lugar indireto, e esse indireto é precioso. (BARTHES,
2007, p. 17-18).

Por conta dessa força de atração da literatura, sempre que necessário recorrer-seá ao diálogo profundo com outros campos do saber. Reflexões oriundas dos Estudos
culturais, da Antropologia, da Geografia humana, da Filosofia, além de outras áreas se
unirão à linha mestra desta tese para consubstanciar a tessitura das análises literárias e
evidenciar a relação preponderante entre memória e história, ressaltando a importância
dessas categorias para os estudos literários. Bresciani (2012, p. 16), ao pensar sobre esta
relação, compartilha uma observação de Carlo Ginzburg, proferida em uma conferência
realizada em junho de 1997, em Berlim, de que, por sua pertinência, cita-se o trecho:

Nas últimas décadas a relação entre história, memória e esquecimento foi
discutida muito mais intensamente do que no passado. Isso se deu, como
tantos já disseram, em virtude de múltiplos motivos: o iminente
desaparecimento físico da última geração de testemunhas do extermínio dos
judeus na Europa; o surgimento de novos e velhos nacionalismos na África,
Ásia e Europa; a crescente insatisfação com respeito a [uma concepção
científica acerca da] história e assim por diante. Todos esses fatos são
inegáveis, e justificam a tentativa de inserir a memória numa visão
historiográfica menos estreita do que a visão corrente. Mas memória e
historiografia não são necessariamente convergentes. Gostaria de ressaltar
aqui um tema diferente, ou melhor, oposto: a impossível redução da memória
à história. (BRESCIANI, 2012, p. 17, grifo nosso).

Carlo Ginzburg conclui um pouco mais adiante seu argumento considerando que
“a memória, devido à sua maior proximidade da experiência vivida, consegue mais
efetivamente que a historiografia estabelecer uma relação vital com o passado, [uma vez
que] provém desse clima de antiintelectualista” (GINZBURG, 2001, p. 197).
A história, a memória e a identidade nacional encontram, no meio literário, o
ambiente ideal para se formarem e se propagarem (VALANDRO, 2011, p. 127).
Afirma-se, assim, a potencialidade da arte literária de dar conta de propalar enunciações
dos agrupamentos sociais, cuja memória foi silenciada. Ratifica-se, pois, a força da
literatura para estetizar a “voz do qualquer um” e a experiência vivida. Vale, nesse
sentido, resgatar um fragmento da reflexão do filósofo francês Georges Didi-Huberman,
principalmente em sua defesa do que denomina de “um rosto humano qualquer”. Sua
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teoria sobre a sobrevivência dos vagalumes, em oposição à prevalência das grandes
luzes, no presente trabalho, parece pertinente:
Linguagens dos povos, gestos, rostos: tudo isso que a história não consegue
exprimir nos simples termos da evolução ou da obsolescência. Tudo isso que,
por contraste, desenha zonas ou redes de sobrevivências no lugar mesmo
onde se declaram sua extraterritorialidade, sua marginalização, sua
resistência, sua vocação para a revolta. (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 72).

O texto literário pode desenhar essa rede de sobrevivência ao articular, mesmo
que subrepticiamente, relações entre memória e história. A produção literária guineense
objeto de estudo neste trabalho reativa, como se pretende demonstrar, instantes de um
tempo desacelerado e impede, à sua maneira, a extinção das práticas e preservação da
tradição. Como se pretende demonstrar a literatura dos escritores selecionados se faz na
pauta que glorifica o qualquer um. E como observa Secco (2011, p. 58): “Escrever se
torna, antes de tudo, uma forma de sobreviver e resistir, de afirmar a vida, de proceder,
a contrapelo, à reescrita da história.” O esforço de retomar a tradição como
possibilidade de apresentação desse qualquer um realiza-se, de acordo com Fonseca,
quando ressalta que:

Ao assumir essa preocupação, o texto literário reverencia os rituais e os
hábitos de grupos étnicos e participa da escavação de vestígios do que pode
desaparecer em termos de memória coletiva. O texto absorve assim as
contradições características dos “lugares de memória”, uma vez que o que for
resgatado precisa entrar em novos circuitos de preservação, porque aos
poucos vai sendo esquecido e, por isso, precisa ser registrado, interpretado,
catalogado, posto à prova por especialistas para então se confirmar como
testemunho sobre paisagens culturais já extintas ou inteiramente
transformadas pela interferência de outras tradições. (FONSECA, 2005, p.
52-53).

Esse conjunto de virtualidades que se presentifica no gesto literário e cuja
complexidade não deixa dúvidas permite que sejam considerados como um objeto em
abismo. Um lugar de memória. Poderia-se concluir, então, que, sem o recurso à
memória, inexistiria a possibilidade da história, aliás, como defende a crítica literária
Moema Augel (1999, p. 44). Ao discutir essa relação delicada e, por vezes, conflituosa
entre literatura, história e memória, Ribeiro (1997, p. 192), registra que “a literatura [...]
não pode estar apenas no texto, como não está no autor, nem no leitor. Ela constitui-se
numa dinâmica que a todos envolve e compromete, numa unidade de movimento
intensamente dialética.” Por outro lado, Inocência Mata ressalta:
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A dialéctica da relação entre literatura e história na escrita que tem a História
como material substantivo é de complementaridade entre os dois discursos. O
escritor, mormente o romancista, interage com o passado como um
historiador cujo objectivo visa uma “refamiliarização” com os eventos que,
por constrangimentos da história, foram esquecidos ou foram
estrategicamente obscurecidos. Já não se trata, neste final do século XX, de
“exumar” factos e personagens da história para lhes dar uma espessura
celebrativa, como na escrita romântica e na escrita nacionalista (que tem, pela
sua dimensão teleologicamente transformadora, uma contaminação
romântica), mas de convocá-los para proceder à sua revisitação e perceber a
sua lógica a fim de que possa ser compulsado o sentido das suas ressonâncias
no presente. (MATA, 2008, p. 76).

Fruto dessa interlocução, o texto literário se faz também um itinerário de
combate, de politização, uma viagem de reencontro com paisagens possíveis. Em
alguma medida esses objetos em abismo flertam a confecção, o desenho de novos
sujeitos, para tomar de empréstimo parte da reflexão de Stuart Hall sobre a cultura:

A cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem de retorno.
Não é uma “arqueologia”. A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima,
seus recursos, seu “trabalho produtivo”. Depende de um conhecimento da
tradição enquanto “o mesmo em mutação” e de um conjunto efetivo de
genealogias. Mas o que esse “desvio através de seus passados” faz é nos
capacitar, através da cultura, a nos produzir a nós mesmos de novo, como
novos tipos de sujeitos. (HALL, 2009, p. 43).

A literatura, especificamente a dos escritores selecionados para esta tese,
envolve-se com as facetas da realidade, remodela os fragmentos da memória e subverte
as estruturas de histórias oficiais. Esse processo funcionaria como um caminho para
arranhar o silêncio imposto à memória e, principalmente, aquele provocado pela
utilização de formas discursivas excludentes. Como lembra Mignolo:

A semelhança entre a literatura e a história provém de uma oposição às
formas literárias “cultas” (quer dizer, a sobrevivência de formas discursivas
impostas através dos processos de colonização) e da necessidade de dar voz
aos que a colonização (por meio da educação e controle dos meios de
difusão) reduziu ao silêncio. (MIGNOLO, 2001, p.133).

Ainda que se concorde com a reflexão de Walter Mignolo, é necessário,
entretanto, questioná-lo quanto à ação de “dar voz” aos silenciados. Na verdade,
ninguém tem a capacidade de dar voz ao outro. Mais exato seria pensar que as várias
vozes estão, como sempre estiveram, presentes, mesmo que para algumas pareça não
haver uma audiência disposta a considerá-las. Nesse sentido, o que tende a prevalecer é
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uma ditadura da surdez deliberada, da falta de sensibilidade para com a narrativa do
outro. Notadamente se esse outro for, como se tem discutido neste trabalho, o qualquer
um, o rosto humano qualquer. Como, aliás, parece ser considerada a fala do colonizado.
É relevante abrir-se à diferença, como sugere Mignolo:

Parece-me importante levar em conta não apenas os elementos que nos
permitem trabalhar com diferenças e semelhanças no plano dos discursos,
tanto em sua estrutura quanto nos termos discursivos em que se inscrevem,
mas também levar em conta os projetos (no plano pragmático) que motivam
os produtores de discursos a se voltarem na direção de eliminar ou reforçar
tais marcos. (MIGNOLO, 2001, p.133-134).

Fonseca (1997, p. 96) considera que as “fronteiras entre Literatura e História
marcam-se por convenções e normas determinadas pelo uso da linguagem. Mas é,
exatamente, nesse uso que as fronteiras podem se desmoronar.” Em virtude do uso que
se faz da língua dependerá o grau de êxito a ser alcançado por projetos literários que se
originam da motivação de se escutar a voz das tradições, de se escavarem os restolhos
da memória. Nesse caminho

amplia-se a defesa da produção de uma outra história, - a história dos
vencidos, dos povos sem escrita, dos dominados, dos marginalizados – a ser
construída na contracorrente do pensamento hegemônico. Subvertem-se os
grandes planos da História tradicional e o imperativo do tempo histórico,
linear, por uma opção pela descontinuidade. [...] No momento em que a
descontinuidade, o não eventual, o não factual, o mito, as lendas e a literatura
são tomados como objeto de investigação, como auxiliares ao conhecimento
de épocas, ressalta-se a importância do imaginário para a compreensão mais
abrangente dos fatos culturais. (FONSECA, 1997, p. 98).

A literatura sendo uma materialidade do trabalho com o imaginário, com ela e
através dela também é viável apreensões, sob perspectiva outra, dos fatos culturais
aludidos por Fonseca ou, mesmo, da própria formação das mentalidades de uma dada
época, como chama a atenção o crítico brasileiro Antonio Candido.7 Uma vez que a
literatura bebe de todas as fontes, “os limites entre História e Ficção, se podem ser
estabelecidos ou reiterados, mostram-se sempre em risco ao se esfacelarem na
diversidade do campo das Ciências Sociais [...] já que cada coisa reverte-se em outra,
metamorfoseia-se infinitamente” (FONSECA, 1997, p. 101).
7

CANDIDO, Antonio. O recado dos livros. In: ______. Recortes. São Paulo: Companhia das Letras,
1993. p. 216-221.
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Pode-se pensar que o desrespeito a essas fronteiras será muito mais produtivo se
tiver relação com espaços arbitrariamente tidos como periféricos do mundo. Em lugares
dessa ordem, projetos emanados da arte literária se tornam mais desafiadores. Ao se
arquitetar o uso da linguagem, sobretudo a ficcional, para dizer das mazelas, as mais
variadas, enfrentadas na longa série histórica dos povos desses locais, um processo de
mineração, de escavação de discursos oficiais certamente constitui-se uma ação
sobremaneira perigosa, carregada de dor, não sendo outra coisa senão um ato de
resistência, como considera Edward Said:

Os escritores pós-imperiais do Terceiro Mundo, portanto, trazem dentro de si
o passado – como cicatrizes de feridas humilhantes, como uma instigação a
práticas diferentes, como visões potencialmente revistas do passado que
tendem para um futuro pós-colonial, como experiências urgentemente
reinterpretáveis e revivíveis, em que o nativo outrora silencioso fala e age em
território tomado do colonizador, como parte de um movimento geral de
resistência. (SAID, 2011, p. 332).

Se uma das exíguas maneiras de romper o silêncio é o uso do gume afiado da
linguagem, da literatura, observa-se que um conjunto de escritores não se furtará a fazêlo, ainda que possam despertar reações violentas. Afinal, colocar elementos dissonantes
na pauta desse instrumento elitista que é a literatura pode convocar a atenção para as
fraturas de um projeto de organização de mundo em que a glória do qualquer um não
tem lugar. Ou tem lugar enquanto coisa, enquanto subalternidade. Assim, “narrativas
locais dos escravos, autobiografias espirituais e memórias da prisão proporcionam um
contraponto às histórias monumentais, aos discursos oficiais e ao ponto de vista
panóptico aparentemente científico das potências ocidentais” (SAID, 2011, p. 337).

O trecho utilizado como uma das epígrafes deste capítulo, extraído do romance
A última tragédia, de Sila, pode funcionar como provocação positiva para as reflexões
que se farão nos próximos passos do presente trabalho. Para perspectivar as
possibilidades de análise das obras literárias selecionadas, a partir dos conceitos
escolhidos, com o propósito de ouvir a palavra do qualquer um, outra decisão parece
não existir que não seja “pensar, pensar sempre” (SILA, 2006, p. 69). De certa forma, a
proposta de Sila estará considerada no empenho de se trabalhar com os percursos da
memória, os “lugares de memória” e os esquecimentos que a literatura reativa em

26

contos dos livros em prosa de Odete Semedo e em partes destacadas dos romances de
Abdulai Sila.
A assertiva de Augel (2007, p. 326), ao enfatizar que Semedo e Sila inauguram
uma outra dicção da literatura guineense, numa versão sui generis da revalorização das
culturas nativas e do espaço subalterno, reafirma a postura e o novo sentido de
africanidade construídos pelas obras dos autores selecionados. Por essa razão, pensa-se
ser importante ressaltar aspectos relacionados ao fazer literário desses dois escritores,
bem como fornecer uma ligeira visada sobre teor de cada uma de suas obras em prosa.
Abdulai Sila foi o escritor pioneiro a enveredar pelo gênero literário romance,
em Guiné-Bissau. (AUGEL, 1998, p. 346; GIKANDI, 2009, p. 446; HAMILTON,
1999, p. 20; 2000, p. 196). No Prefácio à obra A última tragédia, Augel (2006b, p. 8),
considerava esse escritor como um proeminente representante de uma literatura que
pretende recobrar a memória subalterna, recuperando a voz dos silenciados, lançando
mão da reconstituição da História como base de um discurso denunciador, dirigido
contra um outro, hegemônico e diametralmente oposto.
Tomando para si a corajosa mistida (tarefa a resolver) de ser o primeiro
romancista guineense, Sila inscreve a Guiné-Bissau no mapa da literatura mundial,
colocando em circulação os valores e os bens culturais de sua gente, aí inclusos os
muitos termos em crioulo que habitam as páginas de suas obras (MELLER, 2007, p.
194). Para Augel (2006, p. 83), Sila, na prosa, instrumentaliza com mais espontaneidade
e originalidade a intervenção do crioulo na língua herdada do dominador, trazendo uma
grande vitalidade e colorido ao texto literário.
Ainda, de acordo com Augel (2010, p. 4-5, 7), em 24 de setembro de 1973, o
povo guineense decidiu proclamar unilateralmente a independência, isto é, sem esperar
a anuência do país dominador. Todavia, somente após a vitória da Revolução dos
Cravos (25 de abril de 1974), que pôs fim à ditadura em Portugal, esse país reconheceu
a independência da Guiné-Bissau, que foi, aliás, o primeiro país de colonização
portuguesa a declarar-se independente antes de Angola, Moçambique, São Tomé e
Príncipe e Cabo Verde. Por meio de variados recursos ficcionais e estéticos, Sila
percorre os descaminhos e fracassos da revolução libertadora, reconhecendo que:

Passado o ufanismo dos primeiros tempos da pós-independência, é percebida
a crua realidade: a descolonização não fora sinônimo de total independência e
os escritores do final do século XX expressam, em prosa e em verso, os
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efeitos da continuidade da mentalidade imperialista, do neocolonialismo e
suas consequências – a autocolonização e os comportamentos que fizeram
gorar a utopia da liberdade, semeando a decepção. Essa postura crítica se
observa muito claramente nos romances de Abdulai Sila e Filinto de Barros,
nas crônicas de Carlos Lopes, nos poemas de Tony Tcheka, Félix Sigá e
Odete Semedo, entre outros. (AUGEL, 2010, p. 6).

De forma sumária, Sila, em sua tríade romanesca, composta pelos livros A
última tragédia, Eterna paixão e Mistida coloca em perspectiva

tempos e espaços diversos: em A última tragédia, a ação se situa na época
colonial e as referências às localidades Quinhamel, Biombo, Catió, Bissau
tornam evidente o palco dos acontecimentos. Eterna paixão articula-se
durante a época da pós-independência, num país africano não nomeado.
Muitas passagens, em estruturas de encaixe, levam os leitores às lembranças
de ocorrências nos Estados Unidos, onde os protagonistas estudaram e se
conheceram. [...] Em Mistida, o autor ambienta seu texto num tempo
imaginário, sem datas, mas podendo-se inferir tratar-se da época atual,
quando os efeitos da decepção chegam a extremos. Os locais também são
vários, sem designações concretas, embora fáceis de serem descobertos pelos
guineenses. Um texto desconcertante, crítico e insurgente, mas ao mesmo
tempo revelando grande ternura humana. (AUGEL, 2007, p. 304, 305).

Odete Costa Semedo, nos dois volumes de sua estreia no gênero das narrativas
curtas, Sonéá e Djênia, apresenta uma
experiência literária que actualiza certo saber de uma “civilização em que o
Verbo oral funda a cosmogonia do Ser e da Vida”; tudo tecido numa obra que
evidencia um compromisso produtivo entre a voz (da tradição) e a letra (o
saber da modernidade). Isto é: um tecido textual em que se pode encontrar
tanto o mero prazer da palavra literária e a aprendizagem cultural – textos que
educam entretendo mas que também convocam o intelecto para assimilar ou
contestar valores essenciais e universais que são por eles veiculados.
(MATA, 2000, p. 9).

Sonéá é composto das estórias “Os dois amigos”, “A morte do filho do régulo
Niala”, “Sonéá”, “Kunfetu: stória da boa nova” e “Kriston Matchu”. Djênia, por sua
vez, congrega as estórias “Aconteceu em Gã-Biafada”, “As peripécias do doutor
Amison Na Bai”, “Djênia”, “Naquela noite” e “A lebre, o lobo, o menino, e o homem
do pote”. O texto de Semedo é, como bem acentua Augel (2000, p. 7), um ato de
persistência e resistência que pode ser estendido aos dois volumes em prosa da escritora
guineense:

O troar das bombas destruidoras ainda enchia Bissau de medo e luto, o
sangue fraterno derramado ainda não havia secado, a guerra mofina iniciada a
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7 de junho de 1998 ainda não havia cessado, mas no horizonte já acenavam
sinais indicadores de que aquela dolorosa coba di djanfa não perduraria nem
abateria o ânimo valoroso dos guineenses. Um desses sinais são as obras
literárias surgidas ou amadurecidas durante esse período e das quais o
presente livro de Odete Costa Semedo – Sonéá – histórias e passadas que
ouvi contar é um exemplo precioso. (AUGEL, 2000, p. 7).

Por meio de estratégias transgressoras utilizadas na composição das ações
narrativas que formatam as obras de Sila e Semedo, potencializa-se a retomada da
história sonegada pela força homogeneizadora do discurso do colonizador, viabilizada
através da encenação das memórias e dos “lugares de memória” hibridizados e
simbolicamente construídos nas narrativas, na medida em que suas respectivas
literaturas assumem, com diferentes matizes, “a relevante tarefa de forjar a
guineidade”8.
Ora, na intenção de se recorrer ao texto ficcional, ao resultado do trabalho
estético com a língua realizado por Sila e Semedo para consubstanciar seus construtos
artísticos, enlaça-se a ideia de lugar de memória e, nessa direção, apontam-se, na excolônia portuguesa Guiné-Bissau, novas peças para compor o mosaico de uma jovem
nação. Para melhor se detalhar o que se pretende realizar, faz-se premente discutirem-se
alguns dos vários sentidos que o termo nação comporta.9 Isso se justifica uma vez que,
entendidas as nuances abarcadas por esse conceito amplo, viabiliza-se sua projeção no
campo da arte literária. Não se quer dizer, de forma alguma, que a construção simbólica
de uma guineidade, de uma nação guineense, em si traria benefícios ou ajudaria a
superar os problemas atravessados pelos povos daquele território. Muito ao contrário
disso, tende-se a pensar que uma tal noção de pertencimento a essa coisa unificadora, a
nação, parece mais desagregar do que, de fato, unir. Ou, ao passo em que une,
uniformiza suplantando as diferenças.10 Uma força aglutinadora resultante de um ato
administrativo oficializante que se dá à custa de muito arremedo.
8

Expressão tomada de empréstimo de Moema Parente Augel (2006, p. 16), em seu Prefácio ao romance
de Abdulai Sila, intitulado A última tragédia.
9

De acordo com Ricoeur (2007, p. 421), ao retomar Nora: “Ao autorizar a junção de objetos de naturezas
tão diferentes, [a expressão “lugares de memória”] permite, na explosão, a recomposição do nacional
explodido.”
10

Ana Mafalda Leite sinaliza as dificuldades encobertas na ideia de identidade nacional: “Uma vez que o
diferendo da identidade nacional é complexo – e tome-se como exemplo, o caso brasileiro, análogo na sua
diversidade, que tem originado larga discussão acerca do assunto – o modelo africano complexifica-o
ainda mais, pois que as condições específicas sócio-históricas e geopolíticas não são reduzíveis a
esquemas fáceis.” (LEITE, 1995, p. 112).
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Seria excessiva inocência acreditar que, de uma hora para outra, o decretar de
uma língua colonizatória como oficial daria conta, pura e simplesmente, de englobar
como pertencente a uma mesma nação, uma enormidade de povos e suas respectivas
línguas. As negociações levadas a efeito, nas ocasiões em que de fato houve negociação,
parecem ter se dado sempre a partir do ponto que mais interessava ao algoz português.
Ainda que tenha havido luta para se afastar o quanto puderam do jugo colonizador, o
sentimento de guineidade não parece ter contribuído para pacificar ou, mesmo, mitigar a
dureza dos tempos imediatos, em que a ex-colônia se via quase extenuada pela longa
experiência traumática de sua história recente. As representações de guineidade
requerem reflexões cuidadosas e, portanto, é com esse ponto de atenção que se deseja
encaminhar as discussões. Nesse sentido, sempre que se fizer necessário, realizar-se-ão
incursões pelo conceito de nação, bem como, suas implicações no imaginário social,
pois justificam a opção, no presente trabalho, da retomada que se fará, mais
especificamente, no quarto capítulo desta tese. As incursões sobre nação se valerão,
principalmente, das abordagens de Anderson (1989), Achugar (2006a), Bhabha (2010),
Esonwanne (1993), Hall (2005); Hobsbawn (1990); King (2003), Leite (2012), Mata
(2008), Miranda (1998), Said (2011) e Smith (2006).
Para consubstanciar as discussões acerca da história da literatura guineense serão
de grande relevância os trabalhos sobre esse aspecto desenvolvidos por Augel (1994,
1998), Bispo (2005, 2013), Couto; Embaló (2010), Fonseca (2008), Gérard (1970,
1980), Hamilton (2000), Leite (2014), Mata (1995) e Semedo (2007, 2010, 2011), sem
prejuízo de outros estudos.
Se sobrexiste uma acentuada descrença em relação à ficção gestada por
escritores africanos, mesmo aqueles de maior circulação mundial e já, de alguma
maneira, integrantes de um cânone, imagine-se quão calamitoso é o cenário quando o
foco se direciona à literatura da Guiné-Bissau, objeto do presente trabalho. Couto e
Embaló corroboram esse panorama:

A despeito de ser uma das primeiras regiões da África, e do mundo, a que os
portugueses chegaram na arrancada marítima que recebeu o nome de Grandes
Navegações, a antiga Costa da Guiné, a Guiné Portuguesa ou a atual GuinéBissau é um dos países menos conhecidos entre todos que resultaram dessa
aventura. Esse desconhecimento existe em todos os níveis, não só no
lingüístico-cultural, mas também no nível político. (COUTO; EMBALÓ,
2010, p. 15).
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A teórica Inocência Mata, mas não somente ela, chama a atenção para uma
conclusão esdrúxula originada do esforço em se consolidar o silêncio sobre a literatura
guineense. Segundo Mata (1995, p. 356), “se comparada à outras literaturas africanas de
língua portuguesa, a literatura guineense é tardia e escassa. Contudo, tal surgimento
tardio, que razões de ordem histórica e sócio-cultural explicam, não justificam o apodo
de “inexistente””.11 De acordo com Secco (2011, p. 25), “as letras guineenses [...]
apresentaram um desenvolvimento tardio. A literatura oral (estórias, adivinhas,
provérbios), as crenças e os mitos pertencentes às tradições locais é que constituíram o
arcabouço cultural da Guiné-Bissau”. Por fatores históricos e sociais “a Guiné-Bissau
desenvolveu um crioulo de base portuguesa, já que foi uma colônia de comércio; logo,
não havia interesse de Portugal no desenvolvimento de uma educação consistente que
visasse ao crescimento dessa colônia” (BISPO, 2005, p. 16).
Ainda sobre esse embaraço, Semedo pontua que

nesta linha, e respeitante à literatura guineense, é pertinente asseverar que,
embora tenham existido poetas que ainda na década de 1950 já escreviam
seus textos, poemas nomeadamente, esses não passavam de escritos avulsos.
E em termos de existência de uma unidade temática e/ou de estilo, a GuinéBissau, infelizmente, não contava, na época, com um grupo de intelectuais
que pudessem dedicar-se à escrita; tampouco contava com instituições
interessadas em subsidiar o nascimento de um corpo literário nacional, aliás,
não fazia parte dos interesses do governo colonial a criação de uma massa
crítica nacional, isto é, formada por nativos. (SEMEDO, 2010, p. 30).

Semedo ressalta, em trabalho realizado para recolha de produções específicas
das culturas locais da Guiné-Bissau, a tentativa de se registrarem, pela escrita,
manifestações próprias ao universo das oralidades. De acordo com Semedo:

A tradição e a oratura guineenses devem muito ao Cônego Marcelino
Marques de Barros, pioneiro da recolha e divulgação de contos, poemas e
canções em várias línguas locais. Esses trabalhos foram divulgados ainda em
1882, como o Guiné Portuguesa ou breve notícia sobre os usos, costumes e
línguas da Guiné, divulgado na Revista da BSG (Boletim da Sociedade de
Geografia) em 1882. [...] Benjamim Pinto Bull, na sua obra O crioulo da
Guiné-Bissau, filosofia e sabedoria, traz à tona as diversas manifestações da
oratura guineense; manifestações essas expressas na língua guineense,
11

São interessantes, a esse respeito, as reflexões de Albert Gérard: “E o homem branco, em sua pretensão
sem par, gosta de entreter a noção lisonjeira de que ele foi o primeiro e único educador da África negra;
de que o continente negro foi povoado por tribos selvagens iletradas até que os salvadores ocidentais
chegaram; que a alfabetização e as habilidades de escrita, em particular, foram importados primeiro por
seus esforços altruístas como parte de sua missão de civilização” (GÉRARD, 1981, p. 147).
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denominada crioulo guineense. Pinto Bull retoma os trabalhos do Cônego
Marques de Barros, explora os contos tradicionais, sua tipologia,
categorizando-os. (SEMEDO, 2011, p. 61).

Couto e Embaló ecoam a vertente que considera complicado, mas não menos
importante, falar em literatura guineense. Para esses pesquisadores

quando se trata do assunto, em geral se pensa na literatura que é produzida
em português (literatura em português), como mostram não só as poucas
obras escritas principalmente por estrangeiros durante o período colonial,
mas também o que se publicou depois da independência. A esmagadora
maioria da produção está nessa língua. No entanto, há algum tipo de literatura
em pelo menos mais duas línguas. A primeira é a literatura em crioulo, que
consta de narrativas orais tradicionais (storias), provérbios, adivinhas e outras
manifestações da oratura ou oralitura. (COUTO; EMBALÓ, 2010, p. 60).

Questão da maior relevância quando se estuda a formação do sistema literário
guineense diz respeito à difícil tarefa de eleger em qual língua escrever a literatura.
Trabalhos no campo da teoria da literatura, da crítica literária e, principalmente, dos
próprios escritores, têm sido produzidos para dar conta dessa reflexão e, embora não
seja esta exatamente a pergunta motriz da presente tese, opta-se por retomar a
reverberação dessa questão em celebérrimo poema de Odete Semedo, intitulado “Em
que língua escrever”, publicado em português e crioulo no volume de poemas Entre o
ser e o amar12, de 1996.13
12

Em que língua escrever

Em que língua escrever
As declarações de amor?
Em que língua escrever
As histórias que ouvi contar?
Em que língua escrever
Contando os feitos das mulheres
E dos homens do meu chão?
Como falar dos velhos
Das passadas e cantigas?
Falarei em crioulo?
Falarei em crioulo!
Mas que sinais deixar
Aos netos deste século?
Ou terei que falar
Nesta língua lusa
E eu sem ate nem musa
Mas assim terei palavras para deixar
Aos herdeiros do nosso século
Em crioulo gritarei
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A literatura da Guiné-Bissau pode ser rotulada como jovem, devido a suas
particularidades históricas e sociais, carregando, conforme explicita Augel, um
propósito audacioso:

o desejo e até uma proposta bem clara, se bem que não explícita, de seus
escritores escreverem para um público guineense, sem preocupações com o
público estrangeiro, embora se articulem em português, o que não impede o
uso sem conta de expressões e de referências ao universo especificamente
guineense. (AUGEL, 1998, p. 434).

Talvez fosse interessante tentar perceber, numa órbita mais ampla, os momentos
significativos da literatura da Guiné-Bissau para endossar a posição de Mata quando
questiona “o apodo de inexistente” conferido a essa literatura.
Hamilton (2000, p. 187), considera o fato de a Guiné-Bissau ter tido o seu
“verdadeiro movimento literário” retardado, em comparação com as demais excolônias. Augel endossa esse diagnóstico acerca da exiguidade da produção literária
guineense, antes da década de 1930: “Ao lado da abundante produção literária dos
outros países africanos de expressão portuguesa, sobretudo de Cabo Verde e de Angola,
são muito poucos os nomes a que se faz referência quando se aborda o tema da literatura
guineense” (AUGEL, 1994, p. 116). De acordo com Hamilton,

o primeiro movimento literário na história deste enclave pequeno na costa
ocidental da África, com um pouco menos de 1.160.000 habitantes, arrancou
depois da independência. Mantenhas para quem luta! (1977) e Antologia dos
jovens poetas (1978), dois volumes que iniciam este movimento literário com
poemas de reivindicação cultural, protesto social e combatividade, quase
todos compostos durante os tempos coloniais, embora previamente inéditos
ou publicados no exílio. [...] Logo depois da independência, uma revelação
inesperada foi a descoberta de poemas escritos por Amílcar Cabral (1924-

A minha mensagem
Que de boca em boca
Fará a sua viagem
Deixarei o recado
Num pergaminho
Nesta língua lusa
Que mal entendo
No caminho da vida
Os netos e herdeiros
Saberão quem fomos (SEMEDO, 1996, p. 11, 13).
13

SEMEDO, Odete Costa. Entre o ser e o amar. Bissau: INEP, 1996. 108 p. (Kebur, n. 3). Alguns dos
poemas desse livro são escritos em português e em crioulo.
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73), o insigne estadista africano e arquiteto da independência da GuinéBissau e Cabo Verde. A publicação, em 1991, da Antologia poética da
Guiné-Bissau, um volume que reúne poemas tanto dos mais velhos como dos
mais jovens, representa um indicador no caminho da evolução da poesia
guineense pós-colonial. (HAMILTON, 2000, p. 195).

Devem ser enumeradas, também, algumas obras de escritores isolados, “Carlos
Semedo (1963), Francisco Conduto de Pina (1978), Vasco Cabral (1981), Hélder
Proença (1982) e praticamente está esgotado o elenco da produção literária escrita,
recolhida em livros, da Guiné-Bissau de pós-independência até 1990” (AUGEL, 1999,
p. 25).
Esse uso instrumentalizado da palavra poética empenhada em conscientizar o
guineense é, pois, uma das vertentes do que pode ser considerado um sistema literário
em evolução. Já na década de 1990, oficialmente decretado o fim do regime colonial,
apresenta-se um despontar de grande significado para o campo literário da Guiné,
principalmente, por ser fruto de uma escritora. Nas palavras de Hussel Hamilton:

A década de 90 certamente se destacará na história da expressão cultural póscolonial como um período de acontecimentos sem precedência no evoluir da
literatura da Guiné-Bissau. Em 1993, Domingas Samy emergiu como a
primeira mulher guineense com uma obra publicada quando saiu o seu A
escola. Aliás, esta coleção de contos também se qualifica como a primeira
obra de prosa de ficção guineense do pós-independência. (HAMILTON,
2000, p. 196).

Os meses iniciais de 1994 são marcados por três acontecimentos culturais
notáveis na capital, Bissau. Segundo Augel (1994, p. 125), são eles: “a criação de uma
revista cultural, Tcholona – Revista de letras, artes e cultura, o surgimento da primeira
casa editorial privada da Guiné-Bissau, Ku Si Mon Editora e o lançamento do primeiro
romance do país, Eterna paixão, da autoria de Abdulai Sila.” Augel avalia com
otimismo os tempos finais do século passado, no campo das artes literárias em GuinéBissau:

É a partir do início desta última década do milênio que se pode afirmar que,
no campo das letras, sol na iardi na Guiné-Bissau. Essa expressão
tipicamente guineense é um provérbio que denota otimismo e espírito
construtivo: aproveita-se o sol que está brilhando para se aquecer. Depois de
tão longo período de estagnação, graças a uma série de circunstâncias
favoráveis, as oportunidades estão sendo aproveitadas, potencializando-se as
iniciativas para a consecução do projeto literário guineense. (AUGEL, 1999,
p. 28).
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Sol na iardi guineense permite o encampamento de estratégias para continuar a
levar adiante as medidas que vão colocar no circuito convencional os frutos do labor
estético, no campo das letras, de escritores desse país. Ao fim, esse contributo, aos
poucos, atenuará a força do apodo de inexistente já discutido neste trabalho.14 A tarefa
do escritor guineense é instigante, pois, ao se dirigir

a seu público, à gente do seu país, deve dar-se conta de uma dura
constatação: o alto nível de analfabetismo ou semi-analfabetismo e o fato de
estar exprimindo-se num idioma estrangeiro reduzem extremamente o
alcance da sua empreitada. O livro ainda é artigo de luxo na Guiné-Bissau, e
isso tanto devido à sua raridade, como ao seu custo, não se tendo conseguido
impor num contexto em que ainda predomina a oralidade. (AUGEL, 1998, p.
21).

O cerzimento desse breve percurso sobre uma parcela da história da literatura da
Guiné-Bissau encontra linha e agulha na periodização elaborada por Hildo Honório do
Couto e Filomena Embaló, que sugerem a seguinte demarcação de momentos:
1) A fase anterior a 1945, com “autores marcados pelo cunho colonial”, ou
seja, Fausto Duarte (1903-1955), Juvenal Cabral, Fernando Pais Figueiredo,
Maria Archer, Fernanda de Castro, João Augusto da Silva, Cónego Marcelino
Marques de Barros. 2) O período entre 1945 e 1970, com “uma poesia de
combate”: Vasco Cabral, António Baticã Ferreira e Amílcar Cabral. 3) Anos
1970 a final dos anos 1980, com “uma literatura exclusivamente poética: da
poesia de combate à poesia intimista”. Sobressaem-se Agnelo Regalla,
António Soares Lopes (Tony Tcheca), José Carlos Schwarz, Hélder Proença,
Félix Siga, Francisco Conduto de Pina, Pascoal D’Artagnan Aurigemma. 4)
Da década de 1990 em diante, com “uma poesia mais intimista”: Helder
Proença, Tony Tcheca, Félix Siga, Carlos Vieira, Odete Semedo. 5)
“Finalmente a prosa!”: Domingas Samy, Abdulai Sila. Poderíamos
acrescentar Filinto Barros, Filomena Embaló, Carlos Edmilson Vieira e
Waldir Araújo e Carlos Lopes, entre outros. A despeito disso, resolvemos
dividir cronologicamente as literaturas na Guiné-Bissau da perspectiva da
história política do país. Certamente não é a melhor divisão, mas é a única
que nos pareceu apresentar algum fio condutor, mesmo porque essa literatura
é bastante engajada politicamente. Assim sendo, podemos estabelecer os
seguintes períodos: 1) Período colonial (“literatura colonial”), (+1594-1962);
2) Período da luta pela independência (1962-1973); 3) Período pósindependência (1973 aos dias de hoje). (COUTO; EMBALÓ, 2010, p. 6263).

14

Mesmo não sendo uma produção ficcional de lavra autenticamente guineense, ainda assim seria
razoável, apenas à título de registro, mencionar a literatura publicada no Boletim Cultural da Guiné
Portuguesa: “O Boletim Cultural tem publicado páginas de ficção de múltiplos interesses, assinadas por
Fausto Duarte, Fernando Rogado Quintino, Alexandre Barbosa, Maria Rosa, Luís Ledo Pontes, Fernando
Barragão, James Pinto Bull, António Carreira, Amadeu Nogueira, Artur Martins Meireles, António Cunha
Taborda, João Eleutério Conduto, Egídio Álvaro, Francisco Valoura e A. Gomes Pereira.” (REMA, 1971,
p. 57).
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Independentemente do estágio da audiência, pelo mundo, do que se produz em
literatura da Guiné-Bissau, o que se constata é um interesse cada vez mais significativo
por parte da crítica literária em fazer desse material objeto de reflexão.
Da fortuna crítica que teve como objeto obras literárias desses dois escritores
guineenses e que será convocada, nos capítulos seguintes, para fomentar a discussão
principal desta tese, citam-se, sem prejuízo de outras contribuições: Amancio (2010),
Augel (1994, 2007), Bispo (2010 e 2013), Calado (2015, 2016), Deus (2012), Dutra
(2010, 2011), Ferreira (2011), Fonseca (1997, 1999, 2008, 2015), Frascina (2014),
Laranjeira (2011), Leite (2014), Mata (1995), Meller (2007), Padilha (2011), Queiroz
(2012), Salvadori (2009), Secco (2011), Semedo (2010, 2011), Ribeiro e Semedo
(2011), Trajano Filho (1993) e Valandro (2011).
Cumpre registrar o percurso executado para realização do levantamento
bibliográfico que subsidiou a concepção das reflexões apresentadas nesta tese. Alguns
acervos ou fontes de informação consultados são elencados a seguir: Biblioteca da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) (catálogo online e
pesquisa in loco); Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
(catálogo online e pesquisa in loco); banco de currículos de pesquisadores cadastrados
na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq); sumário dos periódicos científicos15 Africa Studia, Scripta,
Cadernos CESPUC de Pesquisa, Gragoatá, Via Atlântica, Metamorfoses, Soronda16,
Tcholona17, Research in African Literatures18; portal de periódicos eletrônicos da
15

De acordo com Fonseca (2008, p. 22), as publicações científicas, editoradas no Brasil, mais
significativas para o estudo dessas literaturas são, pelo menos, as que se seguem: a Gragoatá, da
Faculdade de Letras da Universidade Federal Fluminense (UFF), cujo primeiro número é de 1996; a
Scripta, do Programa de Pós-graduação em Letras e do Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros
(CESPUC), da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), lançada no segundo
semestre de 1997; a Via Atlântica, da Universidade de São Paulo (USP), de 1998; e a Metamorfose, da
Cátedra Jorge de Sena, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), de 2000.
16
Soronda. Revista de Estudos Guineenses é uma publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa
(INEP) que vem saindo regularmente há mais de duas décadas (desde janeiro de 1986), um acervo
indispensável para qualquer estudioso de assuntos relativos à Guiné-Bissau. [...] Destaco o fato de a
maioria dos artigos serem resultado de reflexão teórica e da pesquisa de campo dos próprios cientistas do
país, apresentando a visão endógena indispensável para nós, pesquisadores de fora (AUGEL, 2007, p.
103). Soronda, palavra crioula que significa germinar, rebentar, desabrochar, crescer, foi escolhida pela
equipa pioneira do Instituto para simbolizar a eclosão cultural e científica da qual a revista deve ser o
vetor (KOUDAWO, 2000, p. 6).
17
O periódico Tcholona - Revista de Letras, Artes e Cultura divulgou, durante o curto período de sua
existência (1994-1997), artigos sobre a literatura guineense e a cultura em geral, assinados por guineenses
e por estrangeiros. Os autores nacionais foram Leopoldo Amado, Odete Semedo, Tony Tcheka e ainda
Carlos Lopes, Carlos Cardoso, Maria Domingas Pinto, Alexandre Furtado, entre outros (AUGEL, 2007,
p. 102).
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Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES);
Banco de Teses e Dissertações da CAPES; Coleção História Geral da África; catálogos
online das instituições Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRJ),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense
(UFF), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) e acervo do Centro de Estudos Africanos da UFMG.
Para fins de aquisição de informações histórico-culturais guineenses,
percorreram-se os fascículos do Boletim Cultural da Guiné-Portuguesa, sem perder de
vista aspectos observados por Augel (2006a, p. 74; 2007, p. 79). Para a teórica, o
Boletim não tem similar nos outros países de colonização portuguesa. É uma publicação
do Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, com sede em Bissau, e saiu durante 28 anos
(1946-1973), em periodicidade trimestral, totalizando cento e dez números. Constitui
fonte de informação preciosa no campo da administração colonial e no âmbito cultural.
Ao lado de uma consideração positiva e mesmo de aplauso face à riqueza documental
ali contida, não se pode esquecer o caráter de órgão de dominação e de representação da
ideologia colonial que constitui a essência e a razão de ser desse periódico (AUGEL,
1999, p. 26; 2006a, p. 74; 2007, p. 101). Esse aspecto da publicação enquanto “um
órgão oficial do governo”, português, também é ressaltado por Hamilton (1984, p.
216)19. Semedo destaca que o Boletim foi

um dos meios de divulgação de informações sobre os costumes, as línguas
locais e os grupos étnicos. Nas páginas desse boletim, podem ser encontrados
contos tradicionais, porém muitos deles adaptados de modo a favorecer e
justificar a presença colonial no país. Apesar disso, são documentos nos quais
se pode conhecer a oratura guineense: contos, ensaios sobre vocabulários e
estruturas de algumas línguas guineenses, notícias sobre a religião, as
simbologias, a farmacopeia tradicional, entre outros estudos guineenses.
(SEMEDO, 2011, p. 63).

18

1970 viu a publicação de Research in African Literatures, de uma qualidade excepcional que a faz o
mais próximo dos jornais de reputação internacional estabelecida em outras áreas da literatura no mundo
(GÉRARD, 1980, p. 79, tradução nossa).
19
“Voltando aos referidos Boletins Oficiais, então publicados, esses documentos podem ser considerados
como uma espécie de literatura de viagens, pois eram relatos dos acontecimentos locais que chegavam
aos mais pequenos detalhes sobre o comportamento do “gentio”: relatavam não apenas os factos
ocorridos na relação entre guineenses e portugueses, as medidas administrativas a serem tomadas na
época, como também – nos seus considerandos – retratavam os povos e as suas reações à presença
portuguesa, sob o olhar colonial. Esses documentos constituem, hoje, verdadeiras fontes históricas que
mostram a visão colonial da relação entre os nativos e os portugueses.” (RIBEIRO; SEMEDO, 2011, p.
10).
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Convém então encaminhar o conteúdo dos capítulos seguintes desta tese. Este
capítulo introdutório, como pode ser visto na exposição feita até aqui, apresenta as
discussões propostas, o problema e o viés teórico para abordá-lo.
O segundo capítulo discutirá as configurações da memória em textos de Odete
Semedo e o modo como esses textos mergulham no universo da tradição. O terceiro
capítulo será dedicado a ressaltar a questão da memória e as estratégias de sua
encenação presentes em partes específicas dos dois primeiros romances de Abdulai Sila.
O quarto capítulo, de viés comparatista, problematizará o modo como os dois escritores
tratam a possível simbolização dos “lugares de memória” e encenam as múltiplas
feições da nação guineense.
Pelo exposto, resta sublinhar a originalidade e a relevância do tema desta tese,
bem como a abordagem desenhada nos capítulos. Além da pesquisa representar uma
contribuição para o lastro do conhecimento dos estudos literários, pensa-se que este
trabalho poderá contribuir para a ampliação do campo dos estudos de literaturas de
língua portuguesa, principalmente porque pavimenta reflexões acerca da memória em
que ecoam as considerações sobre alteridade e identidade.
De certa maneira espera-se que esta tese cumpra o desafio proposto pelo escritor
Luandino Vieira quando convoca pesquisadores e estudiosos das literaturas africanas de
língua portuguesa para se voltarem a questões que foram empurradas para os “buracos
negros”, tais como as que afirmaram a inexistência da literatura da Guiné-Bissau.
Nesse sentido, poder-se-ia dizer que esta tese procura atenuar o esquecimento
que ameaça a palavra forte do qualquer um, ressignificando, de alguma maneira, os
sentidos construídos por Nora com a metáfora das “conchas vazias” que chegam à areia
da praia.
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2 AS MEMÓRIAS ORALESCRITAS: o trança-trança de Odete Semedo
“Alá má Sónéá lá.”
(SEMEDO, 2000, p. 150)20
“A literatura da Guiné-Bissau procura caminhar por vias
mais afeitas às características do país.”
(FONSECA, 2011, p. 81)
“As obras nascem, porque há memória, há vivências
e sempre haverá sonhos, premonições...”
(SEMEDO, 2010, p. 129)

Ao escolher tomar como uma das epígrafes o fragmento de texto de Odete
Semedo intenta-se, a partir de provocações emanadas dos construtos ficcionais,
encaminhar reflexões sobre a memória e alguns desdobramentos que essa temática
possibilita. Explica-se assim a escolha da epígrafe tirada do conto “Sonéá” para iniciar a
discussão, porque ela atravessa os dois volumes em prosa de Odete Semedo, intitulados
Sonéá e Djênia e diz bem do caráter emblemático da escritura da autora e da intenção
deste capítulo que procurará ressaltar a questão da memória e as diferentes estratégias
utilizadas pela escritora guineense para construir os seus textos.
Para o historiador Jay Winter “de maior importância é a ressonância do termo
“memória” fora da academia e sua capacidade de servir como metáfora para
movimentos mais amplos de incerteza quanto a como enquadrar o passado” (WINTER,
2000, p. 87). Algo que pode ser relacionado com a constatação do sociólogo alemão e
professor de literatura comparada Andreas Huyssen (2000, p. 9), ao observar que a
efervescência de “um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos anos
recentes é a emergência da memória como uma das preocupações culturais e políticas
centrais das sociedades ocidentais.” Tal fenômeno, cuja marca ultrapassa os limites da
academia e toca não apenas às sociedades do ocidente, merece reflexões mais
elaboradas, inclusive tomando como substratos criações literárias, uma vez que
reverberações desse movimento, visualizado por Huyssen, também se faz presente no
gesto criativo de escritores.
O presente trabalho considera razoável acompanhar um pouco mais parte da
teorização de Huyssen quanto aos impactos de uma “globalização da memória”
20

De acordo com o glossário que acompanha a edição do livro de Odete Semedo com a qual se trabalha
neste capítulo: “Sonéá (mandinga) – nome próprio que significa: futuro promissor, da expressão; “Alá má
Sónéá lá”, que significa: “Deus há-de garantir um futuro melhor” (SEMEDO, 2000, p. 150).
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(HUYSSEN, 2000, p. 12) que impulsiona a civilização ocidental a encarar, de chofre,
sua incapacidade de “praticar a anamnese, de refletir sobre sua inabilidade constitutiva
para viver em paz com diferenças e alteridades e de tirar as consequências das relações
insidiosas entre a modernidade iluminista, a opressão racial e a violência organizada”
(HUYSSEN, 2000, p. 12-13). Se relembrado o modo como se deu o entrelaçamento, por
exemplo, do mundo europeu e o mundo africano, nos últimos séculos, mais clara se
torna a assertiva do sociólogo. O esforço de reativar a memória, de enquadrá-la,
traduziria-se, para utilizar os termos de Huyssen (2000, p. 16), numa “obsessão cultural
de proporções monumentais em todos os pontos do planeta.” Uma plataforma
formidável para exercitar essa anamnese, correndo todos os riscos de rompimento de
normas pré-estabelecidas encontra, na criação literária, campo propício.
Coisas dessa natureza engrossam o conjunto de ingredientes largamente
revirados em projetos literários de difícil, ou, às vezes, de impossível controle por
sociedades acostumadas a ditar as regras do convívio social entre povos. Como
consequência podem ser colocados em xeque dogmas até então isentos de qualquer
questionamento. Logo, como acentua Huyssen, é
também muito fácil sugerir que os espectros do passado que assombram as
sociedades modernas, com uma força nunca antes conhecida, articulam
realmente, pela via do deslocamento, um crescente medo do futuro, num
tempo em que a crença no progresso da modernidade está profundamente
abalada. (HUYSSEN, 2000, p. 22).

Pode-se dizer que energia substancial tem sido canalizada para arranhar as
pretensas avenidas que apontam como único e adequado caminho a ser percorrido para
um suposto desenvolvimento. Evolução forçadamente assentada em regimes de
violência. Excelente exemplo, mais uma vez, pode ser colhido ainda em território
africano, especificamente, em ex-colônias portuguesas, nas quais se pode verificar
diferentes estágios de desencantamento motivado, por vezes, pela quase extinção de
marcas das sociedades locais esmagadas por determinantes da cosmovisão europeia.
Essas experiências de sabor amargo, de que são exemplo as batalhas de independência e
de descolonização, afetam as consciências “de tal modo que a visão da modernidade
ocidental e suas promessas escureceu [sic] consideravelmente dentro do próprio
ocidente” (HUYSSEN, 2000, p. 31). Essa categoria de desencantamento com o mundo,
se analisada com vagar, ainda que paradoxalmente, produz algo extremamente
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interessante, posto apresentar-se como um reencontro do humano com uma parcela de
sua constituição bem significativa. De acordo com Huyssen (2000, p. 32), “quanto mais
rápido somos empurrados para o futuro global que não nos inspira confiança, mais forte
é o nosso desejo de ir mais devagar e mais nos voltamos para a memória em busca de
conforto.”
Reencontrar no caudal da memória uma alternativa a esse mundo coisificado
parece sinalizar uma possibilidade de realinhamento na forma como os vários interesses
de cada conjunto social podem se acomodar, visando à prevalência de um tempo menos
maquínico. Movimento cuja força advêm da memória. Nesse sentido a aludida cultura
obssessiva pela memória reveste-se de principal articulador de experiências. De acordo
com Huyssen (2000, p. 36-37) “a memória vivida é ativa, viva, incorporada no social –
isto é, em indivíduos, famílias, nações e regiões. Estas são as memórias necessárias para
construir futuros locais diferenciados num mundo global.”
Essa incursão pela teoria de Huyssen é valiosa para referendar a ideia, no
presente trabalho, de que o texto literário, especificamente, o produzido pela guineense
Odete Semedo, formata-se por essa via de deslocamento e, ao fazê-lo, esboroa o
falacioso progresso divulgado pelo colonizador e, ao fim, transporta para o sistema
literário da Guiné-Bissau a trama textual plantada na memória viva, na tradição, na
oralidade. Tríade fundante do espectro social daquele país.
Como adiante se demonstrará, é desse lugar que Semedo retira nutrientes para
construir seus textos. Seus textos retomam outros textos, notadamente gestados e
mantidos no seio da tradição oral. Arquitetam um diálogo muito próximo com essa
tradição e, como fruto de um ato deliberadamente político, se constroem outras versões
de estórias que passam a transitar no campo da escrita. É patente a preocupação em
mergulhar nesses contos e suas múltiplas versões, que circulam no universo da
oralidade.
O labor de Semedo, seu projeto literário, parece ter como planta baixa a orientálo uma questão nuclear, um princípio mesmo: a imbricação entre oralidade e escrita.
Seus contos estão colados, deliberadamente, nessa imbricação, sobretudo porque na
Guiné-Bissau a força preponderante, em todas as esferas da vida social, provém da
oralidade. É desafiadora a empreitada de Semedo exatamente por esse aspecto. Há uma
subversão do que, regra geral, acontece em várias outras literaturas, cujo predomínio da
letra, da escrita, está consolidado. No caso da Guiné-Bissau, em relação ao trabalho de
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Semedo, tem-se um movimento da escrita flertando, invadindo e acomodando-se no
espaço em que circulam as estórias, os contos, as cantigas, como bem demonstrou a
escritora em sua tese já mencionada.
O trabalho com os contos escolhidos para este capítulo ressaltará, em algumas
passagens, elementos introduzidos pela escritora para atualizar, de alguma maneira,
aspectos da memória que neles está presente. A escritora parece querer afirmar que esse
é um dos caminhos a ser percorrido pela literatura guineense, já que, nas culturas de seu
país, a oralidade é campo e ambiência para expressão da memória coletiva, bem como,
de seus deslocamentos e trânsitos peculiares, conforme acentua em texto publicado em
2011.21
O presente capítulo pretende adentrar alguns dos contos de Semedo lendo-os
tanto como uma imersão na memória oral guineense e na sua cultura, quanto como uma
proposta de se fazer com que essa escritura não se configure como o apagamento da
oralidade. Algumas questões que as análises aqui levadas a efeito pretendem elucidar
versarão sobre o trabalho de contação exibido nos contos, sobre o modo como os contos
retomam a tradição de contar estórias e, ainda, sobre a pesquisa que a escritora vem
realizando com o material recolhido da oralidade e seus significados em culturas da
Guiné-Bissau. Essas discussões serão encaminhadas sempre enfatizando a questão da
memória, objetivo do presente capítulo.
Dito isto torna-se necessário apresentar alguns aspectos teóricos que se
debruçam sobre o conceito de oralidade, de oratura e, mais especificamente, revisitar
estudos que problematizam esses conceitos no contexto da Guiné-Bissau.
Como se efetivam os agenciamentos entre a tradição oral e a literatura produzida
por escritores em alguns países de África? Parece elementar o imbricamento da
oralidade na literatura para, inclusive, materializar a memória das ex-colônias
portuguesas, notadamente, em Guiné-Bissau.
Segundo a pesquisadora e poetisa Ana Mafalda Leite (1998, p. 16) o conceito de
oralidade deve ser pensado em uma dimensão mais ampla, abrangendo o sentido de
oratura e tradições orais ou ainda de literatura oral. Como afirma Leite (1998, p. 16-29),
apoiando-se em Vansina (2010), a oralidade é uma atitude perante a realidade e não a
21

SEMEDO, O.C. Literatura guineense: entre a (re)criação e os atalhos da história. In: RIBEIRO, M.C.;
SEMEDO, O.C. (Org.). Literaturas da Guiné-Bissau: cantando os escritos da história. Porto:
Afrontamento, 2011. p. 17-48.
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ausência de uma habilidade, e a fronteira que separa a literatura da oralidade não é tão
perceptível. O texto literário constrói um mundo fictício através do qual modeliza o
mundo empírico, representando-o e instituindo uma referencialidade mediatizada.
É válido resgatar Kundera, romancista e pensador tcheco, na passagem a seguir:
Foi um poema do jovem Césaire que desencadeou tudo: “Cahier d’um retour
au pays natal” (1939); a volta de um negro para uma ilha antilhana de negros;
sem nenhum romantismo, nenhuma idealização (Césaire não fala dos pretos,
fala expressamente dos negros), o poema se pergunta, brutalmente: quem
somos nós? Meu Deus, realmente, quem são eles, aqueles negros das
Antilhas? Foram deportados da África para lá no século XVII; mas de onde
exatamente? De que tribo faziam parte? Qual era a língua deles? O passado
foi esquecido. Guilhotinado. Guilhotinado por uma longa viagem nos porões,
entre cadáveres, gritos, choro, sangue, suicídios, assassinatos; nada restou
depois dessa passagem pelo inferno; nada a não ser o esquecimento: o
esquecimento fundamental e fundador. O inesquecível choque do
esquecimento havia transformado a ilha dos escravos em teatro dos sonhos;
pois só pelos sonhos os habitantes da Martinica poderiam imaginar a própria
existência, criar sua memória existencial; o inesquecível choque do
esquecimento tinha elevado os contadores de histórias populares à categoria
de poetas da identidade e legaria mais tarde seu sublime legado oral, com
suas fantasias e loucuras, aos romancistas. (KUNDERA, 2006, p.147, grifos
nossos).

O questionamento de Césaire, assim como a incursão do ‘legado oral’, de acordo
com expressão de Kundera, no registro escrito, na literatura encaminha a incessante
procura por respostas, ou mesmo, pontos de ancoragem acerca do lugar que une esses
projetos, sob certa medida, de constituição e afirmação de espaço-temporalidades
gestadas a partir da conexão de saberes das tradições orais e da literatura.
Para o especialista em história da África e em tradição oral, belga, Vansina
(2010, p. 140-142), as tradições requerem um retorno contínuo à fonte. Um texto oral
deve ser escutado, decorado, digerido internamente, como um poema, e cuidadosamente
examinado para que se possam apreender seus muitos significados. Um estudioso que
trabalha com tradições orais deve compenetrar-se da atitude de uma civilização oral em
relação ao discurso, atitude essa, totalmente diferente da de uma civilização onde a
escrita registrou todas as mensagens importantes. A tradição oral pode ser considerada
como um testemunho transmitido oralmente de uma geração a outra.
A tradição oral é, para o malinês Hampaté Bâ (2010, p. 169), “a grande escala da
vida e é dela que se recupera e relaciona todos os aspectos. Pode parecer caótica àqueles
que não lhe descortinam o segredo e desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada
a separar tudo em categorias bem definidas.”
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Por outro lado, o filósofo, sociólogo e doutor em letras beninense Honorat
Aguessy (1977) lembra que
uma das características das culturas africanas tradicionais, a sua característica
essencial, é a oralidade. [...] Porque, mesmo quando se utiliza a escrita, a
tradição, que dissemos ser sinônimo de atividade, apenas se expande
autenticamente, na maioria dos Africanos, pela oralidade. [...] A oralidade é
tanto um efeito como causa de um certo modo de ser social. Denuncia
relações sociais específicas privilegiando certos fatores de estratificação ou
de diferenciação social, tais como a detenção da palavra, que é sinal de
autoridade, a iniciação a conhecimentos que constituem uma espécie de saber
mínimo garantido, que qualifica o indivíduo. (AGUESSY, 1977, p. 108, 113,
114).

O angolano Carlos Serrano (2007, p. 145) reafirma a importância da oralidade
no continente africano, destacando que “em muitas das sociedades que conhecia a
escrita, formas não-orais de comunicação eram entendidas como parciais e
incompletas.” O estudioso ressalta a importância dos griots em espaços da África
Ocidental, encarregados de armazenar na memória “contos, histórias e provérbios, além
das genealogias e dos feitos de reis e de imperadores famosos” (SERRANO, 2007, p.
145).
Não por acaso, José Miguel Lopes (2003), estudioso da oralidade moçambicana,
ressalta que o discurso oral, de um modo geral, tem na repetição uma de suas marcas
mais peculiares. É comum atribuir-se o fenômeno à necessidade de reforçar a
informação contida numa mensagem que se desenvolve linear e irreversivelmente na
cadeia do tempo e que, por essa razão, não permite qualquer espécie de revisão, quer
por parte do emissor, quer por parte do receptor. Há, pois, um retorno constante às
palavras ou sentidos-chave, num esforço para evitar a dispersão em relação ao conteúdo
fundamental (LOPES, 2003, p. 272-273).
Na concepção do professor e historiador queniano Mazrui (2010, p. 688) os
escritores africanos, ao serem confrontados aos males de um esquartejamento múltiplo –
político, educacional, linguístico, estético e técnico - compuseram a vanguarda da luta
para reaver a memória, em busca de uma derradeira renovação. “O próprio nascimento
de uma literatura escrita em línguas europeias marcou uma importante ruptura em
relação às tradições coletivas de um patrimônio transmitido oralmente” (MAZRUI,
2010, p. 683).
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Vale ainda destacar à visão do historiador senegalês, especialista no mundo
mandingo, Djibril Tamsir Niane (1982, p. 65): “Há povos que se servem da linguagem
escrita para fixar o passado; mas acontece que essa invenção matou a memória entre os
homens: eles já não sentem mais o passado, visto que a língua escrita não pode ter o
calor da voz humana.”
Leite (1998, p. 17), de certa maneira, opõe-se a visão de Niane ao considerar que
a predominância da oralidade em África é resultante de condições materiais e históricas
e não uma resultante da ‘natureza’ africana. Merecem ser destacadas algumas
ponderações de Leite (2010, p. 160) em que a autora constata que a cultura oral não
desaparece, assim como não desaparece a literatura oral, pelo fato de passar a existir
literatura escrita. Produz-se, todavia, uma síntese em que as características da cultura
oral são absorvidas, assimiladas e reorganizadas numa nova experiência cultural. E
acontece também que aspectos vitais da literatura oral são absorvidos na literatura
escrita emergente, com uma energia vernacular, através de metáforas e de símbolos,
enredos mais ou menos complexos e diversificadas estruturas de sentido. Essa síntese só
é possível quando o escritor detém profundo conhecimento da sua cultura, da tradição
narrativa, das formas retóricas orais, conhecimento da familiaridade necessária para
com uma audiência de ouvintes e, concomitantemente, de leitores, ou seja, a capacidade
de controlar a escrita e os seus protocolos, movendo-se agilmente dentro e entre as duas
colunas.
Nos espaços africanos de língua portuguesa, mesmo significados por projetos
literários distintos, é possível ouvir, em muitos textos escritos, o burburinho
característico da oralidade. Essa constatação incentivou, neste trabalho, a incursão em
visões teóricas que se dedicaram a problematizar e tentar compreender as múltiplas
faces em que opera a oralidade, notadamente, na cultura dos povos africanos.
A estudiosa brasileira de literaturas africanas Lilian Serra e Deus, em reflexão
sobre a literatura guineense e, também, sobre alguns projetos literários de outras excolônias portuguesas em África, aborda a multiplicidade étnica desses lugares e a sólida
cultura oral que marcam esses povos:

As culturas moçambicanas e guineenses são eminentemente orais, veiculadas
durante séculos e ainda hoje, por uma infinidade de línguas orais para as
quais, em sua grande maioria, não existe um código escrito. São países cujas
raízes se calcam no multiculturalismo e na oralidade: são várias etnias, cada
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uma veicula uma língua, cada língua retoma tradições de uma determinada
etnia e muitas etnias coabitam em um mesmo país. (DEUS, 2012, p. 21-22).

Considerando o aspecto apontado por Serra e Deus, acerca da eminência oral
dessas culturas, é interessante perceber na literatura produzida nesses espaços a
influência da oralidade assumida em projetos literários de vários escritores. Essa
imbricação, esse trânsito entre o mundo da fala e o da escrita, em diferentes estratégias,
é realizado pelos escritores e carregado para suas obras. Ao fim, compõem percurso
marcadamente estético e, ao mesmo tempo, político. Em processo de oralização da
escrita, como bem acentua Padilha (2007, p. 214), referindo-se à literatura angolana, a
escrita literária brota de uma singular ambiência e finca os pés no acervo de tradições
orais que vários estudiosos denominam de literatura oral, oratura e oralitura. 22 Destacase a apropriação do neologismo oralitura feita pela professora brasileira Leda Maria
Martins, com a intenção de fazer do termo um operador conceitual pertinente ao estudo
das modulações da voz presentes na enunciação narrativa. É nesse sentido que, em sua
reflexão sobre manifestações culturais de matriz africana praticadas em regiões do
Estado de Minas Gerais, no Brasil, apresenta uma definição para o termo oralitura:

Aos atos de fala e de performance dos congadeiros denominei oralitura,
matizando neste termo a singular inscrição do registro oral que, como littera,
letra, grafa o sujeito no território narratário e enunciativo de uma nação,
imprimindo, ainda, no neologismo, seu valor de litura, rasura da linguagem,
alteração significante, constituinte da diferença e da alteridade dos sujeitos,
da cultura e das suas representações simbólicas. (MARTINS, 1997, p. 21).

O conceito, que tem sido veiculado e embasado pesquisas não apenas no campo
da literatura, é retomado, por exemplo, em trabalho de Erica Bispo, no qual tece
reflexões sobre o recurso estético e a forma de criação de autores africanos, dentre os
quais, Odete Semedo. Seu entendimento do termo “oralitura” pressupõe diferenciá-lo de
“oratura”:
O termo “oralitura”, por sua vez, é mais abrangente que oratura; é a
expressão que escolhemos para nomear o processo de transcriação do oral
para o escrito, pois encena as peculiaridades da oralidade na escrita,
22

Vejam-se, nesse sentido, os estudos de Pio Zirimu (1998), de Uganda, Lourenço do Rosário (2001), de
Moçambique, Ngungi wa Thiongo (2007), do Quênia sobre o termo “oratura”; os dos haitianos Ernst
Mirville (1984), Maximilen Laroche (1991), os martiniquenses Patrick Chamoiseau e Raphael Confiant
(1991) e as brasileiras Leda Maria Martins (1997) e Terezinha Taborda Moreira (2005) sobre o termo
“oralitura”.
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agregando em si marcas do oral e o radical littera, letra, equilibrando, assim,
os valores da oralidade e da escrita, ao mesmo tempo que une, criativamente,
a origem temática do registro oral e a performance estética da escritura
literária. (BISPO, 2005, p. 36).

O que aqui se pretende destacar, nessa breve discussão das concepções teóricas
sobre oralidade é a sua força enquanto expressão de memórias. A potência da
narratividade oralizada que se faz grudada à base de informações, de experiências
alocadas em receptáculos da memória. Pela enunciação, pela fala, recorre-se à memória
e à tradição23. Como melhor ilustra Martins, ainda no importante trabalho sobre os
congadeiros de Minas Gerais:

Nos Congados, a palavra, como hálito, condensa o legado ancestral, seu
poder inaugural, e o movimento prospectivo da transcriação, encenado no ato
da transmissão. O evento narrado dramatiza o sujeito num percurso
curvilíneo, presença crivada de ausência, memória resvalada de
esquecimento, tranças aneladas na própria enunciação do narrado. Assim, na
oralitura dos Reinados negros, a memória, insinuante, se envieza nas falas, se
esvazia e se preenche de sentido, como um lugar numinoso, pletora de
significantes. (MARTINS, 1997, p. 22).

O texto de Semedo, assim como a oralitura congadeira analisada por Martins, é
tecido de memória e vivências da oralidade. Poder-se-ia concordar com a crítica sãotomense Inocência Mata, que vê nessa “textologia literária” uma espécie de sincretismo
escritural. Para Mata:
No contexto de um expansivo e subterrâneo sincretismo escritural, estes dois
universos [oralidade e literatura] vão-se contaminando de forma irreversível,
daí emergindo uma “outra” língua que a textologia literária capta, tanto a
23

A professora brasileira e pesquisadora, inclusive, de literaturas africanas de língua portuguesa,
Terezinha Taborda Moreira, esclarece a origem do termo tradição: “A palavra tradição tem origem latina:
traditio. Ela deriva da forma verbal traditum, do verbo tradere, composto de trans e dare, cujo
significado é dar, passar ou fazer passar a alguém, transmitir. A ideia de transmissão empresta à palavra
sua conotação de intensa e contínua atividade: pela tradição transmitem-se conhecimentos, saberes,
memórias.” (MOREIRA, 2015, p. 16).
Essas informações podem ser complementadas com os aspectos abordados por Ferreira: “A ideologia
colonial tornou pejorativos os conceitos de “tradição” e de “tradicional”, que passaram a designar
comunidades atrasadas quando comparadas às sociedades capitalistas desenvolvidas. Ainda hoje, estes
termos designam modos de vida e costumes, hábitos, maneira de ser e de pensar, julgados pelas
sociedades modernas como culturas que não passaram pelos processos de modernização. As tradições,
nesses espaços, correspondem às várias regras de funcionamento das comunidades e se caracterizam por
serem estáveis e transmissíveis oralmente, de geração a geração, através, por exemplo, da fala dos mais
velhos e dos rituais iniciáticos. Elas organizam a vida conjunta dos homens e a maneira como se
relacionam entre si.” (FERREIRA, 2011, p. 13-14).
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nível da inventividade linguística (morfo-sintáctica e lexical, porventura a
mais visível das contaminações), quanto a nível da “ontologia” da
materialidade discursiva, da composição formal, que a modalidade
genológica (os gêneros do modo narrativo) actualiza na estruturação textual.
(MATA, 2015, p. 84).

Um texto diagnosticado com essas múltiplas contaminações instrumentalizaria
outra vertente da materialidade e sobrevivência de tradições. E, na tradição africana,
fator elementar é o uso responsável da coisa sagrada que é a palavra. A faceta
pesquisadora de Odete Semedo explicita, sobre esse princípio:

A voz e a palavra são, portanto, o veículo da tradição, daí ser a palavra algo
de grande importância na tradição africana, pois tal como ela pode unir e
preservar, assim também, quando mal usada, tem força destruidora. Na
Guiné-Bissau, o que pode parecer uma simples narrativa – histórias do lobo e
da lebre – abarca, na maioria dos casos, palavras que indiciam críticas
sociais, que podem ser lidas tanto nas falas das personagens, quanto nas do
narrador, ou simplesmente, nas entrelinhas de um diálogo que pode, a priori,
parecer inocente. (SEMEDO, 2010, p. 82).

As reflexões de Semedo e de outros teóricos africanos recuperados até aqui têm
sido exploradas e explicam, de certa forma, a importância dos diálogos na produção
literária guineense. Quando se efetua um recorte desse sistema literário, para melhor
compreendê-lo, torna-se possível perceber aquilo que Mata denomina de tradução
cultural. Segundo a teórica:
Outras composições aparecem como pura recolha ou como “tradução
cultural”, laminada por transformações estéticas, de que os contos de Birago
Diop são exemplo – e também os de Odete Costa Semedo, a saber, Sonéá e
Djênia (ambas as colectâneas de 2000) [...] por eles entrevendo-se a ideia de
que a africanização das formas literárias cultivadas pelos escritores africanos
passa pela intertextualização com as modalidades do repositório oral.
(MATA, 2015, p. 91).

A assertiva de Mata dialoga com o parecer de Amâncio (2010, p. 261),
principalmente no tocante ao trabalho literário de Semedo, pois, “a leitura das
publicações da escritora guineense [...] permite ao leitor a imediata percepção da força
da tradição oral na Guiné-Bissau.” Como já dito anteriormente no presente capítulo, a
arte politicamente engendrada por Semedo possui, de acordo com Augel (1999, p. 1617), em texto que prefacia o volume Sonéá, “o grande mérito de contribuir para
preservar e valorizar com o seu trabalho um campo literário – a oratura – cada vez mais
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esquecido pelas novas gerações, menosprezado como uma arte menor, algo do passado
e portanto ultrapassado.”
De posse desses elementos de compreensão, faz-se importante ainda discutir
esse tipo de literatura oralizada24. A metodologia utilizada por Semedo em seu projeto
estético e político apresenta um produto “em fase de busca e de afirmação e que
encontra a sua força na tradição oral e na oratura” (SEMEDO; RIBEIRO, 2011, p. 14).
Nesse sentido, é possível dizer que seu projeto ficcional pode ser considerado um
desdobramento do inaugural trabalho do Cônego Marcelino Marques de Barros, que se
dedicou ao estudo da tradição e a oratura guineenses. De acordo com Semedo (2011, p.
61), o Cônego recolheu e divulgou “contos, poemas e canções em várias línguas locais.
Esses trabalhos foram divulgados ainda em 1882, como o Guiné Portuguesa ou breve
notícia sobre os usos, costumes e línguas da Guiné, divulgado na Revista da Sociedade
de Geografia.” Algum tempo depois, Pinto Bull fez do material recolhido pelo Cônego
campo de exploração, propondo uma tipologia e categorização do mesmo, resultando
“na sua obra O crioulo da Guiné-Bissau” (SEMEDO, 2011, p. 61).
Cada vez fica mais evidente o imbricamento da oratura guineense e da literatura
que se produz nesse país, explicitando que, na Guiné-Bissau “as letras valem-se da
memória coletiva e pessoal para se afirmarem nos seus discursos e nas vozes que dali
emanam. [...] Dali que na literatura subjazem os traços da tradição oral” (SEMEDO,
2010, p. 29). O que de certa maneira é referendado por Queiroz (2012, p. 371-372), ao
considerar que “em muitos escritores da Guiné-Bissau o exercício narrativo mantém um
forte vínculo com as narrativas orais da tradição africana, mas expande igualmente a sua
realização através dos níveis lexical e sintático.”
Augel (2010, p. 50) defende que uma literatura guineense alicerçada nessa
encruzilhada da fala e da escrita propaga uma “cosmovisão africana moderna”.
Afastando-se dos “parâmetros ocidentais” ao recuperar, do substrato local, o “acervo
simbólico de seus bens culturais e de sua alteridade diferenciadora.”25 Ainda para Augel
24

Explicando a literatura oralizada, Couto e Embalô (2010, p. 74) afirmam que, do “ponto de vista da
literatura, a manifestação mais importante da oralidade são as narrativas orais (storias) que, como já
vimos, recuam a milênios na tradição africana.”
25
De acordo com Amâncio (2010, p. 267): Sonéá e Djênia – histórias e passadas que ouvi contar (2000)
correspondem a uma sequência de narrativas recontadas da tradição oral guineense. Não se trata, por isso,
da mera recolha e publicação de contos tradicionais; é uma ousada recriação literária de textos orais
presentes no imaginário local. Bem mais que uma simples transcrição, Semedo interfere na estrutura e
concepção das narrativas, estabelecendo, inspirada em sua cultura, uma elaboração própria, marcada pela
leveza, espontaneidade e sensibilidade estética. Com isso, evidencia-se uma dinâmica de interação entre
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(2010, p. 50), os autores da Guiné-Bissau recorrem à “memória ancestral” e
desconstroem a “herança colonial prolongada pelo neocolonialismo”, imprimindo por
essas estratégias criativas “textos descolonizados”.
Marcas apontadas e trabalhadas por Cônego Marcelino, Pinto Bull e,
posteriormente, analisadas por Semedo ou Augel formatam o labor estético dos volumes
de contos de Semedo. De acordo com a escritora:

Sonéá e Djênia foram escritos em um período pós-conflito, entre 1999 e
2000, mas ainda conturbado pela insegurança a todos os níveis, foi um
momento em que senti necessidade de sair daquele lugar, daquele ambiente
[e] viajar e criar outros lugares, mas sem sair do país. Foi uma ocasião
especial. Era como querer dar destino a algo ou a alguém. E no labor da
criação, eu podia fazer das personagens o que bem entendia, sobretudo
criando entre-lugares, espaços que não seriam nem cá nem lá. E podia
colmatar o desejo de viajar para longe, com a rememoração da minha
infância. A lembrança das histórias tantas noites ouvidas foi o barco perfeito
para essa viagem. E nasceram Sonéá e Djênia. (SEMEDO, 2010, p. 128).

Vale retomar fragmento da entrevista concedida por Semedo, em 10 de março de
2010, para as pesquisadoras Vera Sales e Maria Coelho, em que Semedo deixa clara sua
intenção de produzir um texto fincado nas memórias, na tradição da contação de
estórias:

Não houve um critério de recolha, o que eu fiz foi apelar à minha memória.
Por exemplo, “Sonéá” é uma história inventada por mim. É uma conversa
entre amigos mais velhos em que vem à tona vários contos, cada um
apontando coisas engraçadas. Então, “histórias e passadas”, como diz o
próprio título, que eu ouvi contar, tem casos que eu ouvi contar e outros que
são invenção minha. (SEMEDO, 2011, p. 203).

Essas rodas de contação, momentos de veiculação de experiências, de
transmissão de marcas das tradições, são o esqueleto a sustentar as narrativas.26 Como
explicita a escritora em nota que acompanha um dos volumes e que por sua pertinência
cita-se trecho:
contos, provérbios, vocábulos de diferentes línguas nacionais guineenses, inscritos em diferença, como
um outro gesto de escrita, ou seja, como uma nova performance literária.
26

Esse aspecto foi também problematizado por Serra e Deus (2012, p. 80, 95): “Os contos resgatam o
universo da oratura guineense, os ensinamentos, os aprendizados, os valores, as tradições. [...] Assim, ao
vasculhar as tradições orais de seu país e retomá-las por meio da escrita, Semedo nos possibilita perceber
que as “histórias e passadas”, que constituem a oratura guineense, podem ser veiculadas e registradas por
meio do texto escrito. Oralidade e escrita não se contradizem, são apenas veículos com características
peculiares.”

50

Porém, os contos aqui apresentados, inspirados, na sua maioria, nos contos
tradicionais que ouvi contar, revelam sem dúvida a cultura da oralidade, a
cultura do contar e cantar histórias que corre a veia africana em geral, e na
guineense em particular: o er i er... er i sertu, o i tem ba um bias que durante
séculos juntou pais e filhos, avós e netos em convívios que se revelaram
verdadeiros momentos de aprendizagem e de ensinamentos. (SEMEDO,
2000, p. 19).

Há um detalhe que parece relevante canalizar a atenção para dirimir mal
entendidos em relação ao uso, pela escritora, do termo em crioulo que forma o subtítulo
dos volumes de contos em tela. Couto e Embaló (2010) consideram que o termo
passadas

é intraduzível em português, motivo pelo qual a autora o usa como no
original, apenas adaptando a grafia (que em crioulo geralmente seria apenas
com um s, pasada). Entre essas “passadas”, encontram-se storias tradicionais,
frequentemente ampliadas pela autora, sendo que outras são de invenção sua.
(COUTO; EMBALÓ, 2010, p. 88, grifo nosso).

Todavia, a própria Semedo, no Glossário que acompanha o segundo volume,
Djênia, cuidadosamente explica o sentido do termo passadas para o leitor para quem
essas particularidades da língua guineense, do crioulo, soam estranhas e apresenta seus
correlatos na língua portuguesa, como se vê na definição: “Passadas – reconto; narração
de acontecimentos feita com ênfase; relato de bisbilhotices; fofoca” (SEMEDO, 2000,
p. 138).
Isto posto, convêm perspectivar essas reflexões tal como se apresentam no
fervilhante texto literário de Semedo. Como seu texto conclama a que se pense sobre a
memória? Como neles sobeja o recurso à tradição oral? De que maneira sua escritura
politicamente estetizada reeduca seus receptores quanto à sacralidade do uso da
palavra? Por meio de quais estratégias narrativas esses textos se fazem artífices da
memória coletiva guineense?
Para sustentar essa busca por respostas alguns fios teóricos serão recuperados.
Destaca-se o viés reflexivo de Hampaté Bâ, acerca da força da tradição oral e do valor
da palavra falada; de Halbwachs, sobre a força da tradição e a memória coletiva; de
Semedo, a respeito da memória coletiva e da importância da tradição oral e, por fim, de
Le Goff, por sua problematização sobre a memória coletiva enquanto elemento de um
jogo de poder.
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Certo é que o construto ficcional de Semedo mostra-se um rico veio a ser
trabalhado para reflexões que tematizam a memória. Afirma a pesquisadora brasileira
Karina Calado, em trabalho sobre a obra poética de Semedo, mas que também pode ser
estendida a seus textos em prosa, que a escritora “faz da escrita, símbolo cultural do
colonizador, o espaço de recriação da oralidade e, portanto, de inscrição de sua
identidade e da memória de seu povo” (CALADO, 2015, p. 107). Esta visão pode ser
encontrada no conto “Os dois amigos”, integrante do primeiro volume de histórias e
passadas, que ressalta a atitude autoral de encenar feições peculiares de representações
da memória.
“Os dois amigos” narra a história de dois rapazes de uma tabanca, muito amigos
desde sempre e detentores, cada um deles, de um dom especial muito admirado e até
respeitado pelos moradores do lugar. Um podia “se transformar em qualquer animal,
tanto doméstico quanto selvagem” (p. 24)27 e o outro era um habilidoso negociador.
“Fosse o que fosse que tivesse que ser negociado na tabanca, era ele o primeiro a ser
chamado para dar a sua opinião que, aliás, contava muito para as decisões finais em
cada negócio feito” (p. 24). Decidem, em parceria, se transformar em pequenos animais
que seriam negociados pela redondeza. A cada vez que alguém comprava o animal,
porque o amigo vendedor o amarrara folgadamente, este fugia. Eles se encontravam,
dividiam os ganhos da empreitada e, vez após vez, executavam novo golpe. Aos poucos
as pessoas começam a desconfiar do vendedor cuja mercadoria sempre desaparecia. Até
que, por conta do ramadã, decidem tranformar-se em carneiro a ser vendido. Incucados
com a má fama do empresário, os compradores não se interessam pela mercadoria até
que um velho o compra para realizar o sacrifício obrigatório. O amigo transformado em
carneiro se desespera, chifra o amigo vendedor e foge. Quando se reencontram, a
amizade se desfaz, para grande surpresa da comunidade.
Essa passada poderia ser considerada uma espécie de materialização da
memória coletiva, erigida no seio da tradição oral e enraizada no gesto de transmissão
de experiências, nas rodas de contação de estórias. Este conto deixa claro o fato de que
“a obra de Odete Semedo dialoga com a tradição oral, e o espaço da escrita é encarado
como o lugar de recriação da oralidade, de inscrição da identidade guineense e, mesmo,
de manutenção e visibilidade do passado e da memória coletiva” (CALADO, 2015, p.
27

Todos os excertos e referências, a partir desse momento, serão retirados da edição publicada em 2000,
pelo INEP de Guiné-Bissau, registrando-se a respectiva página a que os fragmentos pertencem.
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29). O universo das tradições orais detém inúmeras formas de reativar e comunicar a
experiência. A enunciação do conto “Os dois amigos” pode ser considerada como
própria ao gênero fábula, pois fica claro que a passada pretende transmitir uma
pedagogia moralizante. Percebe-se, claramente no conto, a intenção de Semedo de
resgatar os gêneros textuais que circulam no universo da oralidade e integram a
memória coletiva do país. De acordo com Semedo (2011, p. 25), é possível antever em
parte da produção literária de seu país, inclusive na dela própria, “resquícios de uma
tradição oral muito forte, tanto no seu papel de interpelar a sociedade e os indivíduos
quanto no seu pendor lúdico e educativo, próprios das narrativas, provérbios e cantigas
da tradição oral guineense.”
Um aspecto que não pode ser desprezado, ainda que pareça apenas uma
divagação de natureza conceitual, ou terminológica, acentua as significações assumidas
pela denominação “memória coletiva”. Também o filósofo e linguista búlgaro, radicado
em Paris, T. Todorov apresenta certa indisposição relacionada à existência, ou não, de
uma categoria conceitual “memória coletiva”. Apenas para fins de conhecimento,
revisita-se o trecho do argumento daquele teórico, como se segue:
No caso dele, fala-se às vezes de “memória coletiva”, mas tal denominação,
como várias vezes assinalou Alfred Grosser, é equivocada: a memória, no
sentido de vestígios mnésicos, é sempre e unicamente individual; a memória
coletiva não é uma memória, mas um discurso que evolui no espaço público.
Esse discurso reflete a imagem que uma sociedade ou um grupo dentro da
sociedade querem dar de si mesmos. (TODOROV, 2002, p. 144-155).

Seria interessante recorrer ao historiador francês Jacques Le Goff e suas
contribuições para essa temática, notadamente por sua conceituação ser diametralmente
oposta à de Todorov. Não só Le Goff defende esse operador teórico, como também
ratifica que a memória coletiva é objeto de disputa na luta das forças sociais pelo poder:
“Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações
das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades
históricas” (LE GOFF, 2003, p. 422).
No mundo da vida tende a sobreviver aquele agrupamento social mais afeito ao
poder. É desse tecido social preponderante que se registrarão pontos de vista
oficializantes. Porém, o trabalho na perspectiva da memória permite a confecção de um
outro projeto de mundo, ainda que resultante de uma batalha. De acordo com Le Goff
(2003, p. 471), “a memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta,
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procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de
forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.”
Parece razoável considerar o texto ficcional como materialização dessa memória
coletiva possível. Ademais, ele funcionaria como um dispositivo de libertação de
determinado povo, um contributo para a construção/afirmação de sua(s) identidade(s).
Segundo Le Goff:

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade,
individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos
indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. Mas a memória
coletiva é não somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto
de poder. São as sociedades cuja memória social é, sobretudo, oral, ou que
estão em vias de construir uma memória coletiva escrita, aquelas que melhor
permitem compreender esta luta pela dominação da recordação e da tradição,
esta manifestação da memória. (LE GOFF, 2003, p. 469-470).

O projeto literário de Semedo, esteticamente político, parece incluir em seu
plano programático a reaproximação, necessária, a esses lugares ancoradouros de
identidades. O texto de Semedo é ferramenta de embate. Guiné-Bissau sendo parte de
um percurso que objetiva alcançar algo considerado como desenvolvimentista, tende a
se afastar do núcleo duro que constitui a maior fatia de seu tecido social. Essa literatura
aqui analisada participa desse ambiente de tensão e o potencializa por assumir, como
um de seus princípios fundamentais, a forte presença das marcas da tradição. Daí que a
produção de Semedo relaciona-se com a batalha pela recordação aludida por Le Goff.
A aparente singeleza do enredo do conto e a estruturação que acolhe os
caminhos das coisas simples do cotidiano de uma comunidade, se olhados com atenção,
deixam transparecer uma ampla cartela de significações dadas a conhecer, porque
assentadas na linha principal da contação e na permanência de valores que circulam
com as storias e passadas pertencentes ao universo das produções orais. É o que se vê,
por exemplo, no lugar delineado pela amizade nas cenas inicial e final do conto: “Era
uma vez dois amigos. Davam-se muito bem, pois cresceram juntos e tudo faziam em
conjunto desde que eram meninos” (p. 24). Pertencentes, os dois, a uma comunidade
rural, o valor da amizade neles foi incutido desde a primeira infância e, quando da
execução das tarefas de qualquer ordem, sempre era tempo de fazer crescer a relação.
Os meninos praticam um hábito alimentado pelas gerações anteriores, como se
pode constatar quando eles pastoreavam o rebanho: “Durante o tempo da lavoura, como
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as bolanhas dos pais dos dois rapazes eram muito próximas, ajudavam-se mutuamente.
Para levar a manada a pastar, não ia um sem o outro, tal era a amizade que os unia” (p.
24). Ainda que no seio daquela comunidade rural o fato das crianças terem aquelas
obrigações a desempenhar fosse natural, não deve ser desprezado que essa não era uma
vida fácil para os miúdos, cujo trabalho intenso parece surrupiar a infância. Nesse
sentido, são relevantes as constatações de Halbwachs:

Às vezes se diz que determinadas pessoas não tiveram infância, porque a
necessidade de ganhar o pão se impôs muito cedo, fez com que entrassem nas
regiões da sociedade em que os homens lutam pela vida (ao passo que a
maior parte das crianças sequer sabe que essas regiões existem) ou porque,
depois de um luto, a criança conheceu um tipo de sofrimento normalmente
reservado aos adultos e teve de enfrentá-lo no mesmo plano em que estes.
(HALBWACHS, 2006, p. 48).

Talvez insatisfeitos com o trabalho na “lála na hora da bakia” (p. 24), o
pastoreio na várzea, “resolveram tirar proveito de tão invejadas habilidades” (p. 24) e,
após muito discutirem, definem uma estratégia:

_ Olha, eu vou transformar-me em pato e levas-me para ser vendido, mas
deves vender-me a uma mulher. Assim, sob o pretexto de mostrar a tua
gentileza para com a senhora, pedes para ela te mostrar o sítio onde me vai
guardar, e tu então atas-me com um nó falso para poder fugir à noitinha. –
disse o amigo que tinha o dote de se transformar em animais. O outro aceitou
de bom grado a sugestão, e lá se dirigiram os dois à tabanca vizinha.
(SEMEDO, 2000, p. 24-25).

Tamanha união dos dois garotos só viria a ter uma interrupção provocada pela
malfadada ganância dos meninos, causando perplexidade em todos: “Na moransa, todos
comentavam sem entender o porquê de tamanha raiva e tão repentina birra entre duas
pessoas que sempre se deram bem. E até hoje ninguém sabe!” (p. 29). Vale ressaltar a
sobrevivência de um resquício de verdade entre os ex-amigos, justamente pelo fato de
“até hoje ninguém” (p. 29) ter tido informação, que só poderia ser fornecida por um dos
dois, de seu plano de enganar aos outros para se dar bem.
As coisas se desenvolvem de forma tal que os amigos se convencem de seu
plano e, a cada dia, “esta acção foi-se repetindo: era hoje um gado, amanhã uma
galinha, depois uma cabra, até que as pessoas começaram a desconfiar do vendedor
gentil” (p. 25). Os dois espertos rapazes pareciam não se lembrar de que a verdade e a
honestidade, naquela região, não eram artefatos negociáveis. A fala é algo sagrado no
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conjunto dos valores civilizatórios das sociedades tradicionais africanas. De acordo com
Hampaté Bâ:
Na tradição africana, a fala, que tira do sagrado o seu poder criador e
operativo, encontra-se em relação direta com a conservação ou com a ruptura
da harmonia no homem e no mundo que o cerca. Por esse motivo a maior
parte das sociedades africanas orais tradicionais considera a mentira uma
verdadeira lepra moral. Na África tradicional, aquele que falta à palavra mata
sua pessoa civil, religiosa e oculta. Ele se separa de si mesmo e da sociedade.
Seria preferível que morresse, tanto para si próprio como para os seus.
(HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 174).

Talvez por conta do esquecimento quanto a esse preceito da tradição “os dois
amigos, convencidos de que poderiam passar toda a vida a enganar os outros,
continuaram o negócio que, por sinal, ia de vento em popa” (p. 25).
Algo construído sobre essa planta baixa marcada por burlas e coisas do gênero,
sobretudo numa comunidade singular como é aquela de que fazem parte os garotos, não
prospera por muito tempo. Como explicita Hampaté Bâ:

A fala pode criar a paz, assim como pode destruí-la. É como o fogo. Uma
única palavra imprudente pode desencadear uma guerra, do mesmo modo que
um graveto em chamas pode provocar um grande incêndio. Diz o adágio
malinês: “O que é que coloca uma coisa nas devidas condições (ou seja, a
arranja, a dispõe favoravelmente)? A fala. O que é que estraga uma coisa? A
fala. O que é que mantém uma coisa em seu estado? A fala”. (HAMPATÉ
BÂ, 2010, p. 173).

As considerações de Hampaté Bâ podem ser aproximadas às explicações de
Semedo, pois a faceta teórica da escritora referenda o pensador malinês, ao assinalar o
valor sagrado da palavra, que tanto pode unir, quanto separar as pessoas.28
Entretanto, a proximidade de um ritual sagrado trará novos elementos para a
empresa dos rapazes. O ramadã, professado pelos habitantes daquelas tabancas, exigirá
o cumprimento de uma série de ritos, entre eles o sacrifício de um “carneiro branco” (p.
25). Os meninos já eram conhecidos como “artistas” (p. 25) pela tabanca vizinha,
tamanha a desconfiança que conquistaram pelo seu trabalho de enganar a todos. Eles
que menosprezavam a capacidade das mulheres de perceberem, na sua aparente
cordialidade de vendedor, sua má fé, vão ser atrapalhados em uma tentativa de venda do
carneiro para um velho, logo por elas:
28

Ver Semedo (2010, p. 82; 2011, p. 85).
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Enquanto regateavam, passou uma vizinha, mais e mais outra que
reconheceram o vendedor de animais e alertaram o velho de que todos os
animais que o tal negociante lhes vendeu tinham desaparecido. O vendedor
respondeu que as mulheres na volta queriam comprar o animal e por isso não
queriam que o velho o adquirisse. E mais... um carneiro daquele tamanho, tão
mansinho, que deixa qualquer um tocá-lo, era produto de um grande trabalho
na sua criação. (SEMEDO, 2000, p. 27).

Em uma “palhota” (p. 26), o velho e a menina “viviam graças à bondade de
alguns parentes e vizinhos, pois já lhe faltava forças e mão-de-obra para trabalhar no
seu pequeno lugar de lavoura” (p. 26). Fruto dessa rede de ajuda, o ancião tinha consigo
“algum dinheiro, só que era poucochinho e não dava para comprar o animal para o
habitual sacrifício” (p. 26).
Os “artistas” (p. 25) desempenhavam cada um o seu costumeiro papel na certeza
de que burlar aquele velho era algo tranquilo e, observando a sedução que o belo
carneiro exercia na menina, julgavam estar perto de fechar o negócio. Após barganha, o
velho consegue arrematar o carneiro pelo montante de dinheiro que ele tinha. Informa,
então, à netinha, que: “Todavia, não compro o animal para ter em casa como bichinho
de estimação, mas para o habitual sacrifício desta festa. E assim que o comprar matá-loei! (p. 27).
O ancião, “que pouco tinha falado até ali” (p. 27), utiliza de sua experiência
adquirida pelos longos anos de vida, de sua calma e serenidade para, com este ato,
desbancar a série de burlas levadas a cabo pelos dois “artistas” (p. 25). Com esse gesto
tradicionalista, observado de perto e experienciado pela neta, metáfora do novo tempo,
realiza-se o resgate da sacralidade da palavra. De seu uso de forma responsável. Pode-se
considerar que é justamente esse velho, aparentemente frágil, que dá conta de restituir
àquelas tabancas e suas comunidades algo da sabedoria tradicional que, em alguma
medida, esteve ameaçada com as atitudes desonestas dos dois rapazes. Hampaté Bâ
(2010, p.174), afirma que, em África, “os grandes depositários da herança oral são os
chamados “tradicionalistas”. Memória viva da África, eles são suas melhores
testemunhas.” Vale acompanhar o desfecho da negociação, sobretudo porque é da
ganância dos dois e, também, do uso rotineiro da mentira, que vai resultar o fim daquela
amizade: “Mas qual quê? O outro estava tão empenhado no negócio que se esqueceu
que o animal era o seu amigo. E tanto um dos meninos pensava no lucro que nem
sequer se deu conta que se vendesse o animal e este fosse morto, perderia o seu melhor
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amigo” (p. 28). Tal como constata Bispo (2005, p. 20), “em busca de valores
financeiros, os rapazes põem sua amizade em risco.”
Sobressai desse fio narrativo algo como que a força da contação, da passada
como instrumento pedagógico e moralizante. É a própria escritora, em entrevista, que
explicita o seu método de literatura politicamente estetizada:

Normalmente, eu busco uma versão, coloco a crítica social e deixo o
exemplo. Essa interação acontece entre o contador e quem o escuta; agora
para um leitor desavisado é, simplesmente, um conto banal, entretanto, para
quem quer adentrar o conteúdo, encontra política social. (SEMEDO, 2011, p.
206).

Algo dessa linha parece surtir efeito satisfatório quando o universo abrangido
abriga a mundivivência do criador desses textos, como é o caso de Semedo que, de
acordo com Augel (1998, p. 267), “sentindo-se inteiramente à vontade dentro da cultura
portuguesa, tem entretanto suas raízes profundamente fincadas no seu chão.” Como
pontua Amâncio (2007, p. 11), “qual Tcholonadur de sua terra, Odete Semedo revela-se
como um sujeito crítico de seu próprio tempo, subsidiado pelos fundamentos de suas
matrizes étnicas.”
O aparente absurdo da situação, ou seja, o fato de um dos rapazes ter o dote de
se transformar em animais, poderia ser visto como um esforço, realizado pela escritora
guineense, de operacionalização e reativação da memória, do exercício da oralidade, do
espaço da contação e da efabulação para motivações específicas, como por exemplo, a
sustentação da vida em comunidade. É notória a perspicácia de Semedo para incutir
indagações nas estruturas sociais, mesmo nas ações triviais da vida cotidiana.
Nesse aspecto, talvez o elemento mais significativo seja o fato de uma criança, a
neta, ver e ser partícipe do ensinamento do avô. De acordo com Hampaté Bâ (2010, p.
183), existe uma forma pedagógica assistemática, cuja marca é sua ligação “às
circunstâncias da vida. Este modo de proceder pode parecer caótico, mas, em verdade, é
prático e muito vivo. A lição dada na ocasião de certo acontecimento ou experiência
fica profundamente gravada na memória da criança.” No ato do avô inseriu-se a
possibilidade de restabelecimento do valor da palavra e reorganização da tabanca. Por
essa estratégia, o recurso “à tradição oral, na sua dinâmica, encarregou-se de trazer até
os dias de hoje muito do que constitui a memória coletiva guineense” (SEMEDO, 2010,
p. 26).
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Esse resultado não havia sido alcançado por nenhum dos adultos anteriormente
enganados pelo gentil vendedor e suas belas e dóceis mercadorias vivas. Como se a
presença da menina simbolizasse uma chance de perpetuação dos valores da tradição
cujo velho e suas atitudes são sua ilustração e marca de sobrevivência. A possibilidade
de transmissão desse legado da tradição é objeto da reflexão de Halbwachs:

A criança também está em contato com seus avós, e através deles remonta a
um passado ainda mais remoto. Os avós se aproximam das crianças, talvez
porque, por diferentes razões, uns e outros se desinteressam pelos
acontecimentos contemporâneos em que se prende a atenção dos pais. Marc
Bloch diz: “Em sociedades rurais, é bastante comum que, durante o dia,
quando o pai e a mãe estão ocupados nos campos ou nos mil trabalhos da
casa, as crianças pequenas sejam confiadas à guarda dos ‘velhos’ e é destes,
tanto e até mais do que dos pais, que estas recebem o legado de costumes e
tradição de todo tipo”. (HALBWACHS, 2006, p. 84).

A transferência, entre gerações, desse legado da tradição é, também, uma
variante da luta pela dominação do que recordar. Como já dito anteriormente, o recurso
à memória coloca em funcionamento, ou melhor, acirra o jogo de disputa de poder
decidir o que sobreviverá nesses espaços. E, por conseguinte, desenha as novas
configurações do tecido social por elas englobadas.
Poder-se-ia compreender que textos ficcionais tais como o conto “Os dois
amigos”, efetivariam uma revolução da memória, nos termos de Le Goff (2003, p. 467),
na medida em que apresentam, no campo da enunciação “uma problemática
abertamente contemporânea [...] e uma iniciativa decididamente retrospectiva”, “a
renúncia a uma temporalidade linear” em proveito dos tempos vividos múltiplos “nos
níveis em que o individual se enraíza no social e no coletivo.”
Como se pretendeu demonstrar na análise do conto “Os dois amigos”, a escrita
oralizada de Semedo, ressaltada nos fragmentos da narrativa aqui utilizados, assume a
contemporânea discussão sobre a imbricação da oralidade no mundo da escrita, oferta
outra temporalidade e convoca peremptoriamente a tradição. Logo, de alguma maneira,
assume os “tempos vividos múltiplos” aludidos por Le Goff. De acordo com Queiroz:

A atividade de retomada, pela escrita, da arte da contação de histórias é
igualmente valorizada por estratégias como o trabalho de revisão canônica ou
de reelaboração morfossintática e lexical da antiga língua do colonizador,
realçando, assim, não apenas as suas identidades culturais, como também a
reescrita histórica de suas realidades e a disposição relacional entre oralidade,
memória, performance e escrita. (QUEIROZ, 2012, p. 378).
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A interlocução dessas categorias dá forma à produção de Semedo e resgata, no
conto analisado, como bem identificado por Serra e Deus (2012, p. 81), “um valor
fundamental para as sociedades de tradição oral africanas: o valor da ancestralidade.” O
velho “representaria a sabedoria do ancestral, daí a expressão “omi-garandi”” (DEUS,
2012, p. 81). Por conta disso, é relevante acrescentar outras vertentes discursivas, outras
forças para engrossar o cadinho em que essas batalhas pela manutenção de identidades
se dão. A literatura, principalmente aquela cujo plano programático mergulha nessa
seara, é tão necessária, sobretudo em espaços em descolonização. O texto de Semedo
aqui analisado cumpre, também, esse papel. Deste modo

é a memória coletiva, são os acontecimentos e sentimentos pessoais que,
igualmente, se fazem nossos escritos: criamos os nossos heróis, concebemos
e matamos tiranos; compramos sofrimentos e desilusões. Esvaziamos mitos,
escancaramos impotências e finitudes, ressuscitamos esperanças, fazendo
nascer as nossas letras. E ali a ambiguidade preenche todos os silêncios –
deixados pelo autor – de que o leitor se apropria. (SEMEDO, 2011, p. 21-22).

De acordo com Augel (2003, p. 186), Semedo, ao dialogar com o seu tempo,
“apresenta poeticamente uma história que ainda se está fazendo. Não trata somente do
passado, seu texto não é só memória ou lembrança; é também projeção e indagação do
futuro.” Se há um progressivo movimento de retomada do passado, a emergência desse
tempo nessas narrativas, conforme Moreira (2005, p. 19), acontece “sem se sobrepor ao
presente. Nesse encontro entre presente e passado, reimaginam-se os costumes. A vida é
reinventada.” Essas questões puderam ser verificadas no conto aqui analisado e
ratificam a noção de que o projeto literário da escritora acolhe, deliberadamente, esses
aspectos, sabedora que é da potência da arte ficcional de contribuir para a
sobrevivência, sempre plástica, da memória de seu povo. Para Semedo (2011, p. 20),
“esse papel é deveras significativo na “passagem da tocha”, de traços da tradição oral
para a nova literatura guineense, pois esta muito se vale da memória coletiva, e daí a
presença bem visível de matizes da tradição na literatura da Guiné-Bissau.”
Ainda investigando as configurações da memória tal como referenciadas no
texto literário de Semedo, de agora em diante a análise se valerá de fragmentos de um
dos contos do segundo volume de histórias e passadas publicado no livro Djênia.29 O
29

De acordo com o pesquisador brasileiro Amarino Oliveira de Queiroz: “Os aspectos contemplados [no
livro Djênia] dizem respeito à recorrência, nestas narrativas, conforme já havíamos anunciado
anteriormente: a)À retomada, cultivo e dinamização de códigos da oralidade e da comunicação não
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conto que inicia o volume apresenta um belo diálogo com outras produções culturais e
intitula-se ““Aconteceu em Gã-Biafada”, que também foi publicado pela primeira vez
em Bissau na revista Tcholona, em outubro de 1994” (BISPO, 2005, p. 21).
Com o auxílio de apontamentos teóricos sobre a tradição oral, via Hampaté Bâ,
de narrativas tradicionais, via Semedo, de memória coletiva, via Halbwachs e sobre
narração performática, via Moreira, a abordagem neste conto pretende destacar as
estratégias textuais que possibilitam uma urdidura criativa assentada na memória, em
que prevalecem indícios de questionamentos à tradição, entendida como algo em
constante evolução. Essa linha de investigação encontra respaldo na assertiva de
Halbwachs (2006, p. 104), para quem a sobrevivência de uma sociedade “mesmo que as
instituições sociais estejam profundamente transformadas, e então, sobretudo quando
estiverem, o melhor meio de fazer com que elas criem raízes é fortalecê-las com tudo o
que se puder aproveitar de tradições.”
O conto “Aconteceu em Gã-Biafada” encena uma roda de contação de estórias
feita por uma senhora a uma turma de crianças, inclusive uma que é seu filho, sentadas
em sua volta. A habilidade da matrona na função de contadora permite a ela, bem ao
sabor desse exercício da tradição oral, movimentar a narrativa para caminhos sem muito
planejamento. Ela utiliza da estratégia de encaixe para costurar estórias a partir de
estórias, como a tecer uma grande colcha de infinitas possibilidades. Sua linha e agulha
vão se enredando e tangendo a audiência e, conforme a recepção, redirecionam-se e
reformulam o narrado.
O eixo principal da estória enuncia o casamento de uma menina da tabanca,
chamada Lamarana, com um senhor bem mais velho que ela, Mussá, a ele prometida
pelo pai da menina, segundo os costumes tradicionais. Como ela era apaixonada por um
rapaz, Saliu, os dois combinam fugir após a cerimônia de casamento com Mussá,
seguindo pela estrada de Gã-Biafada. O gesto é condenado pelos espíritos dos

verbal, nomeadamente o onomástico, o musical, o linguístico, o paralinguístico, o cinésico e o auditivo,
utilizados na realização escrita da palavra poética; b)À releitura das oposições e possibilidades de
aproximação entre o oral e o escrito, o factual e o extraordinário, o rural (o “periférico”) e o urbano (o
“central”), que tradicionalmente confluiriam para um estabelecimento de diferenças entre Oriente e
Ocidente, mas que podem apresentar, nesta experiência em especial, disposições diferenciadas; c)À
movimentação rumo à produção cultural em línguas autóctones ou à reinvenção linguística operada na
língua do colonizador a partir delas, envolvendo desapropriações e re-apropriações; d)À dimensão
performática que a palavra poética pode alcançar nestas experiências, re-trabalhada simultaneamente
como verbo, voz, silêncio, movimento e encenação dentro de um contínuo processo de elaboração
mediado pelo exercício de rememoração e pela inventividade artística.” (QUEIROZ, 2007, p. 246).
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antepassados e pelo noivo/marido traído, Mussá, que os persegue e os assassina e,
depois, se transforma em árvore.30 Como esse desfecho não agrada à plateia de crianças,
a matrona continua a estória dando outro fim para a mesma. Nele, o casal Lamarana e
Saliu consegue cumprir as obrigações da tradição, aplacar a inconformidade dos
antepassados e, por fim, viverem felizes. Com a vinda dos filhos o casal terá
oportunidade de contar para eles várias histórias e, inclusive, a da sua própria vida.
A enunciação deste conto é propiciadora de reflexões sobre a memória a partir
da consideração da roda de contação como um processo de perpetuação da tradição que
é assumido pela literatura. Nesse viés, há que se ressaltar o papel da matrona, da mulher
mais velha, e seu respectivo poder de educar e reforçar a memória das coisas
tradicionais. A narrativa sobre os encontros e desencontros de Lamarana, Saliu, Mussá
pretende difundir, na comunidade daquela moransa, os valores da tradição. O ato da
contação funciona como uma espécie de educação tradicional, realizado pela mulher
contadora da estória. Esse tipo de processo educativo é definido por Hampaté Bâ:

A educação tradicional começa, em verdade, no seio de cada família, onde o
pai, a mãe ou as pessoas mais idosas são ao mesmo tempo mestres e
educadores e constituem a primeira célula dos tradicionalistas. São eles que
ministram as primeiras lições da vida, não somente através da experiência,
mas também por meio de histórias, fábulas, lendas, máximas, adágios, etc.
(HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 183).

Vale destacar que a narração está localizada num determinado espectro cultural,
do qual se transferem seus valores e costumes. No caso em discussão, subjaz, no ato
narrativo, um posicionamento em relação ao lugar e ocupações específicas do gênero
feminino nessas comunidades. Esse propósito está expresso na cena inicial da contação,
quando se informa sobre a maneira correta de educação das raparigas nos tempos
antigos:

Naquele tempo, as raparigas eram educadas de forma a obedecerem não só
aos mais velhos mas a toda a comunidade, e dizia-se que era a forma mais
correta de da kriason [educação]. Não deviam pois desobedecer aos mais
velhos, nem resmungar quando eram castigadas verbalmente ou com
mantampa [vara utilizada como chicote doméstico]. Desobedecer ao pai e à
mãe era um sacrilégio e conduzia sempre a uma praga, isto é, à filha que

30

De acordo com Bispo (2005, p. 58), “a versão contida na revista [Tcholona] termina a história com a
morte do jovem casal e com o anúncio de um outro final, mas sem seu relato.”
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desobedecesse só aconteciam desgraças. Todavia, Lamarana desobedeceu.
(SEMEDO, 2000, p. 20).31

A desobediência da menina à notícia dispara a raiva paterna. Furioso, “o pai [...]
ordenou que Lamarana ficasse de castigo, fechada no quarto, a marcar duas bandas” (p.
22). No bordado de Lamarana fica impressa a sua revolta. Os desenhos “lindíssimos,
mas muito estranhos” (p. 22) compõem-se de “pecadores mortos por lanças que lhes
trespassavam o peito, animais magríssimos e florestas em chamas” (p. 22) e expressam
a convocação de memórias que coabitam o destino imposto a ela. Como se ao ter de
cumprir a determinação paterna, anulasse a própria vontade de casar-se com outro
homem e, assim, cortasse a possibilidade de decidir sobre o seu futuro. Bispo (2005, p.
86-87) considera que Odete Semedo, em alguns de seus contos, alerta “para a opressão
feminina em vários costumes tradicionais de sua terra.”
Era também costume da tradição a rapariga recém-casada receber dos mais
velhos “conselhos” (p. 24) sobre a boa e correta maneira de comportar-se na relação
conjugal. Por isso, porque se trata de uma estória contada para um conjunto de crianças,
a contadora, embora pareça demonstrar alguma inquietação com o rumo da vida de
Lamarana, acaba por informar sobre a inexorabilidade daquele costume: “Passaram-se
muitos anos, a vida continuou e os pais continuaram a decidir sobre os casamentos das
filhas” (p. 25). A narradora expõe o destino da personagem, acrescentando de maneira
muito sutil sua crítica à permanência dos ditames da tradição.
O que merece ser observado é a destreza com que se inserem valores e costumes
da tradição daquela comunidade no conteúdo narrado. Parece haver um duplo
movimento uma vez que esse comportamento, o de criticar sutilmente a tradição, é,
metalinguisticamente, operacionalizado pela escritora, quando se apropria da estória
oral para construir sua escrita literária. Especificamente, no conto em questão,
prevaleceu, no jogo de administrar a memória, a visão feminina, permitindo inferir o
papel das mulheres naquela cultura que, de modo geral, são responsáveis por conservar
e transmitir a memória coletiva.
Um aspecto também curioso relaciona-se ao acúmulo de funções das crianças,
no conto, uma vez que elas se revezam, no desenrolar da estória, da posição de ouvinte
para a de detentoras do fio da narrativa, o que demonstra outra forma de a escrita
31

Todos os excertos e referências, a partir desse momento, serão retirados da edição publicada em 2000,
pelo INEP de Guiné-Bissau, sendo registrado apenas a respectiva página a que os fragmentos pertencem.
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literária se apropriar da performance da oralidade. No início da contação, elas são
apenas ouvintes de uma estória que propõe narrar a forma como as raparigas eram
educadas, “a obedecerem não só aos mais velhos mas a toda a comunidade” (p. 20):
Essa mesma plateia, como uma potencial reprodutora do apreendido, questionadora que
é, agencia os rumos do narrado, após ouvir que as personagens se transformaram em
“duas árvores, uma colada à outra” (p. 25). A recepção das crianças não escapa à
habilidosa matrona e a faz utilizar de recurso tão próprio à contação e, sobretudo, alterar
desfecho daquela saga. Uma das crianças assume a narrativa e confessa ao leitor que:
“Quando a minha mãe deu por terminada a história, reparou que estávamos todos com
as faces molhadas de lágrimas” (p. 27). O jogo pedagógico mostra-se na estratégia da
contadora de, à vista da comoção das crianças, propor: “_ Esta história tem outro
final...” (p. 27) e muda o destino das personagens.
É interessante perceber o modo como a contadora de estórias coloca naquilo que
conta a sua vivência e a sua experiência, posicionando-se, de certa forma, como mulher
e como pertencente a uma célula social que estabelece os papeis a serem
desempenhados e os lugares a serem ocupados no desenho da sociedade por elas.
Segundo Ferreira

em África, as tensões se ampliam devido às circunstâncias históricas e
culturais e as intensas transformações que se vêm operando na fase atual. Isso
pode ser constatado na situação de muitas mulheres que alçadas, no pósindependência, a cargos políticos elevados, continuam, muitas vezes, a
desempenhar funções determinadas pela tradição, particularmente com
relação ao espaço doméstico. (FERREIRA, 2011, p. 28).

Ficam evidentes os papeis a exercer, pelos diferentes gêneros, na comunidade,
cuja representação máxima se verifica, por exemplo, na definição da vida conjugal de
Lamarana:

O pai de Lamarana, como era prática nesse tempo, tinha prometido a mão da
filha a um vizinho muito mais velho do que ela. Um homem rico e poderoso,
proprietário de bolanhas e pontas. O pai de Lamarana até já tinha recebido
um adiantamento da quantia do dote que o noivo devia pagar. Como era
costume nessa altura, a noiva era a última a saber. Aliás, só depois de
realizada a transacção entre o pai e o pretendente é que era dado a conhecer à
noiva o seu destino. (SEMEDO, 2000, p. 20).

Parece de tom irônico o registro, no corpo da enunciação, desse antigo mas ainda
vigente “costume nessa altura” (p. 20). Algo que, sem muito sucesso, a rapariga tentaria
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externar a seu pai: “_ Meu pai, não me obrigue a casar com esse velho, só por ser rico.
Sou nova e posso arranjar um marido jovem que nos poderá ajudar nos trabalhos da
bolanha e...” (p. 22). O que aqui por hora se quer destacar é a fidelidade da matrona em
dizer as coisas como elas são naquele meio. Mais do que o castigo pontual, a
desobediência é punida, também, no campo do amaldiçoamento, como se vê no excerto:
“_ Lamarana, escuta bem o que te vou dizer: Carregas contigo uma grande desgraça,
praga do teu pai e da tua mãe, pois partiste sem a sua benção, deixando desgraça na
tabanca!” (p. 31).
Contudo, existe algum balanceamento possível nessa esfera e no campo das
obrigações tradicionais para uma reconciliação com a linhagem familiar que, ao fim,
autorizam a felicidade para a mulher. Halbwachs (2006, p. 146) pondera acerca das
situações em que um indivíduo recorre à memória do grupo, como possibilidade de
sobrevivência. De acordo com Halbwachs

devemos entender que esta ajuda não implica na presença real de um ou mais
de seus membros. De fato, continuo a sofrer a influência de uma sociedade
mesmo que dela me tenha afastado – basta que eu carregue comigo em meu
espírito tudo o que me permite estar à altura de me postar no ponto de vista
de seus membros, de me envolver em seu ambiente e em seu próprio tempo, e
me sentir no coração do grupo. (HALBWACHS, 2006, p. 146).

No conto, o fato de Lamarana insistir com o pai em se casar com outro homem a
quem ela amasse, insere ranhuras no lugar decretado como sendo o da mulher e, por que
não, do homem – já que a tradição tem de ser obedecida. Nessa perspectiva Semedo
(2011, p. 18) reitera que suas estórias “expressam uma multiplicidade de costumes e
visões do mundo, reescrevendo, também, histórias de mulheres.”
O amor de Lamarana por Saliu, da maneira como a narrativa o apresenta,
evidencia essas incursões deliberadas de matiz contestatório no veio da estória, cuja
ousadia se faz no forte apelo a reescrita de parte da história da protagonista.
Parece haver certo prazer da narradora e contadora em asseverar os detalhes das
transgressões operadas pelo jovem casal enamorado ao frisar, inclusive, a ignorância
paterna: “Aconteceu que Lamarana se apaixonou por um jovem da sua idade e que se
encontrava com ele sem o conhecimento do pai” (p. 20). Procedimento semelhante se
repete na abordagem do plano de Saliu: “O namorado de Lamarana, assim que soube da
nova, jurou que não ficaria de braços cruzados e que iria resgatar a sua amada na noite
de núpcias, já que antes não teria como fazê-lo. Se bem pensou, melhor o fez” (p. 22).
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É essa voz petulante que congrega o sentimento de outros membros,
parcialmente anônimos, da comunidade. Essa contadora de estória é a representação das
mulheres “como “atrizes” principais no mundo de falas, palavras e cantos” (SEMEDO,
2010, p. 124). Na recriação do desfecho da estória, outra subversão é praticada pelo
casal e explicitada pela contadora e narradora às crianças:

Durante o percurso fizeram planos e mais planos e juraram fidelidade um ao
outro.
Combinaram ainda que, se um dia Saliu tivesse de tomar uma noiva, quem
deveria escolher essa segunda esposa seria Lamarana. (SEMEDO, 2000, p.
28).

Como já mencionado na presente discussão, não é trivial o gesto levado a efeito
por essa matrona, em sua função de contadora de estória. Em face ao caráter pedagógico
desse exercício da tradição oral, essas ranhuras expressas com certa naturalidade, como
plausíveis no universo da oralidade, não deixam de se apresentar como também
passíveis de materialização e reconfiguração do mundo da vida, principalmente, para
essas crianças em estágio de formação de suas leituras de mundo. Nesse sentido, é
interessante retomar a explicação dada por Semedo sobre cena do conto, em que alude
ao casamento polígamo. Em entrevista concedida a Ferreira e Coelho, a escritora
explica:

Nesse tipo de união, muitas vezes, a dona da casa escolhe a noiva e, às vezes,
é o marido que escolhe a segunda mulher. Então, eu digo não, e reformulo: os
dois [Lamarana e Saliu] pensaram em tudo que passaram e resolveram que
não iam desposar uma segunda mulher. Nesse caso, entra Odete que é a
moderninha, dizendo “alto lá com essa história de poligamia, aqui tem que
ser os dois mais os filhos”. É assim, quando eu reconto, aumento alguns
aspectos, colo outros. (SEMEDO, 2011, p. 204).

A escolha de Saliu talvez signifique a viabilidade de outras constituições
familiares não fomentadoras da poligamia, sendo esse ponto da narrativa uma clara
tomada de posição incutida na estória pela escritora guineense, fruto de seu projeto,
questionador, profundamente politizado. É o que pode ser visto no excerto adiante:

Saliu não chegou a pedir uma segunda esposa, pois o que os unia era muito
forte e sentiram que uma segunda esposa iria perturbar a paz e a felicidade
que conseguiram alcançar depois de tantos desaires. Quiseram que mais
pessoas fizessem parte da sua família, para poderem ter alguém a quem
contar a sua emocionante história e muitas mais passadas.

66

Vieram os filhos, tão desejados, completar a felicidade de Saliu ku Lamarana.
(SEMEDO, 2000, p. 38).

O que se vêm discutindo, a partir dos fragmentos deste conto, talvez permita
afirmar que a urdidura desse texto, em encaixe32, consubstancia-se como um esforço de
reativar a memória de elementos aparentemente, e apenas aparentemente, simples,
contestatórios e sem importância para o conjunto da vida. Sobre essa concomitância de
posições aparentemente excludentes, Halbwachs defende que:

Da mesma forma, pelo fato de dois pensamentos, uma vez comparados,
parecerem reforçar um ao outro por contrastarem entre si e acreditarmos
formarem um todo que existe por si, independentemente dos conjuntos de
onde são tirados, não percebemos que na realidade estamos levando em conta
os dois grupos ao mesmo tempo – mas cada um do ponto de vista do outro.
(HALBWACHS, 2006, p. 49).

Deve-se sopesar que, nesse universo, acolhem-se todas as coisas e nada é
absurdo, ou, desnecessário para o processo de marcação daquela sociedade estruturada
na pauta das oralidades. Resulta de trama alimentada do substrato das tradições orais a
maestria com que se vai registrar a passagem do tempo, por horas a fio, pelos jovens em
fuga, tal como se vê no trecho grifado, em citação de beleza desmedida:

Foi na estrada de Gã-Biafada que os dois planearam a fuga. Depois de tudo
combinado, a pedido de Lamarana, ficaram mais um pouco... só mais um
pouco e, quando deram conta, a lua já descia no horizonte a caminho da lála,
espreitando os animais que, aconchegados às crias, sonhavam com o novo
dia, num sono tranquilo. (SEMEDO, 2000, p. 24, grifo nosso).

A incursão realizada em alguns caminhos formadores de “Aconteceu em GãBiafada”, ao tentar ressaltar a estratégia de encenação da memória aí presentificada, na
saga amorosa de Lamarana e Saliu, veiculada numa roda de contação de estórias, parece
reclamar uma similitude de desígnio entre os vários conflitos experienciados por conta
da tradição em que se erijem essas comunidades e, por que não dizer, as inúmeras
32

Fala-se de encaixe, quando uma ou várias sequências surgem engastadas no interior de outra que as
engloba. Este tipo de concatenação sequencial pode servir diferentes funções: efeito de retardamento do
desenlace, justaposição temática (por exemplo, o conto exemplar engastado na história primitiva),
explicação causal (a sequência encaixada pode explicitar as motivações que presidiram ao
comportamento de uma personagem, narrado ao nível da sequência englobante) (REIS; LOPES, 2007, p.
121-122). O encaixe é uma micronarrativa inserida num contexto macro. A narrativa encaixada pode
estabelecer um efeito de espelhamento, complementação metafórica e/ou alegórica em relação à
macronarrativa ou, simplesmente, ser uma estratégia estética para a representação do contexto narrativo
oral. (BISPO, 2005, p. 44).
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encruzilhadas que seus integrantes atravessam, ao experienciar as consequências dos
ditames da tradição por eles questionados. Fica claro que o maior interesse do pai de
Lamarana em casá-la com Mussá era o fato de ele ser um homem rico e que, em
decorrência disso, o dote seria considerável. Quando sua filha é assassinada, esse
homem também chora e confessa “seu arrependimento à mulher” (p. 25). Um
arrependimento por ter cumprido a tradição? Por ter-se mostrado ganancioso com
relação ao dote que receberia pela filha? Pode ser que sim, já que “a tabanca de
Lamarana já não era a mesma, nada era como dantes” (p. 25).
O que Lamarana e Saliu promovem é uma reformulação das leis e um
realinhamento do mundo da tradição ao da modernidade. Uma outra roupagem em que
coadunam as memórias do antigo plasmadas na vida contemporânea. De acordo com
Semedo
a própria narrativa tradicional é, por vezes, “ajustada” às situações vigentes
de forma a serem vozes críticas. Isso faz dos escritos guineenses uma
literatura atenta às questões sociopolíticas e culturais, por isso também lugar
de expressão de tensões sociais, lugar da estética e da ideologia, e, de alguma
forma, testemunho histórico. (SEMEDO, 2011, p. 47).

O conto analisado exemplifica, conforme Augel (1999, p. 11), “a vitalidade e a
capacidade de renovação das suas formas tradicionais.” Ainda para essa pesquisadora:

É de salientar que na narrativa desse amor infeliz sobressai um pormenor
revelador da evolução registrada naquela sociedade africana: a atitude da
jovem noiva, rebelando-se contra a regra ancestral do casamento imposto,
escolhendo ela mesma o amor de seu coração, enfrentando a ira paterna e a
expulsão da coletividade. Podem encontrar-se outras estórias como essa na
oratura contemporânea dos mais diversos países africanos, exemplificando
uma vez mais a vitalidade e a capacidade de renovação das suas formas
tradicionais. (AUGEL, 1999, p. 10-11).

Pode-se pensar, a partir da narrativa feita de encaixes, que conta a história do
casamento de Lamarana, no recurso à memória das coisas e costumes da tradição
veiculados às crianças. Não é trivial o fato de ser alterada a ordem “natural” dos
acontecimentos, principalmente por se tratar de um público ouvinte e partícipe da
estória formado por crianças. A roda de contação é um momento pedagógico em que se
veicula a experiência. Na medida em que são transmitidos esses reveses, fruto da
indagação, por exemplo, ao lugar da mulher na célula comunitária, essas informações
passarão, provavelmente, a fazer algum sentido para essas crianças alterando, assim,
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ainda que lentamente, a possibilidade de o cerne tradicional sofrer ajustes, como, aliás,
parece natural, já que essas comunidades não estão isoladas do resto do mundo. O
embaraço do casamento critica em parte a tradição mas, ainda assim, contribui para a
manutenção da memória coletiva daquele tecido social, e pode ser analisado, por fim, à
luz de Halbwachs:

Um acontecimento realmente grave sempre traz consigo uma mudança nas
relações do grupo com o lugar – seja porque este modifica todo o grupo, por
exemplo, uma morte ou um casamento, seja porque o grupo modifica o lugar:
a família enriquece ou empobrece, o pai de família é chamado para outro
posto ou passa a uma outra ocupação. A partir desse momento, este não será
mais exatamente o mesmo grupo, nem a mesma memória coletiva e, ao
mesmo tempo, o ambiente material também não será mais o mesmo.
(HALBWACHS, 2006, p. 160).

O posicionamento questionador de Lamarana, quanto às ordens de seu pai e da
tradição, poderia ser entendido na pauta de um “acontecimento realmente grave”, como
assinalado por Halbwachs.
Ainda discutindo as feições da memória que emergem do projeto literário de
Semedo, a partir desse momento a reflexão se valerá de fragmentos do conto intitulado
“Sonéá”, integrante do primeiro volume de passadas da escritora, explicitando a
transmissão da experiência que precisa ser passada às gerações futuras.
Para tanto, recortes teóricos serão postos em contato com a tessitura analítica.
Desses teóricos destacam-se Halbwachs e sua reflexão sobre a memória coletiva;
Hampaté Bâ e seu pensamento sobre a força da tradição oral e da educação
tradicionalista e, por fim, Semedo e sua problematização sobre a tradição oral.
O conto retoma versões da história da personagem principal, uma jovem, cujo
trabalho em um escritório do governo inclui a sua participação, de forma intensa, em
eventos científicos e conferências que debatem e orientam modelos que permitiriam ao
país sair “rumo ao desenvolvimento” (SEMEDO, 1997, p. 60).
O que logo se percebe em relação a essa personagem, protagonista da estória, é
sua constituição híbrida. Seu trânsito pelo espaço da tabanca e a cidade encerra o
diálogo tenso e intenso entre escrita e oralidade. De acordo com a leitura de Couto e
Embaló sobre o mesmo conto:

Há um encontro entre modernidade e tradição. Entidades cristãs convivem
com animismo e islamismo, culto da natureza, passar a tradição de uma
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geração para outra, tabanca / mato x praça, diversos incidentes retrospectivos
(flashback), recordações, os guardiães da tradição estão morrendo, várias
histórias em uma só, intercaladas e intercruzadas, mais de 16 personagens,
uma carta de um página e meia em seu interior, os habitantes das tabancas
acham que na cidade não se valorizam as pessoas. (COUTO; EMBALÓ,
2010, p. 90-91).

Sempre que retorna desses fóruns de discussão científica, Sonéá dedica-se à
elaboração de relatórios técnicos. Em um desses momentos, é subitamente interrompida
em seus pensamentos por sua sobrinha Ana, que lhe traz o pedido da sua mãe Nmisa,
envolvida com os preparativos exigidos pela morte de um parente próximo. A mãe
convoca-a para Nbirindolo motivada pelas obrigações tradicionais exigidas pelo
falecimento de seu Tio Kilin. Após os três dias em que duraram os compromissos com o
enterro do velho Tio Kilin, Sonéá, ainda na tabanca de seus bisavôs, dirige-se ao lugar
da lála em que, no passado, costumava ter longas caminhadas com o tio que lhe
inspiravam as longas cartas que endereçava às amigas da cidade.
Devido aos objetivos deste capítulo, interessa analisar a cena em que a menina
Ana faz-se presente na casa de Sonéá, com o chamamento em que presentifica-se a série
de conflitos vividos por Sonéá: “Sonéá Ummiênè, temos de ir a Nbirindolo!”
(SEMEDO, 2000, p. 62)33. Esta passagem é emblemática e possibilita a percepção dos
vários mundos habitados por Sonéá pelos quais ela transita durante sua vida. Esses
mundos são representados por diferentes configurações da memória, a partir de uma
composição nem sempre harmoniosa, e neles são evidenciadas pelo menos três
roupagens de memória que surgem na cena enunciativa do conto: 1) o mundo delineado
pelas conferências que levarão ao desenvolvimento do país; 2) o da mãe de Sonéá,
demonstrado por sua teimosia em salvaguardar as obrigações decorrentes do
pertencimento à tradição; 3) por fim, o mundo ao arredor de tio Kilin, um ancião que se
utiliza da razão para recompor uma memória plástica e porosa, cuja existência se dá a
conhecer através da carta que Sonéá endereça às suas amigas da prasa, chamadas
Djanira / Dja-Nó e Ndjinori. Sobre essas configurações da memória é que se passa a
discutir doravante com o auxílio do viés teórico informado anteriormente.

33

Todos os excertos e referências, a partir desse momento, serão retirados da edição publicada em 2000,
pelo INEP de Guiné-Bissau, registrando-se a respectiva página a que os fragmentos pertencem.

70

Talvez fosse interessante refletir sobre as tessituras da memória que o inexorável
chamado de Nmisa, mãe de Sonéá, deflagra ao longo da narrativa.34 Como já foi dito,
Sonéá encontrava-se envolta na redação de um relatório pós-conferência e, em meio a
“esta preocupação intelectual foi interrompida pelo bater da porta” (p. 61). Muito
aborrecida com o fato, Sonéá, sem grandes pormenores, escuta inquieta o recado de sua
mãe: “_ Mana Sonéá, tia Nmisa disse para ir lá a casa, que tem um assunto importante
para falar consigo!” (p. 61).
Imediatamente, instaura-se em Sonéá um antigo conflito. Embora seja uma
mulher integrada à vida da cidade, da prasa, sabe que a uma convocação emanada da
tradição não se pode furtar. O chamado feito pela mãe cumpre um ditame tradicional e
deixa transparecer a prevalência feminina na sustentação dos ritos e costumes da
constituição social da qual fazem parte. De acordo com Semedo:

As mulheres, na sua ligação com a terra, com os filhos constituem um dos
elos de disseminação das tradições junto aos mais novos. E nesse processo
contínuo de interação e aprendizado entre gerações, a tradição, ao preservar a
memória coletiva, assume deslocamentos e trânsitos. (SEMEDO, 2010, p.
50).

É esse o motivo que a faz tomar o caminho de Nbirindolo. Quando chega à casa
de sua mãe, encontra-a no quarto, “a tirar panos e lençóis da grande mala de madeira
envernizada” (p. 62). Esses panejamentos são elemento de extrema importância na
cultura guineense. Semedo (2010, p. 105) explica que “para se compreender a
“linguagem” desses tecidos é preciso considerá-los como uma produção discursiva em
que se ponderam o dito e o não-dito: os motivos e o emaranhado de fios que os
constroem.” O gesto da mãe cumpre um dos requisitos dos ritos fúnebres de parentes
próximos à família. Conhecia esse afazer “desde criança: sempre que morria algum
parente pertensidu a sua mãe ia à mala para escolher os panos de mortadja. E Nmisa
34

O antropólogo brasileiro Wilson Trajano Filho tece considerações interessantes sobre a movimentação
de grupos étnicos do povo manjaco e a instauração de uma gerontocracia: “Conforme mais jovens
emigravam, aumentava a tensão entre os grupos de jovens e velhos, pois as exigências culturais dos mais
velhos pesavam substancialmente sobre um número menor de jovens que permaneciam no chão manjaco.
Para tudo isto a emigração para o Senegal e para os aglomerados crioulos da Guiné (Bissau e Bolama)
parecia dar solução, porém, com o custo elevado do declínio das instituições locais e com a intensificação
do poder gerontocrático. [...] Tensões intergeracionais e o acúmulo excessivo de poder e autoridade por
parte dos elders em contextos que fornecem aos mais jovens uma percepção da falta de opção para viver
o ideal da maturidade têm caracterizado a cultura política das sociedades da África ocidental. Esta
situação resulta dos processos de dominação colonial, mas tem se mantido inalterada, quando não
intensificada, nas sociedades pós-coloniais da região.” (TRAJANO FILHO, 2012, p. 233-234, 251).

71

estava, naquele momento, a fazer o mesmo movimento. Era sinal de que alguém da
família tinha morrido” (p. 62). Os panos veiculam uma textualidade de significados
tanto do universo das tradições, quanto, metalinguisticamente, do próprio gesto criador
da escritora. Não deve ser relevado o fato de Semedo ser parte dessa cultura cuja escrita
literária reforça e, ao mesmo tempo, questiona, ou melhor, questiona reforçando:

Quando, entre membros da mesma comunidade e conhecedores desses
preceitos, a linguagem é a mesma, os códigos são facilmente entendidos e
decodificados. Portanto, as condições de produção de panos são
condicionadas não só pelo contexto social, histórico, mas também pelo
ideológico; e são esses contextos que condicionam os códigos e o grau de sua
compreensão. (SEMEDO, 2010, p. 107).

O falecimento de alguém pertensidu aborrece ainda mais Sonéá, pois sabe que
terá obrigações a cumprir e isso a reterá um tempo dilatado na tabanca familiar, em
Nbirindolo. Tem ciência que terá, por força disso, de relegar para segunda ordem seus
afazeres na cidade, sua vida inserida num outro contexto social. Ao ensaiar sua objeção
a esse ditame tradicional, veiculado e reativado por sua mãe, é veementemente
repreendida por Nmisa, que vai lembrá-la de seu lugar enquanto membro daquela
família. Eis a cena:

_ Será que ouvi bem ou estás mesmo a responder-me? Olha minha querida
Ummiênè ainda não cresceu assim tanto, o filho que saiu desta minha barriga,
a ponto de eu dizer um e o filho responder dez vezes mais do que eu. Isso
nunca... mas nunca mesmo! Por causa dessas conferências perdeste um bom
marido, homem manso... E foste tu que o levaste a tornar-se revoltado e
malcriado. O coitado até hoje está à espera que reconsideres essa tua frieza.
Olha, quer queiras, quer não, tens de me acompanhar a Nbirindolo, porque
temos desgosto, o tio Kilin morreu esta madrugada. Estou a organizar as
coisas que devemos levar. E tu deves preparar os panos de pente para levares
como é teu dever. E se conseguires convencer o teu marido a acompanhar-te
seria bom, porque Mário Nasiin ainda é teu marido. (SEMEDO, 2000, p. 63).

Além de ter sido chamada por seu sobrenome, por sua mantenha, Ummiênè é
repreendida pela mãe por ter tentado esquivar-se de seu dever e, o que mais a revolta,
por ter decidido casar-se com um homem de sua escolha, Mário Nasiin, ao invés do
marido a ela prometido e definido pela tradição. Curioso atentar para o significado que a
mantenha possui e a própria trajetória de vida levada a cabo por Sonéá. Seu nome,
Ummiênè, “significa na língua dos seus avôs bichinho que alumia durante a noite, ou
seja, pirilampo” (p. 64). Em certa medida, pode-se dizer que Sonéá tentava “alumiar”
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seu cotidiano na prasa com outra possibilidade de ser mulher que não aquela significada
no seio tradicional.
Na tabanca as obrigações com o cerimonial se desenrolam deixando transparecer
as marcas da tradição:

O defunto de tio Kilin estava estirado numa esteira, no chão. Tinha debaixo
do pano de pente que lhe rodeava todo o corpo um lopé branco que não se via
devido à quantidade de panos com que foi envolvido, da cabeça aos pés. À
volta do defunto estavam os parentes mais próximos da linhagem da mãe e
do pai do velho Kilin, que estavam numa discussão séria acerca dos panos a
serem postos, onde e quando levar a enterrar o velho. Sonéá havia participado
na cerimônia de lavar o defunto e aguardava, sentada numa turpesa [banco de
madeira de poilão], outras indicações da tia Nhalin. (SEMEDO, 2000, p. 65).

O dever de Sonéá na cerimônia era “levar a aguardente-cana para o defunto” (p.
65). Nota-se, nessa altura da cerimônia, que são referidos outros elementos do ambiente
da tabanca, desde a própria casa em que se realiza essa fase do evento e seus diferentes
ambientes, quanto a parentada mais próxima. Vão se cumprindo, um a um, todos os
passos protocolares do funeral. A bebida trazida por Sonéá é servida ao defunto pelo tio
Abdu Sonko. Ato contínuo todos os presentes se revezam nas saudações ao velho Kilin
e, além disso, “alguns segredavam recados e mensagens junto ao ouvido do defunto,
para os seus parentes já há muito falecidos” (p. 66). No rol de procedimentos a serem
rigorosamente obedecidos pelos diversos membros presentes no funeral e claramente
carregados para a cena enunciativa reverberam-se traços de uma memória cultural
valorizada por alguns dos membros daquele tecido social. Nesse sentido, o
comparecimento de Sonéá à tabanca reintegra à sua coletividade original as respectivas
memórias que a constitui. Como pontua Halbwachs:

Se pode falar de memória coletiva quando evocamos um fato que tivesse um
lugar na vida de nosso grupo e que víamos, que vemos ainda agora no
momento em que o recordamos, do ponto de vista desse grupo. [...] Pois esse
tipo de atitude mental só existe em alguém que faça ou tenha feito parte de
um grupo e porque, pelo menos à distância, essa pessoa ainda recebe sua
influência. Basta que não possamos pensar em tal objeto senão porque nos
comportamos como parte de um grupo; evidentemente esse pensamento só
existirá se o grupo existir. Por isso, quando um homem entra em sua casa sem
estar acompanhado por ninguém, sem dúvida durante algum tempo “ele
andou só”, na linguagem corrente – mas ele esteve sozinho apenas em
aparência, pois, mesmo nesse intervalo, seus pensamentos e seus atos se
explicam por sua natureza de ser social e porque ele não deixou sequer por
um instante de estar encerrado em alguma sociedade. (HALBWACHS, 2006,
p. 41, 42).
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É interessante a inserção de um padre católico na cena narrativa que evoca a
fidelidade às coisas tradicionais. A presença do padre pode significar quão habilidosa é
a célula comunitária no gerenciamento das negociações necessárias à convivência entre
diferentes culturas e tradições. O tempo em que o sacerdote clericava em Nbirindolo
poderia significar o exercício “respeitoso” de ambos os credos, o dele e o dos habitantes
da tabanca. Tal convivência fica clara na cena em que se sacrifica um porco e,
imediatamente, tomam-se as providências para despistar os vestígios do ritual. É de se
notar que esse gesto representa um processo de negociação próprio a qualquer cultura.
Vale retomar trecho da entrevista de Semedo às pesquisadoras Ferreira e Coelho, em
que a escritora destrincha esse aspecto do mosaico cultural levado a efeito em algumas
festividades nas comunidades tradicionais guineenses:

São cerimônias típicas de raiz africana, realizadas em festas de casamento,
batismo e outras. Temos dois momentos: em um, praticamos as cerimônias
da igreja católica; em outro, a religião de matriz africana. Por exemplo,
quando morre alguém: segundo a igreja católica, trata-se o corpo, coloca-o no
caixão, celebra a missa, faz o enterro e as pessoas vão embora. A família vai
para casa e, no sétimo dia, faz a missa e as pessoas se encontram novamente.
Mas, na religião de minha mãe, por exemplo, quando morre alguém, antes da
saída do caixão, há um porco que é imolado e o sangue é derramado; há uma
comida que é feita na panelinha de barro, partida na porta, antes da saída do
caixão; depois, as pessoas ficam na casa, conversando e ajudando os
familiares. Depois disso, tem a cerimônia do tocatchuro em que se colocam
vários bombonluns, tambores, e imolam-se bois, caprinos, suínos. Para se
fazer essa cerimônia em casa, mais divindades são invocadas e são cobertas e
alimentadas. (SEMEDO, 2011, p. 200).

Apesar da ordem católica e colonial para acabarem com as cerimônias típicas de
raiz africana o padre Pascoal “finge” que não sabe delas, como pode ser visto no excerto
adiante que jocosamente alude à encenação do padre e sua interlocutora:

_ Mas por que é que enterraram o sangue?
_ Para o senhor padre não ver os restos da cerimônia, pelo menos foi o que
ouvi a tia Nhalin dizer. Porque saber... o senhor padre sabe sempre. E as
pessoas falam tudo mesmo! (SEMEDO, 2000, p. 70).

Só depois, chamam o padre para realizar seus ritos no evento:

No dia do funeral, antes da chegada do senhor padre Pascoal da Silveira, as
mulheres-grandes fizeram a comida da cerimônia: arroz com óleo de palma e
leite coalhado – siti ku liti durmido. Tio Abdu Sonko foi buscar o porco que
iria ser sacrificado em honra da alma do morto e dos seus antepassados. O
porco foi degolado e a panelinha de barro que continha o arroz da cerimônia
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foi partida no batente da porta. Depois deste ritual, tudo foi limpo, o porco foi
levado para as traseiras da casa onde iria ser limpo e preparado para a
refeição dos que estavam na cerimônia. Logo depois, uma jovem foi enviada
para ir chamar o senhor padre Pascoal da Silveira. (SEMEDO, 2000, p. 6970).

Sonéá mantém, em alguns momentos, diálogos com padre Paschoal e, em um
trecho de uma dessas conversas, também será o padre a sublinhar, no comportamento
respeitoso da sobrinha para com o tio Kilin, o quanto ela é zelosa para com a tradição:
“[...] folgo em sentir que falas do velho com ternura, como se fosse teu pai. Não há
rancor nas tuas palavras nem na tua voz; para mim é sinal de que sentes que lhe deves
algo, e isso é importante para ti e para a vossa tradição” (p. 69). O cuidado de Sonéá
com o velho Kilin assemelhar-se-ia ao que Halbwachs considera quanto ao rompimento
de barreiras para uma reaproximação entre integrantes de um mesmo espaço, porém,
separados entre si pelos rumos tomados em cada vida:
A partir do momento em que se separaram, nenhum deles pode reproduzir
todo o teor do pensamento antigo. Agora, se dois desses grupos voltam a
entrar em contato, o que lhes falta precisamente para se compreender, se
entender e confirmar mutuamente as lembranças desse passado de vida
comum, é a faculdade de esquecer as barreiras que os separam no presente.
Pesa entre eles um mal-entendido, como a dois homens que se encontram de
novo e que já não falam a mesma língua, como se diz. (HALBWACHS,
2006, p. 40).

Se observado o pedido do próprio Kilin feito a Sonéá para que, quando morto,
sua alma fosse encomendada por um “padre” (p. 67), este gesto, por si só, demonstraria
que mesmo pertencente a uma tradição ancestral aceitava os valores da tradição
católica. O seu pedido, mesmo que não muito bem recebido pelos outros adultos da
família, foi feito conforme o velho solicitara:
E sabem que mais? O velho sempre acreditou em Nhôr Deus. Sempre que
caminhávamos pela lála ele falava-me com entusiasmo das coisas que
acreditava serem obras de Nhôr Deus, por isso, se me permitirem, seria mais
uma homenagem que lhe prestaria. Homenagem ao senso de saber criar
equilíbrio entre o ser e a natureza, como chegou o velho a aconselhar-me. [...]
Felizmente para Sonéá, não houve objecção da parte dos velhos; Sonéá então
saiu em direcção ao centro comunitário, para falar com o padre Pascoal da
Silveira. [...] colocado na Igreja de Nbirindolo há mais de dezasseis anos.
(SEMEDO, 2000, p. 67, 68).

O imbricamento do padre no seio daquela tabanca, por tantos anos, permitiu a
ele “aprender ndolo, a língua falada em Nbirindolo” (p. 68). Um sacerdócio
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remodelado, pode-se dizer. Da mesma forma, nesse aspecto, foi a administração do
desejo de Sonéá, que incutiu, no enterro do ancião, o feitio citadino, depositando o
corpo em um cemitério, dentro de um caixão:

Conforme o desejo de Sonéá, padre Pascoal da Silveira rezou pela alma do
velho Kilin e acompanhou o corpo que foi a enterrar no pequeno cemitério de
Nbirindolo. Depois do funeral, os comentários sobre a cerimônia eram tantos
que uns até diziam que era muita pompa e mostra kurpu o facto de Sonéá ter
mandado fazer um caixão todo forrado, quando o velho podia ter sido levado
a enterrar enrolado na esteira tradicional. (SEMEDO, 2000, p. 70).

A ordem da mãe para regressar, imediatamente, a Nbirindolo, leva Sonéá a
lembrar-se de uma carta que escrevera para sua amiga da prasa, Dja-Nó. Nessa carta
registrará algo que teve de cumprir ainda criança, o seu casamento com o tio Kilin, por
força dos ditames tradicionais. Na carta pode-se perceber que Sonéá, mesmo não
acreditando completamente nesse costume, não se rebela contra ele:

Vocês sabem em que condições vim parar aqui. E todos os dias tenho de
ouvir o mesmo sermão: a nossa tradição não pode perder-se em virtude das
coisas da prasa... prasa que é uma podridão. [...] Os nossos filhos têm de
sentir que existimos, e que tudo faremos para manter a tradição. E o cordão
umbilical são estas cerimônias que a muitos aborrecem, mas que a nós nos
dão imenso prazer. (SEMEDO, 2000, p. 76).

Paradoxalmente, o tio Kilin, que continuava na tabanca, tem uma visão mais
alargada do compromisso exigido pela tradição. Entendia, conforme a carta de Sonéá às
amigas, “que só preciso fazer cerimonia malgós [sagrada], e que depois posso regressar
e fazer a minha vida normal como qualquer outra criança da minha idade” (p. 91). Esse
seria, então, apenas “um casamento para manter a tradição e acontecia sempre que os
defuntos da linhagem materna – djorson di bariga – assim o exigissem” (p. 93).
Ainda assim Kilin expressa sua posição, respaldando-a com a força dos irans que
validam a solução dada por ele. Quanto a Sonéá, basta que se porte

como uma adulta, para terem mais confiança em mim. A cerimônia foi
marcada para a sexta-feira próxima à tarde, e todo mundo vai estar presente,
tanto os familiares do meu pai como os da minha mãe. Depois de tudo isso
vou estar livre, com pena de ter perdido um ano escolar, mas sempre vou ter
a possibilidade de continuar os meus estudos. (SEMEDO, 2000, p. 91).
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Kilin continuaria, a partir de então, a ser o marido tradicional de Sonéá e “um
membro daquela família tinha de voltar à tabanca para cumprir aquilo que a tradição
exigia” (p. 95). E, “de tempos em tempos, os pais de Sonéá deverão acompanhá-la a
Nbirindolo para cumprimentar o seu marido tradicional e cozinhar bianda di uaga na
kabesa di kama, para acalmar os defuntos dos seus bisavôs” (p. 98). Lembrando de
todas essas questões, Sonéá acaba por emocionar-se com a sabedoria do velho Kilin:

Safiatu Sonéá sentiu que só naquele momento é que estava a chorar o velho.
As lágrimas que lhe corriam pela face abaixo pareciam ter fertilizado a sua
mente, e Sonéá deixou o seu sentido falar: _ Vi tanta máscara, tanto lixo...
tanta prostituição na nossa prasa, que houve alturas em que pensei que o
velho me perseguia com as suas ideias e a sua razão. (SEMEDO, 2000, p.
103).

Da mesma forma como o tradicional sobrevive em vários atos daquela tabanca,
não sem remodulações efetivadas por seus vários membros, também se observam
mutações em parte dos costumes relacionados ao ato do matrimônio. Os
questionamentos aos ditames tradicionais, como pode ser visto, são fruto de uma escrita
esteticamente politizada e realizam um movimento curioso. Ao indagar a tradição, a
literatura a reativa, realçando suas marcas e incutindo elementos que propõem ajustes a
esses mesmos costumes, mostrando, ao fim, que é possível a sobrevivência do núcleo
duro da cultura, ainda que a comunidade atravesse as inexoráveis mudanças impostas
pelo contato entre os povos. Bispo (2005, p. 81) destaca essa particularidade presente no
texto de Semedo que alerta sobre “arbitrariedades algumas vezes presentes nas
tradições.”
O que parece poder ser ressaltado a partir desse percurso pela narrativa de
Semedo, em que se focaliza a configuração de memórias incitadas pelo chamado à
tradição feito por Nmisa à Sonéá, é justamente a gama de indícios de um lugar em que
prevalecem elementos da tradição, embutidos no corpo da passada apresentada. Sem
deixar de mencionar que a própria passada funciona, no campo da materialidade da
escrita, como uma retomada de um hábito da tradição oral, as memórias transmitidas de
geração a geração, nas contações de estória. É o que se verifica, por exemplo, com os
panos de mortadja que tem crucial relevância para a comunidade. Os panos de mortadja
são um dos tipos de panos de pente e recebem função específica na tradição. Assim
como as cabaças, os panos “são materiais conhecidos e reconhecidos pelas funções que
desempenham e pelo que representam em vários eventos da vida comunitária”
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(SEMEDO, 2010, p. 95). Sobre isso Semedo, valendo-se de Hiernaux (1997), esclarece
que
o uso que se faz do pano de pente e da cabaça, em situações bem precisas de
cerimônias tradicionais e festividades, emprestou a esses objetos o caráter de
um sistema de sentido na cultura guineense, pois sua utilização ocorre através
de um comportamento sistemático que os torna “testemunhos de
estruturações preexistentes na mente do sujeito, que ‘criam’ a forma destes
materiais” (HIERNAUX, 1997, p. 160-162). Esse sistema de sentidos
permanece e persiste, porque faz parte do sujeito que dele faz uso. Ainda,
segundo Hiernaux (1997, p. 162), são esses materiais ou objetos socialmente
produzidos e reproduzidos que causam nos indivíduos efeitos de restrição
social e efeitos psico-afectivos. [...] Uma relação entre o pano e o texto (dois
tecidos, duas texturas, duas tessituras), porque a articulação dos fios no pano
considera seus dois lados: o direito e o avesso. É como se no seu “discurso” –
em linguagem de cores e traços – os panos mostrassem, por um lado, a sua
fala e, por outro lado, o modo como ocorre o processo de construção dessa
fala. (SEMEDO, 2010, p. 95, 105).

A roupagem da memória que subjaz no ramerrão da vida de Sonéá na cidade
parece sobremaneira paradoxal para ninguém menos do que a própria Sonéá. Este
detalhe toma corpo quando observados alguns trechos da mesma carta que ela escreve
para suas amigas da prasa, que podem ser analisados a partir da reflexão de Halbwachs:

No primeiro plano da memória de um grupo se destacam as lembranças dos
eventos e das experiências que dizem respeito à maioria de seus membros e
que resultam de sua própria vida ou de suas relações com os grupos mais
próximos, os que estiveram mais frequentemente em contato com ele. As
relacionadas a um número muito pequeno e às vezes a um único de seus
membros, embora estejam compreendidas em sua memória (já que, pelo
menos em parte, ocorreram em seus limites), passam para o segundo plano.
Dois seres podem se sentir estreitamente ligados um ao outro, e terem em
comum todos os seus pensamentos. Embora em certos momentos suas vidas
decorram em ambientes diferentes, através de cartas, descrições ou por
narrativas quando se aproximam, eles podem dar a conhecer um ao outro
detalhes de circunstâncias em que se encontravam quando já não estavam
mais em contato, mas será preciso que se identifiquem um ao outro para que
tudo o que de suas experiências fosse estranho para um outro seja assimilado
em seu pensamento comum. (HALBWACHS, 2006, p. 51).

As reflexões de Halbwachs sobre uma possibilidade de reaproximação entre
mundos diferentes, como o da tabanca e o da prasa, permitem considerar alguns dados
presentes na narrativa de Semedo no início do conto, em parte em que o narrador
apreende a personagem no exercício de sua função como relatora de conferências:

Tinha acabado de chegar de uma conferência. Era mais uma daquelas grandes
conferências de onde saem grandes livros cheios de grandes ideias sobre o
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desenvolvimento. Desta vez, Sonéá trazia, para além do grande livro que
relatava tudo sobre o decorrer do evento, um outro livro não menos
importante que o primeiro, sobre como chegar ao desenvolvimento. O livro
relatava tudo, desde como fazer para se sair do subdesenvolvimento até ao
como desenvolver locais já no estado de arranque, rumo ao desenvolvimento.
O mesmo livro trazia inclusive esquemas e esqueletos de projectos e
projecções. Estes livros eram conhecidos como remédio santo para todo o
tipo de problemática. Safiatu Sonéá só não entendia era como é que com
tantas escrituras, tantos esquemas, ainda havia tantos e tantos locais por
arrancar rumo ao desenvolvimento. Ou será que o tio Kilin voltaria a ter
razão? Pois, ele bem dissera a Sonéá que o que aumentava o lixo na prasa é o
próprio esquema de resolução das problemáticas, porque quem consome a
prática deita fora o que não presta – caroços, cascas, sementes, aparos,
queimados – e tudo isso só faz aumentar o lixo, e os problemas também.
(SEMEDO, 2000, p. 60).

A repetição do adjetivo “grande”, feita de modo irônico, bem como, as variações
do vocábulo “desenvolvimento”, repetidas várias vezes sugere uma crítica contumaz a
um processo que, pela sua pouca efetividade, mostra-se falacioso, embora os agentes
públicos, “altos funcionários do Estado” (p. 66), acreditassem, às vezes piamente, na
“eficácia e eficiência da administração, do governo, dos governantes e do
desenvolvimento comunitário” (p. 66). Essa passagem do conto remete, de alguma
forma, ao plano pragmático europeizante veiculado nos espaços africanos pelo Boletim
Cultural da Guiné-Portuguesa.
Os 110 fascículos do Boletim Cultural da Guiné-Portuguesa possibilitam, no
escopo desta tese, selecionar uma amostragem de ações que refletiam sobre a celebração
da suposta superioridade da coisa portuguesa, sobre o pensamento e o modo de
percepção de mundo dos africanos.
Um artigo elaborado por um juiz de direito, estabelece legalmente quem teria o
direito de representar, perante a justiça, os “indígenas”, uma vez que, “naturalmente”,
esses seriam incapazes para tal:

Nas Colónias portuguesas onde vigora o regime de indigenato (todas com
excepção de Cabo Verde, Macau e Estado da Índia) os naturais de raça negra
ou dela descendentes que, pela sua ilustração e costumes, se não distingam do
comum daquela raça [...] são considerados indígenas. [...] Porque carecem de
ser representado pelo Ministério Público [...] não tem capacidade judiciária.
[...] Não tem, portanto, capacidade de exercício de direitos. (BARBOSA,
1950, p. 605, 606).

Um outro texto, escrito por um oficial da marinha, ao debater sobre as religiões
dos nativos, os considera bárbaros, “por não serem alumiados pelo lume da fé”:
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Os nativos como homens dotados das mesmas virtudes e defeitos dos
brancos, e cujo barbarismo provinha apenas de não serem alumiados pelo
lume da fé, isto é, serem católicos. Barbarismo portanto que não julgavam
provir da raça ou da cultura, porque desde que o nativo se cristianizasse
passava a ser igual a nós, um cristão. (MOTA, 1955, p. 658).

Rogado Quintino, já em trabalho de 1967, sobre os povos da Guiné, ratifica a
força pacificadora da intervenção portuguesa. Para Quintino (1967, p. 36) “a ocupação
portuguesa fez cessar as animosidades entre os grupos e facilitou o intercâmbio cultural
entre eles. Acabou com as disputas tribais e com exclusivismos de chãos, tornando a
vida mais fácil para todos”. Gonçalves, em 1972, publiciza uma síntese da ideia de
europeidade e, esquadrinhando as virtuosidades de se pertencer a essa condição,
acentuará as deficiências do que ele denominava como “as várias tribos do hinterland”.
Em artigo em que analisa os desdobramentos dos meios de comunicação de massa no
espectro das sociedades plurais, o funcionário administrativo pontua:
Aqui, enquanto a sociedade tradicional – também chamada primitiva ou
arcaica por alguns etnólogos, antropólogos e sociólogos – se caracteriza,
como é sabido, por uma relativa heterogeneidade (a nível regional), por um
visível imobilismo no plano tecnológico, por uma grande resistência
institucional à mudança, por uma solidariedade de tipo clânico e tribal, por
uma apreciável variedade de instituições sociais diferentes das européias e
por uma comunicação de tipo acentuadamente biomecânico, a sociedade
moderna – de marcada “europeidade” – apresenta, como evidenciamos,
maior homogeneidade cultural, mais dinamismo tecnológico e social,
instituições frequentemente mais maleáveis (conquanto de menor vigência
quando, como ocorre por vezes, são formais), uma solidariedade mais
baseada no contacto indirecto e largamente dependente de mecanismo de
comunicação de massa. [...] À medida que o seu campo de difusão se vai
alargando às várias tribos do hinterland, promovem um incremento da
penetração européia na sociedade tradicional, fazendo-a assim convergir,
mais rapidamente, para a sociedade do futuro, caracterizada pelo
aparecimento de novos processos estratificacionais. (GONÇALVES, 1972, p.
442, 455).

Um trecho de artigo do almirante e ex-governador da Guiné, em 1971, celebra os
frutos colhidos pela colônia proporcionados pelo convívio, cotidiano, com “a
humanidade portuguesa”. Veja-se o que ele diz:

Foi então que surgiu a humanidade portuguesa. Não com a força das armas
ou qualquer forma de poderio material. A presença lusíada foi sobretudo
espiritual, fraternal, humanitária. Depressa se compreendeu que cada um
poderia, à sombra protectora de tão simbólica presença, preservar os seus
valores materiais e culturais, enriquecê-los com novos elementos facultados
pelos contactos amistosos com outros povos, com estes se associar e até
mesmo irmanar. [...] Acabaram os perigos das divisões, das travessias pelos

80

chãos alheios, porque agora o chão é de todos, é simplesmente português.
(RODRIGUES, 1971a, p. 17, 18)

Todas essas visões expressas em vários artigos publicados no Boletim, de
alguma maneira foram internalizadas pelos guineenses e, por conseguinte, se fazem
presentes nas indecisões de Sonéá, tanto com relação aos valores defendidos pela
tradição ancestral, quanto às ações de desenvolvimento defendidas nos congressos de
que participa e sobre os quais produz relatórios.
Nascem de seu trabalho a dúvida quanto à fugacidade das discussões dos
eventos de que participava e a constatação do fracasso das práticas pretensamente
desenvolvimentistas na prasa. Contudo, em sua mente confusa

o importante, para a recém-chegada da conferência, não eram as recordações,
mas, de facto, a preparação do relatório para posteriores reuniões e trabalhos
de grupo para a divulgação das resoluções da conferência e tomada de
medidas rumo ao desenvolvimento. (SEMEDO, 2000, p. 60-61).

Embora se registre a pouca importância das recordações, algumas situações vão
deixar transparecer fragmentos de um mundo outro que não esse das conferências e suas
discussões. Essa ambiência citadina parece alimentar um caldeirão de interesses e,
talvez,

como

parte

do

plano

pragmático

de

desenvolvimento,

esteja

a

desmemorialização dos costumes tradicionais. O fato de ter realizado, também, na
prasa, um casamento não tradicional, em parte a desagrada, devido ao comportamento
de Mário Nasiin, do mesmo modo que a desagrada a sua vida profissional.
De acordo com Semedo (2007, p. 114), a tradição obriga que a mulher aceite as
idiossincrasias de seu marido, ainda que se sinta infeliz. Notadamente no que diz
respeito à vida conjugal

a mulher deve manter essa aliança [o casamento], mesmo que se sujeite a
brutalidades de todo o tipo. Tanto assim é que, em situações de agressões em
relação à mulher, normalmente são as famílias mais próximas que medeiam o
conflito, mas sempre é pedido à mulher que sofra, isto é, que releve, pois um
dia o marido haverá de cair em si e mudar, e o ditado guineense é bem
preciso: “O homem nasce para a rua, a mulher é dona da sua casa”.
(SEMEDO, 2007, p. 114-115).

A vida de Sonéá, na cidade, ainda que tenha em parte sido fruto de uma decisão
sua, parece esvaziada de sentido em alguns momentos. Isso fica mais evidente na carta
que escreve para a amiga Dja-Nó, na qual relata sua incerteza quanto à validade de ter
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estudado, de ter “o direito de ir à escola” (SEMEDO, 2000, p. 74, 80), mesmo com
períodos de interrupção, à sua revelia.
As indecisões de Sonéá remetem à situação das meninas em sua cultura, quase
sempre obrigadas a se contentarem com a educação tradicional. Semedo, em sua faceta
teórica, problematiza essa questão:

Dado que na educação familiar a menina é discriminada em relação ao
menino – que vai à escola, enquanto a menina deve ficar em casa ajudando a
mãe nas tarefas domésticas ou tomando conta dos irmãos mais novos.
Havendo uma oportunidade de formação, a opção dos pais vai para o filho,
sobretudo nas zonas rurais e nas famílias de baixo rendimento. (SEMEDO,
2010, p. 123).

Esse cenário ainda vigente em muitas regiões da Guiné-Bissau foi modificado
por Semedo, enquanto atuou como Ministra da Educação e Saúde, em seu país.
Indagada sobre alterações provocadas por seu Ministério sobre a situação das mulheres
guineenses com relação ao direito à educação, Semedo explica:

_ As situações foram várias em cada um daqueles ministérios. Na educação,
por exemplo, foi quando aprovamos dois projectos, ambos com garantias de
financiamento: a construção de escolas do ensino básico, com o apoio da
JICA, e o projeto de alfabetização de mulheres e raparigas. (SEMEDO, 2009,
p. 6).

Pode-se dizer que a escrita afiada de Semedo, sua literatura esteticamente
politizada, parece dar um grito de revolta quanto a essa regra da vida em coletividade,
quanto à priorização do ingresso e permanência na escola para os meninos. Os conflitos
da personagem Sonéá, no conto em análise, dizem muito dos dilemas vividos pelas
mulheres na Guiné-Bissau.
Considere-se que no conto alude-se ao pensamento dos moradores da tabanca
em relação à cidade, vista, por muitos deles, como local de desmanche da tradição.
“Cada grupo falava dos seus assuntos, mas notei que os temas iam dar ao mesmo: Ki
prasa di nubdadi... Prasa di Deus libran! Nunde ku kabalindadi fasidu kamisa di bisti”
[Aquela cidade de “Deus me livre”] (p. 77). Esse lugar do “Deus me livre” parece ter
causado inúmeras decepções a Sonéá, como se ela fosse também produtora de parte do
lixo e, porque não dizer, como se ela tivesse se tornado lixo pela lógica coisificada de
um estratagema desenvolvimentista a qualquer custo.
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Sonéá, recordando seus momentos com o velho Kilin, acabaria compreendendo
a sabedoria do ancião ao considerar que a lida com o mundo, com a natureza, também é
uma forma de aprendizagem. O velho parece querer mostrar à Sonéá que são muitas as
fontes de que pode se valer para efetivar aprendizado. Em sua visão de mundo tudo é
considerado para esse objetivo, diferentemente da visão da cidade, que entende a escola
como único local para realização do aprendizado.
De alguma forma, a visão do velho Kilin, retomada por Sonéá, faz parte de um
acervo de lembranças que a personagem recupera em suas indagações. O processo pode
ser entendido com a reflexão de Halbwachs quando postula que:

A memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como base um
conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, enquanto integrantes
do grupo. Desta massa de lembranças comuns, umas apoiadas nas outras, não
são as mesmas que aparecerão com maior intensidade a cada um deles. De
bom grado, diríamos que cada memória individual é um ponto de vista sobre
a memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar que ali
ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as relações que mantenho com
outros ambientes. (HALBWACHS, 2006, p. 69).

Ao relembrar os ensinamentos do velho, Sonéá acabará por fim apreendendo que

as palhas pequeninas, os poilões, as árvores, as pedras, todos eles sentem,
como já vos tinha dito. O tio Kilin disse que eles pensam, que Nhôr Deus fêlos para que retratassem os homens. Mas acreditem que isto é complicado
para a minha cabeça, acho que era capaz de chegar a velha sem entender
essas coisas. (SEMEDO, 2000, p. 81).

Paradoxalmente, o lugar em que vive Sonéá não é de fácil agenciamento para
ela, pois “lá na prasa as pessoas nunca acreditam em ninguém e em coisa alguma.
Chegam até a desconfiar daquilo em que algum dia chegaram a acreditar” (p. 100).
Quando, no início deste capítulo, registrou-se a necessidade de um olhar atento
para a cena em que Sonéá encontrava-se sentada sobre a turpesa35 almejava-se destacar
que, talvez, residisse aí, nesse aparente pormenor, uma possível ligação entre a banqueta
confeccionada com madeira de árvore sagrada, o poilão36, e a força do nome dado à
35

De acordo com Semedo (2007, p. 180) a turpesa é análoga à tripeça. É um “banco de forma
arredondada lavrada a partir da madeira do poilão; no sentido figurado, trono.”
36

O poilão, ou polon, imponente e secular árvore, de enormes proporções que tão bem caracteriza a
paisagem africana. É a mafumeira angolana, o oca de São Tomé, a paineira ou sumaúma brasileira (da
família das bombacáceas, Ceiba pentandra). Árvore de raízes tubulares, gigantescas, com seu tronco
rugoso e acidentado, esgalhando-se em todas as direções, formando uma copa majestosa, como um
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menina. Note-se que, em mandinga, Sonéá significa “futuro promissor” (p. 150), um
futuro que se dará intrinsecamente colado às origens, às tradições, às remodulações do
saber da tabanca. Por isso o dever inscrito no significado de Ummiênè que a
instrumentaliza a “de quando em vez, olhar para trás, reparar nas coisas que cá estão,
para melhor entenderes o que por lá se passa” (p. 101). É esse constante atravessamento
de significados ligados a mundos diferentes que leva Sonéá a subverter o apagamento
das origens, condição essencial dos “esquemas e esqueleto de projectos e projecções”
(p. 60) para o pseudodesenvolvimento. O ato de sentar-se na turpesa poderia reforçar “a
impressão de sempre ter cá estado e vivido no vosso tempo, tio” (p. 90).
O banco feito da madeira da árvore sagrada permite que se perceba a
possibilidade de os dois mundos, as duas configurações de memória serem postos em
diálogo, fortalecendo a única estratégia para a sobrevivência no presente e permanência
do futuro. Metaforicamente é o que poderia ser lido no registro do banco confeccionado
da madeira de poilão, que seria a expressão, de acordo com Semedo (2007, p. 118-119),
“de durabilidade, de grandeza e de proteção.” A cidade precisaria entender a urgência
de coadunar-se à tabanca:

[...] um dia vais sentir que a tua vinda foi como um olhar para trás, para
poderes entender o que te espera no futuro e valorizar este preciso momento.
[...] Esta viagem vai permitir que entendas a razão da destruição da tabanca
do tio Butokan, pois só entendendo é que procurarás fazer com que outras
tabancas e outros matos não venham a desaparecer. (SEMEDO, 2000, p. 90).

Um encaminhamento plausível para esta discussão inevitavelmente deve se dar
no sentido de tentar investigar as modulações da memória erigidas numa perspectiva
dialógica. As lentes do velho Kilin permitem perceber a emergência de um convívio
entre o mundo da prasa e o da tabanca, fundamentado na razão. É algo desse matiz que
a plasticidade da visão de mundo do tio Kilin oferta. A valorização da tradição é que
permitirá à Sonéá agir no contraponto ao projeto de desenvolvimento tantas vezes por
ela relatado em seus retornos das conferências.
Vários elementos da narrativa parecem sugerir a porosidade entre esses
diferentes mecanismos de engendramento das memórias, da qual é partícipe a
imenso abrigo umbroso e, também, é a grande árvore tradicional guineense tida como sagrada.
(AMÂNCIO, 2010, p. 272; AUGEL, 2007, p. 93-94; 2010, p. 47).
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cosmovisão do velho Kilin e a relativa perplexidade de Sonéá. A presença de Kilin e a
força dessa presença em Sonéá assemelhar-se-iam ao que preconiza Halbwachs:
Muitas vezes é na medida em que a presença de um parente idoso está de
alguma forma impressa em tudo o que este nos revelou sobre um período e
uma sociedade antiga, que ela se destaca em nossa memória – não como uma
aparência física um tanto apagada, mas com o relevo e a cor de um personagem
que está no centro de todo um quadro, que o resume e o condensa.
(HALBWACHS, 2006, p. 85).

Se, em um primeiro momento, parece sobressair um tom mais contrapontístico
entre esses dois universos, o da tabanca e o da cidade, mais acertado seria perspectiválos como fruto de um caminho em que parece prevalecer uma possibilidade de
entendimento dos valores vigentes na prasa. Logo, ao recordar, “com alguma ternura, o
velho Kilin e as matas de Nbirindolo, onde tanta vez caminharam” (p. 60), Sonéá, já
mais experiente com a vida, desejaria “encontrar aquele velho sereno cheio de sabedoria
e perguntar-lhe por que é que havia tanta coisa errada neste mundo, tantos desencontros
e desolação” (p. 71).
Na estada de Sonéá na tabanca, a escrita das cartas funciona como um
dispositivo de elaboração dos ensinamentos recebidos do ancião, como por exemplo, a
indissociável relação homem e natureza, com “suas cores, o mar, os bichos, o céu, o sol,
as nuvens cujos contornos por vezes se assemelham a rostos de animais e de homens”
(p. 71-72), o que leva a personagem a indagar:

_ Quer dizer então que nós temos dentro de nós mesmos o segredo do mar,
dos rios, das praias e do mato, para além do nosso próprio sentido?
_ Ora nem mais, Sonéá, minha filha. (SEMEDO, 2000, p. 84).

Há um trecho da missiva em que Sonéá, aquela mesma que se assentava no
banco feito da madeira do poilão, confessaria que “apesar de tudo, o apego a este espaço
já é tão grande” (p. 72). Parece, às vezes, fazer-se mais forte, nela, a sua pertença à
tabanca. Essas impressões de Sonéá geradas pelo chamado da sua mãe para retornar,
momentaneamente, à tabanca, poderiam ser pensadas na perspectiva de Halbwachs e
sua análise sobre a relação entre o “eles” e o “eu”:

Eles e eu certamente estaremos sob a influência de uma ilusão inversa: não
estarei tão longe deles, pois meus pais não estão assim tão longe de mim –
mas, conforme a idade e também as circunstâncias, nos espantamos
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sobretudo com as diferenças e semelhanças entre as gerações que ora se
fecham sobre si mesmas e se afastam uma da outra, ora se juntam e se
confundem. (HALBWACHS, 2006, p. 90).

De certa forma, Sonéá assume, ao se propor, voluntariamente, a escrever cartas
pelas quais os idosos da tabanca se comunicam com os parentes da cidade, fazer-se
intermediária entre os dois espaços, assumindo uma espécie de negociação entre o velho
e o novo, entre o moderno e o tradicional:

Cada carta escrita era, para Safiatu Sonéá, motivo de orgulho. Tudo aquilo
que se passava na tabanca era assunto para uma carta. Oferecia-se para
escrever cartas dos mais idosos para os seus que viviam na prasa. As sessões
de leitura de pedaços de revistas, jornais e banda desenhada tornou-se moda.
Mas Safiatu Sonéá só lia em voz alta as letras maiúsculas e desculpava-se: as
letras pequeninas são só para pessoas mais velhas ou então para serem lidas
em silêncio. Esta estratégia permitia a Safiatu ler pausadamente e recontar
mais tarde o assunto, segundo o entendimento tido sobre o mesmo.
(SEMEDO, 2000, p. 73).

O retorno à tabanca permitiu a Sonéá exercer um olhar atento para o encontro
possível entre as memórias desses diversos mundos. O trajeto percorrido pela
personagem valoriza, de certa forma, o que Halbwachs denomina de “ilhotas do
passado”: “Às vezes é preciso ir muito longe para descobrir ilhotas do passado
conservadas como eram, e tão bem conservadas que de repente nos sentimos
transportados a cinquenta ou sessenta anos atrás” (HALBWACHS, 2006, p. 87).
O mundo significado pela força da natureza e das passadas ouvidas na tabanca
guarda a memória de um saber que é passado de geração a geração:

O vento esbofeteando os ramos, ora com mais, ora com menos força, dá-me a
sensação de ser o mar calmo contando histórias da serpente das sete
gargantas; murmurando histórias da órfã castigada pela feiticeira de GãDjókti; sussurando histórias da grande bída [cobra cuspideira] da fonte
sagrada e a contar a minha própria história, também. A história que vocês tão
bem conhecem, antes mesmo que eu a conhecesse. (SEMEDO, 2000, p. 74).

O vento a acariciar as folhas da “padja di pedra” (p. 75) é um dado importante.
Na sabedoria herdada pelo Kilin, essa erva medicinal, a “palha de pedra era [...]
utilizada para aliviar as dores reumáticas” (p. 150). A planta funcionaria
metaforicamente como um elixir a suavizar o embate entre os dois mundos e, ao fazê-lo,
ofertaria a razoabilidade da existência de uma terceira via, na qual prevaleceria a
negociação e permanência dialógica das diferentes configurações da memória.
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Essa postura faz com que o velho se interesse pelo resultado das leituras
fragmentárias de Sonéá e, inclusive, desperte o seu desejo de aprender a grafar o seu
nome: “Quando leio qualquer coisa, ele mostra-se sempre interessado em ouvir e com
muita atenção. Sabem que já me pediu às escondidas para lhe ensinar a pôr o seu nome
na carta?” (p. 77). O interesse de Kilin pela escrita parece sinalizar a relevância da
tradição se valer de remodulações para se fazer ainda viva em outros espaços. De
acordo com Semedo (2010, p. 80) “a tradição constitui o lugar de ensinamento e de
aprendizagem. Sendo a Guiné-Bissau um país essencialmente oral, onde o acesso à
escola, à escrita aconteceu tardiamente, a tradição oral foi, e ainda hoje é, sobretudo na
zona rural, um meio de preservar e de transmitir a memória coletiva.”
A caminhada na mata proporciona, a cada passo, um avanço na aprendizagem
para Sonéá. Pode-se considerar o método de Kilin como o de um autêntico
“tradicionalista” que, segundo Hampaté Bâ (2010, p. 176) realiza a iniciação geralmente
buscando “refúgio na mata e [deixando] as grandes cidades.” No conto, o velho Kilin
recomenda a Sonéá processo semelhante ao descrito pelo pensador malinês: “_ Olha
minha filha, deixa os teus olhos perderem-se nesta lála infinda [...] pois só aqui o
poderás fazer. Na prasa, ou falta-te tempo, ou impede-te a máscara de o fazer” (p. 78).
São de muita sutileza as lições de Kilin. Às vezes é necessário usar máscaras, ser um
habilidoso administrador desses mundos. Misturá-los, como o faz Sonéá com a sua
proficiência idiomática, “uma menina que mistura a língua da tabanca com a língua de
prasa” (p. 92) e ter calma, pois

a impaciência é o maior inimigo das coisas, cada coisa tem a sua hora de
acontecer. Tens de saber esperar, Sonéá. Não estragues este momento
também de aprendizagem. Não é só na escola que se aprende, aqui também
há coisas interessantes para aprender. (SEMEDO, 2000, p. 80).

O recurso à ancestralidade permite a Kilin elucidar a importância daquele espaço
e sua maneira de ver o mundo numa perspectiva balizada no respeito aos elementos que
o constituem. Parece denotar uma relação com a vida de uma maneira menos tacanha.
Lembra Hampaté Bâ (2010, p. 189) que “a relação do homem tradicional com o mundo
era, portanto, uma relação viva de participação e não uma relação de pura utilização.”
Ao observar e analisar o mundo da vida através da lála, Kilin a compreendia “como se
fosse uma ou, quem sabe, várias janelas por onde se alcançava o resto do mundo e os
seus ancestrais” (p. 104). Postar-se nessa janela, exigia de seu observador “ser sensível,
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olhar e ver o que a natureza oferece aos nossos olhos” (p. 86). Exige, ademais, vontade
de conhecer e essa vontade sobejaria em Sonéá:
[...] a minha curiosidade era superior a qualquer receio, aliás, como sempre
foi.
Apesar de toda a emoção ainda insisti junto ao velho para que me explicasse
mais coisas. Pois, ao mesmo tempo que ficava arrepiada com as coisas que o
velho contava, com mais vontade de ouvi-lo ficava, e pedia mais e mais
explicações. (SEMEDO, 2000, p. 81).

A curiosidade insaciável de Sonéá autorizava tio Kilin a lembrar-lhe que “tudo
tem a sua razão de ser no mundo. Tudo tem o seu porquê. Nós é que, por vezes,
andamos tão preocupados com outras coisas mais práticas das nossas vidas descuramos
esta parte tão importante de nós” (p. 82). Para tanto era necessário caminhar, sentir a
natureza, para “conhecer o meu sítio, aliás o nosso sítio, porque isto também te
pertence” (p. 86). Esse pertencimento da configuração espacial estrutura a formação da
memória dessa coletividade. Nos termos de Halbwachs:

As imagens espaciais desempenham esse papel na memória coletiva. [...] o
local recebeu a marca do grupo, e vice-versa. [...] Cada aspecto, cada detalhe
desse lugar tem um sentido que só é inteligível para os membros do grupo.
[...] Os laços que o prendiam [o grupo] ao lugar lhe apareceriam com mais
nitidez no momento em que se romperiam. (HALBWACHS, 2006, p. 159,
160).

O bom preceptor, Kilin, reativa em Sonéá a urgência de rememorar a antiga
feição daquelas paragens, a sua exata existência original, pois: “_Não é invulgar a
existência deste mato. Invulgar é termos deixado que só reste isto e pouco mais. Como
este mato havia muito mais” (p. 86). Kilin registra nesse passeio de edificação seu
anseio de ter conhecido e convivido com o velho Butokan e, por força dessa
confidência, Sonéá recebe talvez a maior de todas as lições, sobretudo para uma
habitante da prasa, do mundo das conferências de tão esquizofrênica ideia de
desenvolvimento:

Sabe, tio, eu gostava tanto de ter conhecido o velho Butokan. Falam tanto
dele na tabanca!
_ Olha, Sonéá, minha filha, esse era um sábio. Tudo isto que eu sei hoje,
herdei dele. Vivi momentos inesquecíveis com ele. [...] Ele dizia que um
homem só é sábio quando consegue levar a sua sabedoria aos outros.
(SEMEDO, 2000, p. 87).
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A força da tradição oral e as respectivas memórias dessas comunidades são
transmitidas ao longo dessa cadeia e, naturalmente, se modificam por conta das novas
configurações do próprio tecido social que as constitui. Segundo Halbwachs:

Como se esboroa lentamente pelas bordas que marcam seus limites, à medida
que cada um de seus membros, especialmente os mais velhos, desaparecem
ou se isolam, a memória de uma sociedade não para de se transformar, e o
próprio grupo está sempre mudando. Aliás, é difícil dizer em que momento
desapareceu uma lembrança coletiva, e se ela saiu realmente da consciência
do grupo, precisamente porque basta que se conserve em uma parte limitada
do corpo social para que ali sempre se consiga reencontrá-la.
(HALBWACHS, 2006, p. 105).

Os traços elementares que remontam ao velho Bufétar Ulemp, por uma
metodologia pedagógica tradicionalista, permanecem no velho Butokan que os
transmite para o tio Kilin e, por fim, encontram abrigo em Sonéá. Como esclarece
Semedo:
A tradição é passada de geração para geração. Nesse processo, ela contamina
e se deixa contaminar por ambientes estranhos a ela. E, ao longo dos tempos,
as histórias ganham novos personagens e perdem outros. O tempo, mesmo
sendo corrosivo, vai reconstruindo e tornando vivas essas memórias, ao
mesmo tempo em que as altera. (SEMEDO, 2010, p. 75).

Em face à corrosão temporal, as marcas da memória coletiva desses
agrupamentos comunitários não se extinguem inteiramente, ainda que submetidos a
pressões de toda ordem. Os valores civilizatórios característicos e diferenciadores
desses povos tendem a sobrexistir. O construto ficcional de Semedo oferta sua
contribuição para esse movimento e o fato de sua escrita nutrir-se da tradição viva, da
oralidade e memória coletiva da terra guineense explicita, mais uma vez, a força
aglutinadora da tradição de diferentes culturas africanas, a qual, de acordo com
Hampaté Bâ (2010, p. 175), destaca-se por “não [cortar] a vida em fatias.” Parece dessa
monta o papel exercido pelo tradicionalista Kilin, que pode ser observado a partir dos
seguintes termos de Hampaté Bâ:

Um mesmo velho conhecerá não apenas a ciência das plantas (as
propriedades boas ou más de cada planta), mas também a “ciência das terras”
(as propriedades agrícolas ou medicinais dos diferentes tipos de solo), a
“ciência das águas”, astronomia, cosmogonia, psicologia, etc. (HAMPATÉ
BÂ, 2010, p. 175).
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Pode-se, por fim, dizer que a experiência transmitida pelo recurso à oralidade
estrutura a base do projeto literário de Semedo. Em entrevista concedida a Ferreira e
Coelho, a escritora refere-se a esse estratagema presentificado no conto ora analisado:

Se estou criando e me lembro de uma história, eu faço alguma inserção, para
deixar um testemunho, um recadinho. “Sonéá” é uma história que eu
inventei, para mostrar à cidade a tabanca, como nós conciliamos a vida de
intelectual com a vida da tabanca, como essas cerimônias tradicionais podem
atropelar a vida de uma moça, quando é obrigada a ir para a tabanca e deixar
a escola. Nela, há um conjunto de ensinamento que a personagem aprendeu
ao ir à escola. (FERREIRA, 2011, p. 206-207).

A enunciação deixa clara a refinada postura crítica de Semedo, cuja
ficcionalização expressa-se no comportamento aguerrido de Sonéá, tal como tem-se
discutido neste capítulo. Serra e Deus (2012, p. 89) assinala que “Sonéá, como foi
mostrado, é tomada por impulsos de modernidade e de tradição. Ela participa dos rituais
tradicionais e compactua com os valores da tradição, mas também sinaliza para uma
determinada transgressão” (DEUS, 2012, p. 89).
Vale retomar uma das epígrafes escolhidas para o presente capítulo desta tese
pois nela se explicam os sentidos do nome Sonéá que deixam evidenciados os gestos
transgressores dessa rapariga, materializados pela escrita politizada de Semedo, que
negocia um agenciamento de temporalidades distintas. Sobre o significado desse nome,
Serra e Deus reflete:

O nome Sonéá, como já dito anteriormente, significa futuro promissor.
Talvez o futuro promissor que a espere esteja exatamente na possibilidade
que a margeia durante todo o conto e que para ela é também uma
necessidade: a de promover a conciliação entre o moderno e o tradicional.
Todavia, em sua visão o tradicional e o moderno coabitam o mesmo espaço,
embora resguardadas peculiaridades que lhes são próprias. (DEUS, 2012, p.
90).

A escrita teimosa de Semedo assume a modernidade, a atual investida da GuinéBissau no desenvolvimento, mas sem desprezar a oralidade, lugar no qual se inspira
para entretecer um projeto literário esteticamente politizado.
O percurso realizado no presente capítulo possibilitou, através do mergulho nos
contos “Os dois amigos”, “Aconteceu em Gã-Biafada” e “Sonéá” ressaltar as estratégias
utilizadas por Semedo para extravasar o recurso à tradição oral e para explicitar a forma
como sua escritura, politicamente estetizada, fornece elementos quanto à sacralidade do
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uso da palavra. Por fim, ressaltou a demarcação desses textos e seus mecanismos
narrativos que arquitetam a retomada da memória coletiva guineense. A escrita de
Semedo se realiza como um “pano multicolorido”

em que se configurava (e se configura até hoje) a cultura e as tradições [em
que se] conservou o cerne de sua tessitura, porém, nele foram pintados outros
matizes. E, na encenação de vozes que se manifestam nas cantigas de mulher,
na poesia moderna e na narrativa, esses textos orais e/ou escritos transitam
entre a tradição e a modernidade; entre os lugares de origem e a praça e
tecem histórias da terra e das suas gentes. (SEMEDO, 2011, p. 19).

Um texto oralizado, griotizado, falescrito que, como acentua Serra e Deus,

ao resgatar as lendas e os contos da oratura, o processo de criação literária de
Odete Semedo dá-se, muitas vezes, como uma “falescrita”. Esse processo
híbrido entre a voz e letra particulariza procedimentos literários que são
fortalecidos com recursos da oralidade e das tradições de canto características
da Guiné-Bissau. (DEUS, 2012, p. 91-92).

Por tudo que aqui se discutiu, o valor da obra narrativa de Semedo fica
ressaltado porque se faz a contrapelo do que observaram Couto e Embaló, quanto a
“uma certa incipiência na técnica do conto guineense”. Estes críticos enfatizam que a
incipiência constatada “não significa um menosprezo pela produção de Odete Semedo
que, pelo contrário, muito [admiram].” No entanto, os mesmos críticos consideram
Semedo “mais poetisa (excelente) do que contista, sobretudo nos poemas escritos em
crioulo, ou melhor, na versão crioula de seus poemas” (COUTO; EMBALÓ, 2010, p.
92-93). A posição dos críticos não é referendada nesta tese e, provavelmente, por muitos
estudiosos da produção em prosa da escritora. Fica-se a pensar que talvez fosse mais
razoável adentrar essa literatura tentando perceber, em sua cartela temática, “a
complementaridade, conciliação ou fricção e mesmo antagonismo entre as tradições
ancestrais e populares e as modernidades e pós-modernidades internacionais, inclusive
com a reelaboração crítica de alguns aspectos das tradições ancestrais” (LARANJEIRA,
2011, p. 135).
Nada mais pertinente do que convocar, para o fechamento deste capítulo, uma
fala da própria Odete Semedo (2010, p. 129), que também epigrafa o presente trabalho:
“As obras nascem, porque há memória, há vivências e sempre haverá sonhos,
premonições...”
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3 AS MEMÓRIAS TRAPEIRAS: visitações ao poço do esquecimento de Abdulai
Sila
“[...] velhas e sujas botas destutelando a minha memória.”
(SILA, 2011, p. 192)
“As pessoas não estão interessadas na história dos cafundós.”
(COETZEE, 2006, p. 151)
“Trata-se de uma situação diferente. É mais importante conhecer exactamente
a natureza desta sociedade do que rotulá-la.”
(CABRAL, 2013, v. 1, p. 136)

Este capítulo dedica-se a refletir sobre as estratégias narrativas postas em prática
por Abdulai Sila em parte dos romances Eterna paixão (1994) e A última tragédia
(1995), com as quais se almeja ressaltar as memórias colocadas em tensão na urdidura
textual. Propõe-se destacar os movimentos que a enunciação literária de Sila leva à
exaustão para enfrentar, com tenacidade, a tentativa de roubo praticada contra os
guineenses pelos agentes que, em diferentes épocas, exerceram e exercem o poder no
país.
As estratégias narrativas de Sila para presentificar as memórias dos povos
guineenses fazem-se por meio de alegorias que, de acordo como Secco (1998, p. 256),
“opera com uma linguagem sobredeterminada, encobridora de outra”. Sua armação é
feita de restolhos de memórias, uma vez que esses passariam ao largo das operações
daqueles homens trajados com as “velhas e sujas botas” (SILA, 2011, p. 192), no dizer
do próprio escritor. Os fragmentos de memórias, como peças de um mesmo conjunto,
parecem, nos romances aludidos, referendar o trabalho realizado pelo trapeiro que,
conforme Walter Benjamin (1989), recolhe tudo aquilo que foi destruído, o que parece
não possuir importância nem valor para a sociedade. Pode-se dizer, de certa forma, que
Sila constrói uma narrativa trapeira, pois, se se levar em conta considerações do filósofo
francês Georges Didi-Huberman (2015, p. 117), sobre o papel do historiador, também
trabalha com “sintomas ou mal-estares, síncopes ou anacronismos na continuidade dos
“fatos do passado””. Ao se valer da imagem do trapeiro, discutida por Benjamin, o
filósofo francês dirá que

o historiador deve se tornar trapeiro [chiffonnier] (Lumpensammler) da
memória das coisas. Simetricamente, Benjamin exige a audácia de uma
arqueologia psíquica: pois é com o ritmo dos sonhos, dos sintomas ou dos
fantasmas, é com o ritmo dos recalcamentos e dos retornos do recalcado, das
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latências e das crises, que o trabalho da memória se afina, antes de tudo.
Diante disso, o historiador deve renunciar a outras hierarquias – fatos
objetivos contra fatos subjetivos – e adotar a escuta flutuante do psicanalista
atento às redes de detalhes, às tramas sensíveis formadas pelas relações entre
as coisas. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 117).

Salvo melhor juízo, as afirmações do filósofo sobre o historiador, guardadas as
devidas proporções, se prestam com felicidade ao trabalho do escritor, notadamente ao
de Sila, que aparenta deter, em suas narrativas, a arte de costurar uma “rede de
detalhes”, fragmentos de memórias que se tornam substrato de sua enunciação ficcional.
O texto de Sila ilustra a trama sensível que Didi-Huberman percebe como

a tentativa de fixar a imagem da história nas cristalizações as mais modestas
da existência, em seus dejetos, por assim dizer [...]. Significa reivindicar-se
colecionador (Sammler) de todas as coisas e, mais precisamente,
colecionador de trapos (Lumpensammler) do mundo. Este seria, portanto, o
historiador, segundo Benjamin: um trapeiro. Mas também uma criança que,
como bem se sabe, utiliza qualquer dejeto para constituir uma nova coleção.
Para um historiador decididamente materialista como Walter Benjamin, o
resto oferece não apenas o suporte sintomal do saber não consciente [l’insu] –
verdade de um tempo recalcado da história -, mas também o próprio lugar e a
textura do “teor material das coisas” (Sachgehalt), do “trabalho sobre as
coisas”. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 119).

Como se procurará discutir neste capítulo, Sila parece inspirar-se na figura do
colecionador de trapos benjaminiano para desvencilhar, o quanto possível, o planejado
roubo da memória de que é alvo a Guiné-Bissau independente. Para arranhar as sequelas
do poder colonial e seu olho que parece tudo ver, suas mãos que desejam tudo controlar,
nada mais profícuo do que agir como o colecionador de dejetos, de memórias pseudosucateadas como resposta ao cotidiano coisificado. O narrador trapeiro retrucaria “que
tudo é anacrônico, porque tudo é impuro: é na impureza, na escória das coisas que
sobrevive o Outrora” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 120). Se esse outrora pode muito
bem equivaler à tradição, logo, caberia revisitar a assertiva de Vansina, uma vez que sua
ponderação quanto ao novo rumo que o historiador necessitaria adotar, em alguma
medida, já se faz presente no texto produzido por Sila. Advoga-se que o projeto literário
desse guineense se deu como fruto de um processo em que ele pode “embrenhar-se
numa representação coletiva, já que o corpus da tradição é a memória coletiva de uma
sociedade que se explica a si mesma” (VANSINA, 2010, p. 140).
O projeto literário desse escritor guineense pode, à primeira vista, deixar
transparecer um matiz desesperançado. Entretanto, uma leitura sob outra perspectiva
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encontrará, sobejamente, fragmentos da memória desse complexo tecido humano,
esteticamente trabalhados de maneira a permitir a sobrevivência da tradição, mesmo que
em difícil convívio com a modernidade.
Nesse sentido, a malfadada “tentativa de roubo”, como o ato foi classificado
pelo próprio Sila, será desarticulada em seu projeto literário. Aparentemente
desencantado com o mundo, o escritor sublinha os possíveis “efeitos das velhas e sujas
botas destutelando a minha memória” (SILA, 2011, p. 192). O possessivo “minha” pode
ser lido como relativo à memória de uma parcela significativa dos guineenses, o que
deixa mais evidente o quão nocivos são os mecanismos utilizados para destruir as
marcas identitárias fortemente assentadas na memória viva.
O desencantamento e a decepção que, de certa maneira, delineiam as narrativas
do escritor poderiam ser lidos como ardil para vazar a voz do qualquer um, do rosto
humano qualquer. O resultado é primoroso. O recurso a mecanismos linguageiros
próprios do universo da oralidade demonstra a assunção de uma “atitude diante da
realidade e não a ausência de uma habilidade” (VANSINA, 2010, p. 140). A forma
romanesca permitiu a Sila utilizar, em vários momentos, estratégias narrativas mais
afeitas às passadas tão próprias das culturas orais da Guiné-Bissau, cujo expoente
máximo, no campo da literatura, encontra-se nos dois volumes de Semedo, em parte
trabalhados no segundo capítulo desta tese.
Sila inaugura, em seu país, o gênero romanesco e à recepção de suas obras não
faltarão críticas, que ressaltam a feição “calibanesca” de seus romances, que tornam
audível a voz dos “vencidos da história” (DUTRA, 2010, p. 123). Por outro lado,
Cardoso (2013, p. 276), mesmo fazendo críticas à composição de personagens de Sila,
aponta a originalidade do romance Eterna paixão, vendo-o como “um farol para guiar a
sensibilidade da nova geração de romancistas da África lusófona, particularmente, da
Guiné-Bissau.” Percorrer a literatura do escritor viabiliza entrar em comunhão com a
formação das mentalidades do povo guineense e colocar em xeque a força
homogeneizadora, tanto de um projeto de colonização quanto do que intenta criar a
nação independente, já que ambos teimam em desdenhar as raízes vivas da experiência,
em solapar as memórias desse tecido social.
Diante do quadro até aqui apresentado, faz-se pertinente colocar as questões
norteadoras de reflexão sobre as configurações da memória motivadas pelas entradas
nos textos literários de Sila objeto deste capítulo que permitem interrogar sobre como,
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literariamente, o escritor guineense esboroa o projeto de soterramento da memória de
sua terra. Que mecanismos narrativos são apropriados para demonstrar a habilidade de
transpor para o gênero romance, burguês e ocidental, estratégias que poder-se-ia chamar
de cafrealização37, a partir do mergulho deliberado na oralidade guineense? Importa
demonstrar como o projeto literário do escritor se constitui a partir das tramas sensíveis
da memória, tornada dejeto, restolho, para realçá-la no âmbito da modernidade em um
um país que se mostra assolado pelas sequelas da descolonização, parecendo estar
completamente perdido e desencantado com a própria independência.
No campo da crítica que toma como objeto de análise a literatura da GuinéBissau e, mais especificamente, a de autoria de Sila, não há como não revisitar as
considerações feitas, sobretudo, por Moema Augel, mas também as de Robson Dutra, já
referido. Um aspecto crucial da literatura guineense, sublinhado por Augel, seria o da
emergência do subalterno, ou, como se tem aqui defendido, da voz do qualquer um, do
rosto humano qualquer e suas memórias, presentes em diferentes gradações no texto de
Sila. Nesse sentido, acentua Augel:

Abdulai Sila, com outros escritores guineenses, vem elaborando uma
literatura que se revela também política, na qual os referentes históricos e
culturais são direcionados para uma perspectiva coletiva, em textos que não
se contentam em desmascarar o discurso dominante, mas se empenham em
uma reversão dos valores, desmontando as hierarquias, desconstruindo a
história, abrindo espaço para os subalternos, em uma construção de novos
significados identitários. (AUGEL, 2010, p. 17).

Pode-se pensar que esse desmascarar do discurso dominante outra coisa não é
que o embate para que as memórias do povo guineense não se deixem estrangular.
Assim, tanto Semedo quanto Sila, produzem, na visão de Augel, “textos
descolonizados” porque decorrem
tanto da recuperação da memória ancestral, pelo jogo intertextual com as
tradições, quanto da desconstrução da herança colonial prolongada pelo
neocolonialismo e pelo autocolonialismo, representando uma resposta a uma
reação – no nível da fabulação e na apropriação simbólica – à dependência
dos parâmetros ocidentais mais prestigiados. Alcançam tal escopo pela
recuperação do acervo simbólico de seus bens culturais e de sua alteridade
diferenciadora. (AUGEL, 2010, p. 50).
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De acordo com Fonseca (2010, p. 80), o termo cafrealizar ou cafrelizar significa “adotar os costumes
dos cafres, população africana banta, do sudoeste da África.”
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Talvez a principal marca dessa literatura seja o uso de recursos, como atesta
Dutra (2010, p. 120-121) que “emergem das marcas da oralidade que caracteriza a
memória ancestral da Guiné-Bissau, às quais se acrescem traços do amor à terra [...] e
questões inerentes ao universo feminino em conflito com o colonizador.”
Dado esse panorama, para que a questão proposta fique mais clara, parece ser
importante apresentar, de forma sucinta, o romance Eterna paixão, publicado em 1994 e
que se estrutura em seis capítulos, respectivamente denominados: “Dúvida absoluta”;
“A enorme surpresa”; “A virtude”; “O filho do emigrante”; “Paixões” e, por fim, “A
eternidade”.
O romance narra a trajetória de Dan, ou, Sr. Daniel Baldwin, um afro-americano,
cujo núcleo familiar é dissipado, nos Estados Unidos, pela Ku-Klux-Klan: o pai foi
assassinado por este movimento e a mãe morreu em casa, sem assistência médica e sua
única irmã, após ser violada no internato em que os dois moravam, acaba por suicidarse. Como portador de uma espécie de missão a ele delegada pela irmã, Dan ingressa no
curso de Agronomia, na Universidade de Georgia, em Atlanta, Estados Unidos, e tornase um dos únicos estudantes negros a se graduar como engenheiro agrônomo. Ainda na
faculdade, com mais alguns colegas, organiza um movimento pró-África chamado
Africa Commitee. Uma das ações desse grupo foi a realização do concurso “As vias do
desenvolvimento” que visava incentivar a produção de estratégias para o “avanço” do
continente africano. Dan acaba por vencer o concurso em que um colega africano,
Kawsu, conquista o terceiro lugar. Os jovens atraem a atenção de diplomatas e
embaixadores africanos que os recebem para uma conversa mais detida sobre suas
monografias. Fruto da aludida reunião, o conjunto de jovens incorpora-se ao poder
público dos países africanos representados pelos diplomatas e Dan, com
aproximadamente 35 anos, enquanto funcionário do Estado, assume a função de diretor
do Serviço Nacional de Promoção das Culturas de Exportação, sendo este um
Departamento do Ministério da Agricultura.
Alguns anos depois, Dan casa-se com Ruth e geram um filho que vai ser
educado na Europa, com a avó materna. Em seu lar são assistidos por Mbubi, a
empregada doméstica que ensina a Dan a virtude do amor entre as pessoas. Aos poucos,
o cenário político do país sofre reviravoltas e Dan, por conta do seu trabalho, passa a ser
perseguido. No plano familiar é traído por Ruth com o seu colega David e, por tê-los
agredido fisicamente, é preso e torturado. Quando sai da cadeia, é salvo da sarjeta pelo
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taxista Mukedidi, que o leva para sua casa e cuida de sua saúde até o seu pleno
restabelecimento. Após sua recuperação, Dan parte com Mbubi para sua tabanca,
Woyowayan, passando a implementar, como professor, o seu plano desenvolvimentista.
Quando chegam ao país e às tabancas, os ventos da democracia e as promessas de novos
e melhores tempos, Dan é nomeado Ministro da Agricultura, podendo, finalmente,
dedicar-se à sua eterna paixão, à “Causa” do desenvolvimento para alcançar o que ele
considerava “uma África nova” (SILA, 2002, p. 315)38.
Segundo Otília Oliveira (1994), esse romance de Sila

é um hino de esperança. Numa África de corrupção e injustiça, a esperança é
possível. Numa África de compadrio, pode reinar a amizade. Os laços do
afecto perduram sem palavras. A empatia estabelece-se na cumplicidade do
sofrimento vivido a sós. Numa África sulcada de mágoas, pode brotar o
amor, como dom gratuito. Numa África sensual, é possível a renúncia à
ternura para doar a vida totalmente a uma causa: justiça social,
desenvolvimento. (OLIVEIRA, 1994, p. 35).

É possível perceber na obra Eterna paixão, diferentes configurações de
memórias e destacar, sobretudo, seus desdobramentos em três vertentes: i) o processo
de tomada de decisão do filho do casal Dan e Ruth, o menino Kwame; ii) a decorrente
do fortuito encontro de Dan e o taxista Mukedidi e da sólida amizade entre eles; e por
fim, iii) a que é inerente a Dan e sua idiossincrática concepção da autenticidade
africana. De maneiras distintas, pensa-se que o ponto a unir esses trajetos é a
prevalência do jogo, por vezes árduo, entre o que se deve lembrar e o que se deve
esquecer. A vida das personagens ressaltaria a dificuldade para enfrentar,
deliberadamente, o destutelamento da memória.
Pensa-se ser interessante discutir aspectos da vida do menino Kwame39 a partir
de pontos de vista defendidos por Pathé Diagne (1977), sobretudo os que se relacionam
38

Todos os excertos e referências, a partir desse momento, serão retirados da edição publicada em 2002,
pelo Centro Cultural Português, registrando-se a respectiva página a que os fragmentos pertencem.
39

O nome da personagem parece ser alusiva a “Kwame Nkrumah (1909-1972) [que] nasceu na antiga
Costa do Ouro (atual Gana). Estudou Educação e Filosofia na Universidade Lincoln, nos EUA, onde
lecionou após a graduação. Nesse período, foi eleito presidente da Organização dos Estudantes Africanos
da América e do Canadá. Foi para a Inglaterra em 1945, onde ajudou a organizar o Sexto Congresso PanAfricano, em Manchester, e foi vice-presidente da União dos Estudantes da África Ocidental,
participando da luta pela descolonização. [...] Como primeiro ministro e depois presidente de Gana,
Nkrumah seguiu orientação marxista, estabelecendo o unipartidarismo e buscando promover a
industrialização. Em 1966 foi deposto por um golpe militar apoiado pelos EUA, e passou a viver no exílio
até sua morte.” (KI-ZERBO, 2009, p. 17).
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com os processos de afastamento da realidade viva africana e por Albert Memmi (2007)
acerca de uma espécie de despersonalização da trabalhadora doméstica.
Ao tentar extrair da narrativa de “Kwame” (SILA, 2002, p. 248) detalhes de
memórias do casal Dan e Ruth, ou, ainda, da empregada Mbubi, evidencia-se a
frustração do pai do menino provocada pela determinação da mãe de fazê-lo estudar na
Europa. O afastamento da criança poderia exemplificar o mecanismo de manter
colonizadas as mentes e, por conseguinte, afastá-las de suas memórias? Esse ato
provoca uma gama de ressentimentos em Dan, sobretudo porque, com a distância
imposta entre ele e o filho, teria de assumir a total impossibilidade de projetar no seu
sucessor uma educação marcada por uma africanidade idealizada por sua mente afroamericana. O gesto das mulheres, a mãe e a avó, funcionaria de modo a destruir algo
semelhante a uma pretensa identidade africana, na forma como essa percepção é
construída por Dan. O temor de Dan parece estar justificado pela observação de Diagne
(1977) sobre os métodos educacionais europeus levados ao continente africano, durante
a colonização:

A europeização e a desnaturalização do Africano pela escola francesa, inglesa
ou portuguesa são, aos olhos de Blyden, a obra da destruição mais mortífera
tentada contra a humanidade negra. “Os métodos ocidentais
desnacionalizam-no. Eles tornam-no escravo de um pensamento e de uma
visão estrangeiras do mundo.” (DIAGNE, 1977, p. 162).

Será a empregada Mbubi em seu esforço de concatenar, com alguma lógica, a
falta de lastro familiar de seu patrão, o Sr. Daniel, dado o seu absoluto silêncio em
relação a esse tema, quem dá a conhecer a mudança da mãe de Ruth, “a Senhora-Mãe”
(p. 183), em cuja casa trabalhara “durante muito tempo” (p. 183), que “resolvera ir de
vez para a Europa” (p. 183). O texto não deixa clara a origem da mãe de Ruth, mas tudo
leva a considerá-la como nativa daquele espaço. Esse fator torna mais estranha a
sedução exercida, em Ruth e sua mãe, pela europeização do garoto. A força dessa outra
visão de mundo parece desintegrar o núcleo familiar que se deixa levar pelos valores
defendidos pela cultura colonial portuguesa. Essa cultura, de acordo com Diagne (1977,
p. 180) impõe “o seu patrimônio social, histórico, literário, os seus aparelhos educativos
ou institucionais, a sua visão das relações do ser com o outro ou do ser com o objeto,
num contexto onde eles se tornam fardos.”
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É interessante destacar que Mbubi, desde que passara a trabalhar na casa de Ruth
e Dan, reparava no comportamento do patrão nos assuntos familiares. Muito embora
tenham sido aludidas as causas do recolhimento do patrão, na síntese do enredo
apresentada no início da presente discussão, vale voltar a observá-las sob as lentes da
empregada:

Sempre que pensava nesse assunto Mbubi ficava confusa. Apesar de ser um
indíviduo modesto, comunicativo e de fácil relacionamento, uma pessoa com
quem se dava muitíssimo bem, ela não conseguira ainda a oportunidade de se
informar devidamente sobre o patrão. As poucas coisas que sabia era que ele
vinha de um país grande chamado América e que era engenheiro no
Ministério da Agricultura. Às vezes quase conseguia arrastar a conversa no
sentido de saber como é que afinal era a vida lá no país dele e porque é que
nunca falava em ir para lá de férias ou coisa parecida. Outra coisa que ela
notara e achava muito estranho é que o patrão nunca falava da família, dos
pais, irmãos, nem nada. Cartas deles também nunca vira chegar desde que
estava ali. (SILA, 2002, p. 184).

O desinquieto pensar de Mbubi e a simpatia devotada ao patrão “de fácil
relacionamento” (p. 184), a impulsionam incessantemente a pesquisar a semente de
tanto descontentamento e infelicidade que mudara aquele que sempre se apresentara a
ela como um “indivíduo modesto, comunicativo” (p. 184). Moema Augel sublinha
interessantes traços destacados pelo narrador na descrição da personagem Mbubi:

Mbubi, a matrona maternal, pesadona e acolhedora, mulher de meia idade,
cheia de sabedoria ancestral, é a África útero, original e ainda inviolada. A
relação entre Daniel e Mbubi é como uma ligação umbilical, que lhe
possibilita finalmente o retorno definitivo não só a Woyowayan, a sua aldeia
ideal e idealizada, mas ao continente de origem, ao seio materno da grande
Mãe, o encontro com sua própria identidade. (AUGEL, 1994, p. 128; 1999, p.
43; 1999, p. 130).

Escavando sua memória, Mbubi termina por concluir

que aquela situação começara desde que o único filho do casal partira para a
Europa. Ainda se recordava bem daquele rapazinho de seis anos, muito
parecido com o pai, que foi ter com a avó algum tempo depois desta se ter
ido embora para a Europa. No quarto do casal havia fotos que a Senhora
trazia sempre que ia ter com eles. Mbubi podia mesmo jurar que as mudanças
no patrão e os problemas que ele agora frequentemente tinha com a esposa
tinham a ver com aquele menino. (SILA, 2002, p. 185).

Sabe-se que o casal já estava em avançada crise por conta dos métodos de
trabalho adotados por cada um deles, porém, o apartar o menino para longe foi a cartada
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maior para o agravamento dos conflitos, ainda mais por ter sido uma decisão unilateral,
tomada à revelia do pai. Essas rememorações de Mbubi, contudo, não permitiam o seu
entendimento da questão, pois ela não compreendia a “língua que os dois falam quando
discutem feio no quarto” (p. 185). Mesmo após passar muitos anos, quando a velha
Mbubi já havia voltado para sua casa na periferia, ao receber a visita de Dan, ainda
tentaria arrematar, sem sucesso, a sua dúvida:

_ E o teu filho, aquele rapaz tão querido, como é que está lá na terra dos
brancos? – acabou ela perguntando.
_ Ah, o Kwame, falei com ele há dias ao telefone. Ele está bom.
Aquele “bom” soou muito duvidoso para ela. Mais uma vez notou que havia
qualquer enigma que não descobria naquele homem, que o roía por dentro,
que lhe dava aquela cara tão triste como a que mostrava naquele momento.
(SILA, 2002, p. 248).

Na verdade, Ruth fora bem ardilosa no seu plano quanto ao filho e encontrara
respaldo para tal argumentando sobre a “necessidade de seguir o exemplo dos Altos
Dignatários da Nação, cujos filhos estavam todos nos melhores colégios da Europa” (p.
236). Parece que o contato do patrão com Mbubi, uma simples empregada, cuja
condição a forçava a empurrar para segundo plano praticamente todas as decisões sobre
a sua vida particular, contribuíra para esse algo “que o roía por dentro” (p. 248).
O crítico tunisiano Memmi é enfático em sua abordagem da despersonificação a
que estão fadadas as empregadas domésticas da casa colonial, que considera esses
agregados como meras ferramentas:

Outro sinal dessa despersonalização do colonizado: o que poderíamos chamar
de marca do plural. O colonizado jamais é caracterizado de uma maneira
diferencial; só tem direito ao afogamento no coletivo anônimo (“Eles são
isto... Eles são todos iguais”). Se a empregada doméstica colonizada não
aparece em uma manhã, o colonizador não dirá que ela está doente, ou que
ela trapaceia, ou que ela está tentada a não respeitar um contrato abusivo
(sete dias em sete; os domésticos colonizados raramente desfrutam da folga
semanal concedida aos outros). Ele afirmará que “não se pode contar com
eles”. Não é uma disposição formal. Ele se recusa a considerar os
acontecimentos particulares da vida de sua empregada; essa vida, em sua
especificidade, não lhe interessa, sua empregada não existe como indivíduo.
(MEMMI, 2007, p. 123).

Mesmo pertencente à aviltante condição descrita por Memmi, vale lembrar que
Mbubi firmara pé, contrariando a vontade da “mãe da Senhora” (p. 183), a mãe de Ruth,
que “bem quisera levá-la consigo” (p. 183) para a Europa e que ela não fora, alegando
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não ser “pessoa para aguentar frio, aquele frio medonho como ela vira uma vez na
televisão” (p. 183). Esse tratamento, como se fosse um objeto, dispensado a Mbubi é
plenamente ajustado à reflexão de Memmi já apresentada. O desejo da mãe de Ruth
salienta o completo desinteresse devotado à empregada. O trato com Mbubi parte do
princípio de que ela é uma simples ferramenta, que deve sempre estar à mão para os
infindáveis desejos das donas da casa em que se exerce uma outra faceta da escravidão.
Contudo, Mbubi era uma espécie de guardiã das tradições da tabanca familiar e,
talvez por isso, pesava na sua decisão de não acompanhar a mãe de Ruth à Europa a
preocupação sobre “quem iria tomar conta dos filhos dela? Deixá-los sozinhos, sem pai
nem mãe que se ocupasse com a educação deles, ela não ia fazer por nada deste mundo”
(p.184). Agindo dessa maneira, ficavam patentes as posições diametralmente opostas
que ocupavam as duas mulheres, a esposa Ruth e a empregada: “A primeira, jovem,
ambiciosa, acaba sendo seduzida pelo sonho capitalista, fazendo do proveito pessoal o
principal objetivo. A segunda é uma matrona africana, guardiã das tradições locais, de
que não abre mão por nada neste mundo” (COUTO; EMBALÓ, 2010, p. 79).
Já o homem Dan, o patrão, fora completamente ignorado pela esposa quando
esta “decidira, sem lhe dar conhecimento, tratar dos documentos do filho, para mandá-lo
ter com a mãe na Europa, onde devia, em sua opinião, iniciar a sua instrução escolar”
(p. 236). Nulos foram seus argumentos quanto à “decisão da mulher” (p. 236) e até
mesmo sua crença de que era “junto dos pais o lugar do filho” (p. 236). Desse momento
em diante “foram dias infernais, de discussões que nunca mais acabavam, cada vez mais
azedas” (p. 236). A ardilosa Ruth faz prevalecer o seu intento e, “submetido à pressão
de alguns amigos do casal, que Ruth habilmente mobilizara para interferir a seu favor,
Dan acabara por ceder sem se conformar” (p. 236).
O azedume instala-se e os “dias infernais” (p. 236) tornam-se a regra da casa. É
curioso notar a semelhança verificada nessa nova fase da vida conjugal com um
momento muito posterior em que Dan, já separado da esposa, acompanhava, de maneira
descompromissada, o desentendimento entre dois cachorros na rua:

De um local não muito distante, provavelmente da estrada, vinham discursos
violentos de dois cães que pareciam debater um tema muito polêmico, sobre
o qual tudo indicava não poder haver unanimidade. A julgar pelo tom, um
deles parecia estar mais convicto da justeza dos seus pontos de vista do que o
outro que, na incapacidade de encontrar argumentos adequados, discursava
com maior agressividade, exaltando-se cada vez mais. (SILA, 2002, p. 297).
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A cena apresenta-se em toda a sua força imagética para Dan reativando suas
memórias e o azedume dos tempos difíceis com a mulher. Os dois cachorros parecem
espelhar o próprio casal e a sua convivência nada pacífica. Eles que eram tão diferentes
e talvez até por isso tenham se aproximado, agora eram vistos através dos “discursos
violentos” com que se debatiam os dois animais raivosos. Os sentidos construídos pela
cena descrita no romance ressaltam aspectos de um processo de desentendimentos que
se estabelece no ambiente familiar, através de discordâncias que, como afirma Diagne
(1977, p. 182), caracteriza confrontações de “visões de mundo e culturas articuladas
sobre poderes”. O jogo aludido por Diagne está presente no romance, reforçado,
ironicamente, pela remissão à briga entre os dois cães.
Ao fim, dada a reviravolta política que levaria Dan ao cargo de Ministro da
Agricultura “se soube que depois das eleições a antiga esposa do Ministro se evadira de
vez para a Europa” (p. 312). Desde a composição dos espaços da casa em que
habitavam já se fazia patente a tendência de Ruth para com a Europa. Até mesmo pelo
fato de serem duas as salas da residência, uma delas arquitetada segundo os gostos da
esposa, para ela e por ela:

O segundo nível da sala, num espaço maior, tinha tudo o que se podia
encontrar numa habitação moderna: um enorme televisor a cores e um
conjunto de equipamento de som no meio de duas colunas que tinham quase
metro e meio de altura. Em perfeita harmonia com as cores da parede, via-se
um jogo de móveis de madeira branca, importado da Europa, que conferia
àquela zona da sala um aspecto que, de algum modo, contrastava com os
ornamentos do lado oposto. (SILA, 2002, p. 188).

O lado oposto correspondia ao espaço projetado pelo marido. Diametralmente
opostos também eram seus interesses e métodos profissionais. Em uma das discussões que não eram raras - os dois acabavam em trocas de insultos e Ruth desbancaria as
certezas de Dan sobre a inferioridade africana e a supremacia europeia, sobretudo para,
através dos próprios discursos do marido, ratificar sua decisão quanto ao envio do filho,
o menino Kwame, para trilhar uma educação “civilizadora”, assim como fizeram os
herdeiros “dos Altos Dignatários da Nação” (p. 236). Vale ilustrar uma dessas
discussões, como se vê na passagem adiante:

Ruth aproximou-se propositadamente de Dan e, com os olhos arregalados,
continuou a falar com a cabeça esticada para a frente, como se quisesse
colocar as suas palavras uma a uma nos ouvidos do seu interlocutor: _
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Lembra-te bem, meu caro, lembra-te dos teus discursos nos comícios e nas
palestras na Universidade. O que é que dizias? Lembras-te? Que a África,
para se desenvolver, precisava de novas tecnologias, de tractores, máquinas,
etc. Pois aí tens, meu caro. Vamos fazer exactamente isso! Meter aqui mais
máquinas, mais tecnologia, moderna tecnologia. Tens agora algo contra isso?
Responde! Não me digas que descobriste que teus famosos discursos, todo
aquele palavreado que botavas tão convicto cá para fora, não passava de mera
demagogia. Ou será que queres ser mais papista que o Papa... (SILA, 2002, p.
198).

As palavras de Ruth, relativamente duras, colocam em xeque as certezas, ou
melhor, as incertezas de Dan e o corroem por dentro. Com essa estratégia fica clara a
intencionalidade do romance de apontar o lugar melindroso para onde foram lançadas as
tradições culturais dessa parte da África. O roubo que se perpetua, ou, dito de outro
modo, o destutelamento da memória consolida-se no gesto de Ruth de exportar o filho
do casal para a metrópole europeia, certamente agenciadora de realidade viva em que
não terão vez nem lugar “as tradições culturais africanas”, nas palavras de Diagne
(1977, p. 189). O que o texto enuncia permite travar contato com a denúncia presente na
trama ficcional: o roubo do bem mais precioso para Dan e a impossibilidade de qualquer
movimento de retomada das memórias do tecido social soterrado pela ação de Ruth. O
duro é constatar que tal roubo não significa nada para Ruth.
Isto posto valeria problematizar um segundo aspecto que esse romance de Sila
parece veicular. Pensa-se ser razoável observar a relação entre as personagens Dan e o
taxista Mukedidi uma vez que nela está configurada uma faceta importante quando se
reflete sobre a memória. Esses dois homens convidam a que se analise a imbricação
presente no jogo de lembrar e esquecer. Como se vem discutindo no presente trabalho,
advoga-se que o aludido jogo é uma estratégia para denunciar o furto da memória. Fruto
rico pela multiplicidade de sugestões com que se apresenta na trama ficcional.
Para discutir com mais ênfase esse aspecto da narrativa, recorrer-se-á aos
contributos teóricos de Geneviève Koubi (2004) e à sua noção de ressentimento das
minorias; às percepções de Aleida Assmann (2011) sobre lembrança e recordação e ao
pensamento de Harald Weinrich (2001) sobre uma suposta ordem de esquecer.
No encontro das duas personagens, Dan e Mukedidi, explicita-se, poder-se-ia
dizer, um processo de desencanto em todas as esferas da vida social, cuja marca
principal seria o sentimento de indiferença pelo outro. Augel sintetiza bem a turbulenta
existência do agrônomo Dan:
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Nascido e criado em alguma parte do Novo Mundo, estigmatizado pela
afrontosa herança histórica, é comum o afro-descendente sublimar suas
frustrações e catapultar seus sonhos para o outro lado do oceano. Pela sua
experiência de injustiçado, discriminado, empurrado para a margem de uma
representação nacional eurocentrada e hegemônica, encontra um outro
território, muitas vezes somente em sua imaginação ou no nível psicológico e
sentimental, onde pode satisfazer sua demanda de pertencimento, de
aceitação, de realização enfim. (AUGEL, 2007, p. 312).

Como dito anteriormente, Dan, furioso com a traição da esposa com o David, os
agride e por isso é preso e seviciado na cadeia. Quando liberado um taxista o encontra
em “estado de pânico” (p. 273) e cambaleante, à procura de proteção de uma árvore da
praça:

Não reparou no táxi que vinha marcha a ré na sua direção e que logo parou
mesmo perto da árvore. Quando o taxista o pegou no braço, provocou-lhe um
susto e um gemido. Levantou a cabeça, com muito esforço, para fitar uma
cara que a pouca luminosidade não permitia analisar.
Não ofereceu nenhuma resistência e abafou os gemidos quando o taxista lhe
tomou a mão direita e passou pelo seu ombro e enfiou-lhe a outra mão pelas
costas. Pondo à parte as dores, todo o resto parecia-lhe imaginação naquele
momento. Só quando o taxista lhe perguntou depois de tê-lo deixado
estatelado no banco de trás, qual era o destino é que Dan se deu conta que
não estava a sonhar. (SILA, 2002, p. 273-274).

Tão machucado estava que nem pode atentar para a degradante condição em que
se encontrava, pois as intermináveis horas de espancamento fizeram de Dan um farrapo
humano. Considere-se que seu ideário político conflitava com a guinada que os rumos
do governo haviam tomado, aos quais a sua ex-esposa adaptara-se bem. Porém, na
condição de farrapo humano é devolvido às ruas, ficando aparentemente eliminada
qualquer ameaça que ele pudesse fazer à nova ambiência pública. Mbembe pode ajudar
a perceber os sentidos do ser abjeto a que Dan se adéqua:

Mas o que é um farrapo senão aquilo que foi, não passando agora de uma
figura degradada, à beira do abismo, desfigurada, deteriorada, de uma
entidade que perdeu a sua autenticidade, a integridade? O farrapo humano é
aquilo que, apesar de apresentar aqui e acolá uma aparência humana, está tão
desfigurado que é, ao mesmo tempo, um dentro e um fora do humano. É o
infra-humano. (MBEMBE, 2014, p. 231).

A condição de farrapo humano, o que restara de Dan, desfigurado, impedia-o de
articular informações elementares solicitadas pelo ajudante desconhecido. Esse
motorista de táxi é que negociará, num serviço hospitalar, o atendimento do infrahumano Dan:
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_ Espere aí, irmão – interveio o taxista, segurando o enfermeiro por uma das
mãos. _ Olha, este aqui é meu primo, está a entender? Ele teve um problema
com... uma encrenca difícil de explicar, está a compreender? Não, não, espera
meu irmão. Eu não estou a mentir, não? Olha, eu tenho o meu carro lá fora,
deixei o motor ligado, está a ver? Venha cá comigo que eu vou-lhe explicar
este problema melhor... Venha, não lhe vou tomar muito tempo, irmão. Eu sei
que está muito ocupado, está bem, não precisa dizer. Venha só um instante
que lhe vou explicar como é que é... Ora venha só... (SILA, 2002, p. 276).

A perseverança do taxista se faz valer e Dan começa a receber os cuidados do
enfermeiro. É importante dizer que Mukedidi fica surpreso ao constatar uma
semelhança entre um dos ferimentos de Dan e uma cicatriz que ele tinha: “O taxista, que
insistia em assistir a tudo, desabotoou a camisa e comparou uma cicatriz que levava
sobre o estômago com o tamanho da ferida que o enfermeiro tinha acabado de descobrir
no dorso do paciente” (p. 276). Tendo sido medicado pelo enfermeiro, melhora o seu
quadro de saúde e o
[...] seu raciocínio voltou a ganhar maior nitidez e recordou-se então de tudo
outra vez. Lembrou-se da saída da prisão, de ter sido transportado por um
desconhecido num táxi e de ter estado deitado numa maca. Viu a cara de
pudor do médico e outra vez a do taxista, olhando desesperadamente para ele.
Depois lembrou-se ter sido transportado para uma sala onde lhe tiraram toda
a roupa... (SILA, 2002, p. 278).

Após alguns dias no hospital, Dan recebe alta, mas é atormentado por não saber
se tinha, de fato, um lar. Recorda-se de toda a confusão que o tornara encarcerado e,
também, as andanças sem rumo em frente à prisão. Mais uma vez se surpreende com a
chegada do mesmo taxista que o leva para casa sem nenhuma explicação. Pode-se dizer
que o que provoca em Dan uma extrema inquietação é constatar existirem ainda pessoas
que se importam umas com as outras sem ao menos se conhecerem. Geneviève Koubi
(2004) é de grande serventia para que se entenda o que leva o taxista a ajudar Dan. A
cicatriz que os dois homens carregavam aproxima-os e ambos, pelo que compartilham,
pertencem a “situações de minoria”, no sentido dado por Koubi, quando explica que

as primeiras pesquisas feitas sobre os fenômenos minoritários permitiram
revelar critérios objetivos para fundamentar juridicamente a noção de
minoria. Fixaram-se variáveis de uma relação de dominação-subordinação.
Na verdade, não existem minorias em si, existem apenas situações de
minoria. O constrangimento caracteriza a situação de minoria. [...] A situação
de minoria pressupõe a submissão, a inferiorização, a desvalorização do
grupo considerado. (KOUBI, 2004, p. 527).
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Fica claro no romance que ambos foram vitimizados, talvez, por se alinharem
aos mesmos ideários proibidos. Por isso, em grande parte do tempo em que estava
acordado, Dan procurava “entender aquele que parecia ser sem sombra de dúvidas o seu
anjo de salvação. Tudo nele suscitava-lhe naquele momento curiosidade. Onde podia
um simples condutor de táxi arranjar tanto sentido de humor e tamanha caridade?” (p.
279). Pode-se corroborar a reflexão de Koubi sobre os agenciamentos que se dão como
forma de resistência levada a termo por minorias, principalmente se se pensar que o
agrônomo estropiado e o taxista formatam uma minoria. Ainda que Dan se mostre
revoltado frente à vida, ele tenderia a reagir contra a pulsão de destruição que o invadira
no plano domiciliar e no relativo ao poder vigente na sociedade de que é membro. Nos
termos de Koubi:

Essas regulamentações [textos legislativos] respondem a estratégias de poder,
a necessidades de organização, a lógicas de ordem; suscitam amnésias a
respeito de certos elementos constitutivos das identidades culturais assim
reconhecidas; levam, então, as minorias a reagir, a resistir, a defender-se
contra as “pulsões de destruição” que emanam tanto do Estado quanto de si
próprias. Essas confusões criam cesuras nas histórias pessoais e reúnem
censuras nas “memórias coletivas”. (KOUBI, 2004, p. 529).

Ao acionar mecanismos de defesa contra seu completo aniquilamento iluminamse incipientes rearranjos dos resíduos da história pessoal de Dan que, ao fim, são
elementos configuradores da memória de uma coletividade. Esse movimento de Dan é
realizado com certa desilusão, até mesmo quando se observa a frustração que obtivera
ao dar amor ao próximo. Para Dan o amor

era a perdição, o prelúdio do sofrimento, da angústia... A ameaça de vida. O
amor que tinha dedicado às pessoas tinha sempre tido o mesmo resultado. O
amor ao pai, à mãe, à irmã, à esposa... o resultado fora sempre o mesmo. Para
viver, precisava de oferecer algo muito superior, a paixão, uma enorme
paixão. (SILA, 2002, p. 313).

Contudo, desde o primeiro contato com “o seu anjo de salvação” (p. 279) Dan
nota seu esmorecimento em relação à vida se arrefecer. O semblante sempre bem
humorado do taxista acaba por afeiçoar o hóspede: “O seu sorriso permanente, no qual
se notava algo semelhante a ingenuidade, agradou e ganhou a simpatia de Dan” (p.
279). Não é curiosa a percepção do narrador que, em tom extremamente irônico, chama

106

a atenção para a inversão operacionalizada pelo confuso e desiludido Dan? Essa voz
narrativa parece querer demonstrar o quão estúpido é Dan por se ressentir
generalizadamente e não conseguir nutrir empatia, solidariedade por quem o acolheu. O
ressentimento característico do comportamento de Dan pode ser compreendido com o
auxílio de Koubi:

A noção de ressentimento se refere a isso: o ressentimento não é um
sentimento, ele repete incessantemente, rumina a lembrança, corresponde, de
algum modo, à memória de um sentimento. Essa memória não é a da
experiência pessoal. Ela permite delimitar quais são as minorias “culturais” a
partir da consciência societária de uma história coletiva e de um destino
comum. As funções da memória [...] levam à reflexão sobre os traços
particulares que uma minoria reúne além dos fatores qualificativos que são a
cultura, o exílio, a religião ou a língua. (KOUBI, 2004, p. 535).

Ainda que seja Dan o maltratado pela vida, ainda que seja ele o acolhido em
casa alheia, não são esses elementos suficientes para que aperceba de sua indelicadeza
em relação ao taxista, não lhe ocorrendo que talvez fosse mais prudente “esquecer para
recomeçar” (WEINRICH, 2001, p. 222). É necessário que o “sorriso permanente” (p.
279) de Mukedidi batalhe para angariar a “simpatia de Dan” (p. 279).
O olhar viciado de Dan e seu pensamento inquisidor é lancinante para com a
estruturação da casa de Mukedidi permitindo refletir sobre o modo como o hóspede
avalia, segundo os seus parâmetros, a pobreza e a desordem do lugar, descrito da
seguinte maneira: “No lado oposto ao do televisor, encostada à parede, estava uma
estante com várias prateleiras cheias de livros, arrumados de acordo com a única lei que
parecia vigorar naquela casa, isto é, a desordem” (p. 283). O que parece desordenado,
fora de lugar, nesse contexto, não seria o próprio Dan? A “ameaça de vida” (p. 313) que
tanto o fizera sofrer, coisificar-se, angustiar-se, insistia em arquitetar um estranhamento
do outro que fora tão humano, tão solidário para com ele:

Havia qualquer coisa naquele indivíduo que intrigava e impressionava Dan.
Donde vinha a convicção que punha em tudo quanto dizia? Onde é que ele ia
buscar o bom humor e a disposição que alimentavam o seu permanente
sorriso e todo o seu gesticulado? Desde quando é que taxistas dispunham de
tantos livros? Seriam aqueles livros seus ou tê-los-ia simplesmente herdado?
Seria aquele apartamento seu? (SILA, 2002, p. 284).

Parece desmedida a estranheza de Dan sobre Mukedidi, porque considerava
haver no taxista “qualquer coisa [...] que intrigava e impressionava”. Interessante
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perceber o desdém com que observa o fato de na casa do taxista haver “tantos livros”,
sem saber que livros são, também, sobreviventes, assim como o seu dono. Os livros
remetiam, por certo, às atrocidades sofridas durante a expulsão de Mukedidi da
universidade, atravessando, quase incólumes, o período de prisão e torturas e, também,
o despejo do seu corpo torturado na mesma praça, em frente à cadeia, em que, tempos
depois, Dan foi por ele encontrado. O que escapa a Dan é a compreensão de que, talvez,
com a manutenção da biblioteca, o taxista corajosamente descumprisse a “ordem de
esquecer”, tal como explica Weinrich (2001, p. 238), referindo-se a outro contexto e
refletindo sobre os chamados “crimes de guerra”: “Por isso é moral e historicamente
coerente que [...] todos os “crimes contra a humanidade”, especialmente na forma de
assassinato de genocídio, tenham sido excluídos de qualquer anistia e não possam
prescrever.”
Poder-se-ia pensar que a coleção de livros, pertencente ao professor Mukedidi,
permitiria perceber o que da antiga profissão permanecia na mentalidade do agora
taxista. Os livros e o seu dono sobreviveram aos crimes contra a humanidade e,
portanto, salvaguardam a memória de uma coletividade, de uma minoria que insiste em
existir. Os livros remetiam a um tempo que a oficialidade julgava ter apagado da
memória dos que os puderam ler. Os livros retomam as memórias proibidas pela
oficialidade, porém, nunca apagadas definitivamente.40 Os volumes alocados de modo
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Parece importante estabelecer uma aproximação da biblioteca do taxista, o antigo professor Mukedidi,
especificamente quanto ao seu significado, com duas situações: A primeira remete à afirmação do crítico
literário brasileiro Antônio Candido “quanto ao valor da coleção bibliográfica paterna, doada à
UNICAMP, como objeto de investigação de uma mentalidade temporal e espacialmente referenciadas”
(CANDIDO, 1993, p. 218). Os livros, como acentua Candido, comunicam um “recado” (CANDIDO,
1993, p. 216). A segunda, à tese de Djaló (2004) quando afirma ter o patrimônio bibliográfico um papel
crucial na elaboração da memória coletiva. Segundo Djaló: “O patrimônio documental desempenha um
papel-chave na história nacional. Nesta perspectiva, a Guiné-Bissau precisa de lançar um apelo à
comunidade internacional para procurar e recuperar de maneira sistemática o seu patrimônio documental
na posse de instituições estrangeiras a fim de restaurar a sua verdadeira história. Isso pode ser feito quer
mediante acordos bilaterais ou multilaterais, quer pela solidariedade internacional dos bibliotecários e
bibliotecas através do mundo. A organização metódica e técnica de toda a informação que permita a sua
localização e utilização é uma tarefa que resta a promover. A este respeito, a ajuda da comunidade
internacional, nomeadamente da Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Bibliotecas
(IFLA) e da UNESCO, torna-se cada vez mais necessária a vários níveis: formação dos bibliotecários,
criação de bases de dados, informatização das operações, acesso à Internet, e apoio financeiro para a
aquisição de materiais de preservação das coleções e do software. Para terminar, gostaríamos de lembrar
aqui que existe um precedente na história da reconstrução das coleções danificadas. Após a guerra da
Bósnia Herzegovina e da Croácia, foi enviada uma missão conjunta UNESCO/IFLA para estudar as
condições de reconstrução e restauração de bibliotecas kosovares e croatas brutalmente destruídas, e
muitas ajudas foram concedidas como ato de solidariedade com as bibliotecas e bibliotecários destes
países. Felicito calorosamente esta iniciativa. Gostaríamos de aproveitar esta ocasião para lançar um apelo
à comunidade internacional sobre a necessidade imperiosa de reconstruir as bibliotecas dos países
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displicente talvez constituíssem uma perfeita estratégia de Mukedidi para tornar
permanente pelo menos algo relacionado à sua batalha por sua identidade, pelos traços
que a desenham. Os volumes poderiam ser vistos, metaforicamente, como uma prótese à
lembrança abissal, aquela que, segundo a reflexão de Weinrich, nos põe mais próximos

do esquecimento quanto mais fundo descermos a esses porões [de memória
latente]. Lá a lembrança abissal passa imperceptivelmente para o
esquecimento – ou volta a emergir dele. [...] Mas talvez o esquecimento
também seja apenas, dito de forma mais trivial, um buraco na memória,
dentro do qual algo cai, ou do qual algo cai. (WEINRICH, 2001, p. 21).

Ainda assim, é na “companhia que achava cada vez mais agradável” (p. 287),
nessa casa em “desordem” (p. 283) que o convalescente Dan “via passar o tempo sem
dar por ele. [...] As risadas tinham feito desaparecer as dores das feridas e a tristeza das
recordações” (p. 287). Parece que o narrador quer deixar no devido lugar o julgamento
equivocado de Dan sobre o taxista, lembrando a fundamental atitude de Mukedidi para
que o agrônomo se revestisse de coragem e saísse do estado em que se encontrava.
Ainda assim, interpreta com desconfiança a pergunta do taxista para incentivar a
locomover-se:

_ Não queres experimentar, a sério?
Aquela pergunta soou com uma outra melodia. Uma melodia que não
provinha unicamente do facto de passar a tratá-lo por tu. Dan voltou-se e
encarou de frente o seu interlocutor. Não notou nenhuma intenção maldosa,
nem nada que pudesse ser interpretado como provocação. A pergunta sooulhe mais como um incitamento, tal como sugeria aliás a sua posição,
inclinado sobre a cama e oferecendo a mão para ajudar. (SILA, 2002, p. 281).

O ranço de Dan com relação ao contato com Mukedidi e ao seu modo
despachado de levar a vida, advém do fato de que o comportamento do taxista o
incomoda porque, no mundo do qual Dan foi enxotado, não há lugar para uma relação
desinteressada entre as pessoas. Por isso ele acredita precisar conhecer melhor Mukedidi
e saber mais sobre sua origem. Mukedidi, o antigo professor, prometera falar mais de si,
mas sempre se esquivava quando era interrogado a esse respeito. Ao mesmo tempo Dan
admirava-se da “falta de curiosidade do seu anfitrião em relação à sua pessoa. Como
podia ele acolher e manter em sua casa alguém de quem não sabia absolutamente nada,
além de que fora espancado pela polícia?” (p. 289). As indagações de Dan poderiam ser
africanos, em particular do Burundi, do Ruanda, do Congo, da África Central, da Libéria, da Serra Leoa e
da Guiné-Bissau, igualmente danificadas por conflitos armados.” (DJALÓ, 2004, p. 106-107).
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interpretadas a partir do que acentua Assmann (2011) acerca das metáforas da
recordação. Nesse sentido, o convívio pautado no rancor do hóspede a quem o recebe e
o seu tom inquisitorial reforçariam um dos modelos de recordação discutidos pela
teórica e que se define por um conjunto de “metáforas espaciais que designam a arte da
memória [e] um conjunto de metáforas espaciais que designam a força da recordação
[que] cumpre-se quando nos voltamos à imagem da escavação. (ASSMANN, 2011, p.
174, grifos da autora).
A

sutileza

da

enunciação

romanesca

deixará

transparecer

parte

do

funcionamento das memórias do taxista na aparente desordenação e confusão do seu lar.
A inconveniência de Dan em insistir no inquérito acaba por fazer com que o taxista
traga à superfície dolorosas memórias sobre seu obscuro passado:

Depois contou a história.
Falou outra vez dos seus tempos de estudante na universidade. Falou dos
panfletos que confeccionavam para denunciar tanto o que se passava dentro
da universidade como algumas medidas do governo, com as quais
discordavam. Descreveu a agitação política daqueles tempos e depois as
manifestações. Recordou a sua fuga e os dias de clandestinidade. Falou da
denúncia que fez com que fosse preso e encarcerado naquela mesma prisão.
Não se referiu ao tratamento que recebera nem à sua expulsão da
universidade, mas disse numa voz sem entusiasmo:
_ Quando me soltaram, a altas horas da noite, não podia andar. Fui deitar-me
naquele mesmo sítio onde estavas sentado, debaixo da árvore. Recolheu-me o
varredor da rua, quando estava quase a amanhecer.
[...]
_ É por isso que desde que tenho o táxi passo sempre por aquela rua e
verifico se está alguém debaixo da árvore... – concluiu, com uma profunda
mancha de tristeza no rosto. (SILA, 2002, p. 290-291).

As memórias desenterradas, à força, pela petulância do ingrato hóspede
demonstram algo muito mais cruel do que se pode imaginar. Explicitam, as memórias
de Mukedidi, o processo de apagamento e coisificação de pessoas, operado pelo jogo de
poder. No caso daquele país, a disputa pelo poder e a legitimação de uma ideologia,
prescindem, a considerar as trajetórias de Dan e do taxista, do solapamento de
indivíduos destoantes das normas da oficialidade. E, por conseguinte, da constituição
dos indivíduos enquanto seres detentores de memórias. Memórias de um mundo outro,
diverso daquele cujo jogo político e sua respectiva reviravolta instauram. No entanto, na
gestão da memória administrada por Mukedidi, tudo estava guardado. Memórias
guardadas no poço do esquecimento, como explicam Weinrich (2001) e Assmann
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(2011), em trecho em que a pesquisadora se vale do filósofo Hegel para explicar o
conceito de esquecimento. Para ela,
outras metáforas da memória carregadas de temporalidade também realçam a
latência como um aspecto central da memória. Para deixar ainda mais claro
esse conceito, devem-se diferenciar duas formas de esquecimento: um
esquecimento dissolvente e destrutivo, e um esquecimento conservativo,
preocupado em preservar. [...] Quando Hegel fala do “poço do
esquecimento”, pensa em um depósito intermediário em que as lembranças
estão temporariamente inacessíveis, sem que por isso se mantenham
precipuamente irrecuperáveis. (ASSMANN, 2011, p. 181).

No plano romanesco, as confissões de Mukedidi permitem que Dan se veja no
que

já sabia (...) do passado de Didi; sabia que ele fora um estudante brilhante,
social e politicamente muito activo; sabia também que fora banido da
universidade e que nunca encontrara emprego compatível com a sua
formação e o seu nível de conhecimentos. Sabia finalmente que fora preso e
tratado com maldade. Tal como ele fora. (SILA, 2002, p. 292).

Pactuava-se um encontro dessas duas trajetórias de vida justamente na classe das
minorias, a quem torpemente se tentou sacar as memórias e as experiências
consideradas nocivas àquela temporalidade. O longo silêncio que se seguiu ao relato do
taxista deu sentido às perguntas e desconfianças que não deixavam a mente de Dan
apaziguada: “Que sabia realmente aquele homem?” (p. 289). O que Dan talvez não
percebesse é que sua momentânea falta de memória coincidia quase completamente
com a rememoração de Mukedidi “com tantas feridas no coração” (p. 294).
Seu recurso à paixão por todas as mulheres era uma estratégia para continuar a
dar sentido à vida, a despeito da pretendida subtração de parte de sua experiência. Dan
compreendia que às mulheres Didi endereçava “todo o [seu] amor, esse amor tão grande
que eu sempre tive aqui no meu peito, que me proibiram afectar a outras pessoas” (p.
294). É a partir dessa compreensão que consegue perceber que
só num estado de profunda paixão, é possível a um indivíduo como eu
reencontrar-se a si mesmo, recuperando os valores morais e o sentido de
justiça, que constituem a essência da vida. Sem essa paixão não há conduta
decente nem coerente, não há acção orientadora do pensamento, não há juízo
de valor. E o que é a vida sem tudo isso? (SILA, 2002, p. 294).
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Interessante que, nesse encontro entre esses dois homens, parece ser o agarrarse, cada um em seu tempo e a seu modo, ao substrato inapagável de suas memórias o
único caminho para fortalecer o enfrentamento da vida. As fagulhas de memórias que se
lançam no cotidiano momentaneamente dilacerado de Dan parecem veicular uma lição
para o agrônomo: o respeito ao outro não deve ser negligenciado por conta da vileza em
que às vezes se dá o jogo de poder, as relações entre diferentes interesses. Essa lição
duramente apreendida por Dan talvez poderá auxiliá-lo a compreender o amor, para ele
uma “perdição” (p. 313), visão incutida em sua mente desde que perdera o seu maior
bem: seu filho.
Como se vem demonstrando, a vida da personagem Dan, quando de seu
encontro e convívio com o taxista Mukedidi, parece ressaltar a dificuldade do agrônomo
de enfrentar, deliberadamente, a necessidade de apagamento de memória e de se afastar
de experiências carregadas de negatividade. As partes analisadas até aqui explicitam as
fagulhas de memória que resistem à injunção da necessidade de esquecer. As
lembranças de um tempo duro assentam-se em estruturas de recordação materializadas
pela escrita e pelo projeto literário de Sila. Ao se perceber, no romance, a efervescência
de memórias resgatadas, é possível compreender passagens da obra como metáforas da
memória, na imperfeição em que se constituem. Sobre essa questão, acentua Assmann:

A escrita como metáfora da memória é tão indispensável e sugestiva quanto
extraviadora e imperfeita. A presença permanente do que está escrito
contradiz ruidosamente, no entanto, a estrutura da recordação, que é sempre
descontínua e inclui necessariamente intervalos da não presença. Não se pode
recordar alguma coisa que esteja presente. E para ser possível recordá-la, é
preciso que ela desapareça temporariamente e se deposite em outro lugar, de
onde se possa resgatá-la. A recordação não pressupõe nem presença
permanente nem ausência permanente, mas uma alternância de presenças e
ausências. As metáforas da escrita, que pela fixação sígnica implicam uma
permanente legibilidade e disponibilidade do conteúdo da memória,
negligenciam justamente essa alternância de presença e ausência, tão própria
à estrutura da recordação. Para fazer mais jus a isso, seria preciso inventar a
imagem de uma escrita que, uma vez realizada, não se tornasse legível de
imediato, mas somente sob condições especiais. (ASSMANN, 2011, p. 166).

Pode-se dizer que a condição especial descrita por Assmann é alcançada no texto
de Sila, sobretudo se se levar em conta o esforço para contrariar o que diz Memmi
(2007, p. 143), para quem “o colonizado parece condenado a perder progressivamente a
memória.” As duas personagens aqui discutidas enquadrar-se-iam na condição apontada
por Memmi? Tender-se-ia a responder afirmativamente se se levar em conta o roubo
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perpetrado pela metrópole em instituições em que repousavam as memórias do povo
guineense. Memmi vai além do que afirma para explicar que
a lembrança não é um fenômeno de puro espírito. Assim como a memória do
indivíduo é fruto de sua história e de sua fisiologia, a de um povo repousa em
suas instituições. Ora, as instituições do colonizado estão mortas ou
esclerosadas. Quanto às que conservam uma aparência de vida, ele quase não
acredita mais nelas e verifica todos os dias sua ineficácia; ocorre-lhe ter
vergonha delas, como de um monumento ridículo e caduco. (MEMMI, 2007,
p. 143).

Contudo, é indubitável que as criações literárias, mesmo em cenário de
incertezas, assumem as facetas do esquecimento forçado que outra coisa não é que um
trabalho de gestão de memórias espacial e temporalmente possíveis.
Ainda perscrutando as configurações da memória que o romance de Sila
agencia, seria relevante discutir a modulação de uma suposta autenticidade africana
dada a conhecer em passagens específicas da conturbada trajetória da vida do afroamericano Dan. Admite-se, nessa incursão por essa questão na obra, que a defesa de
uma autenticidade africana poderia ser vista como variação do furto da memória, o que
impeliria às demarcações de um imaginado “ser africano.” Poder-se-ia pensar que esse
recorte da vida de Dan, tal como a enunciação apresenta, funcionaria como metáfora da
memória que se utiliza de imagens para sobreviver e, também, como projeções de
estratégias de desculpação?
As reflexões sobre a narrativa convidam conclamar, principalmente, Paul
Ricoeur (2007) e sua teorização a respeito da memória e também Aleida Assmann
(2011) e suas considerações sobre a figuração da memória. Como já afirmado, elencamse, em instantes da vida de Dan, fagulhas de memória tensionadas por mecanismos de
destutelamento.
Já se referiu, neste trabalho, à crítica situação conjugal dos pais de Kwame e
principalmente aos motivos das divergências entre eles. Dan, em um duplo movimento,
tenta agarrar-se a uma feição estereotipada de uma africanidade essencial, mas, ao
mesmo tempo, é ameaçado pela fragilidade desse pensamento quando é levado a
questionar o seu dogmatismo em relação ao continente africano. Ruth desestabiliza a
aparente solidez das concepções de Dan sobre a essencialidade africana expressando
uma visão que se opõe à do marido. A defesa da africanidade elaborada por Dan pode
ser observada na decoração de parte da sala de visitas repleta de “obras de arte africana”
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(p. 188). Nesse cômodo, “cada uma daquelas peças tinha um valor particular para ele,
embora todas marcassem o mesmo momento de significado especial na sua vida: os
primeiros tempos da sua estadia naquele país” (p. 188). Sua postura, de alguma forma,
acabava por assumir os preconceitos decorrentes do seu pouco conhecimento da cultura
de que se julgava parte e reforçavam seu comportamento colecionista, levando-o a

explorar e valorizar tudo o que a seus olhos se apresentava como
genuinamente africano. E foi precisamente nesses momentos que foi juntando
os quadros, as estatuetas de madeira e outros objectos de arte que hoje
enchiam as paredes e davam um aspecto museico, como dissera um dos
amigos da época, à sua sala. (SILA, 2002, p. 188, grifo nosso).

A saga pessoal de Dan, a avidez “em descobrir e manifestar sua africanidade” (p.
188) eram sua companheira desde o tempo da faculdade. Apossar-se de sua pertença
africana, de sua ancestralidade, foi um dos motivos pelos quais se tornara “um dos
principais activistas do Africa Commitee, uma organização que os estudantes afroamericanos da universidade haviam criado para coordenar as suas actividades e
iniciativas em prol do continente donde diziam ter saído os seus antepassados” (p. 203).
É preciso que se esclareça que, antes de entrar na universidade, em sua mente,
reverberava a crença de “que o africano continuava a vestir couro de leão e dormia em
cima de árvores, tal como se via nos filmes de Tarzan” (p. 203). Ou seja, “tal como
acontecia com a quase globalidade dos afro-americanos, para ele África era qualquer
coisa de atrasado, ruim, horrível, cuja referência convinha evitar sempre que possível”
(p. 203). Só a partir de sua entrada na universidade tivera oportunidade de estranhar as
suas convicções e decidir seguir em busca de novos conhecimentos sobre o continente
antes estigmatizado por ele.
É razoável considerar que esse tipo de pensamento, que em Dan é persistente,
filia-se a um tipo de visão que Achugar (2006) considera como sintomático de
imposições levadas aos espaços colonizados pela Europa. Segundo o teórico, nesses
espaços, uma fronteira

foi estabelecida, imperial e colonialmente, no âmbito linguístico, no âmbito
religioso, no âmbito da indumentária, no âmbito da comida e de todos os
rituais próprios da vida cotidiana. A mesma relação com a natureza é
diferente de um e de outro lado dessa fronteira que chegou com e foi imposta
pelos europeus. (ACHUGAR, 2006, p. 300-301).

114

Ainda assim, em ocasião em que estava, anos mais tarde, tomando parte em
reunião com os embaixadores africanos, por conta de suas premiadas monografias, no
pensamento do futuro agrônomo Dan passeavam reformulações estereotipadas e
destoantes de um estudante daquele patamar. Veja-se, por exemplo, a memória
consolidada em sua mente acerca de uma mulher tipicamente africana, na verdade,
Ruth, que, em breve, tornar-se-ia sua esposa:

Nunca tinha estado com uma moça africana e nunca lhe passara pela cabeça
que podia existir algo do gênero da atracção que sentia naquele momento.
Seria essa atracção uma virtude da mulher africana, um dom natural que a sua
africanidade lhe atribuía? Significava isso que todas as moças africanas eram
assim tão sensuais e atraentes como aquela que tinha naquele momento à sua
frente? (SILA, 2002, p. 214).

A memória oficial saturava tais idiossincrasias das quais Dan era, ao mesmo
tempo, receptor e disseminador. Memórias etnocêntricas, eurocêntricas, trajavam os
estudantes de uma arrogância que parecia impossibilitá-los de autorrefletirem sobre o
que, orgulhosamente, externavam. O historiador de Burkina Faso, Ki-Zerbo, expõe com
tenacidade a violência com a qual a metodologia histórica colonizatória norteava seu
fazer para varrer qualquer vestígio de versões diferentes daquela por ela emitida:

A pesquisa [histórica] era um dos instrumentos da colonização, a tal ponto
que a investigação histórica tinha decidido que não havia história africana e
que os africanos colonizados estavam pura e simplesmente condenados a
endossar a história do colonizador. (KI-ZERBO, 2009, p. 15).

Dan e seus colegas de faculdade deixavam-se influenciar por esse tipo de
premissas de histórias oficiais, colocando-se na patética situação de acreditar, piamente,
ser necessário expor aos embaixadores africanos que “os povos africanos tinham uma
História muito antiga, ao longo da qual se haviam confrontado com inúmeros problemas
e situações difíceis, mas que sempre souberam ultrapassar” (p.226). A exposição do
estudante de Agronomia para os embaixadores africanos desnudava suas convicções e
demonstrava, claramente, o apagamento deliberado da história africana. De certa forma,
a posição de Dan vai a contrapelo do que ressalta Ki-Zerbo, ao sublinhar o movimento
que competia ser realizado pelos africanos em demanda de construir uma outra matriz
de pensamento histórico: “Foi por esta razão que nos dissemos que tínhamos de partir
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de nós próprios para chegar a nós próprios. Você sabe que procuramos novas fontes da
história africana, particularmente a tradição oral” (KI-ZERBO, 2009, p. 15).
Mais estranho, porém, é perceber a boa acolhida desse ideário pelos diplomatas
que ouviam Dan percorrer a “luta vitoriosa dos povos das antigas colônias portuguesas,
como demonstração clara de que este espírito de luta pela dignidade e pelo progresso do
Homem africano ainda se mantinha vivo na memória dos povos” (p. 226). A “memória
dos povos” (p. 226) que Dan se orgulhava por conhecer, sem posicionar-se criticamente,
parece apenas outro exemplo da enganosa composição e replicação daquilo que o rapaz
considerava próprio do espectro das africanidades. Um exemplo, talvez, da fragilidade
desse ideário de “uma vida e [...] ritmo cujos parâmetros custava descobrir” (p. 234).
Deixava transparecer a superficialidade quanto ao que se considerava parte, substrato de
sua própria constituição, ao que ele e os demais colegas batizaram de “Espírito de
Dignidade do Africano” (p. 234). Dan acabara por concluir, mediante suas próprias
reflexões, que ao africano era orgânico um “não reparar nas coisas” (p. 231), bem como
serem, os homens africanos, portadores natos de um “sentido de justiça e de
solidariedade” (p. 241).
Contudo, nem mesmo o “cassete de música tradicional africana” (p. 243), “os
sons agudo do korá” (p. 243) tiveram o poder de arrefecer as marcas profundas que as
agruras da vida imprimiram em Dan. Era como se ele praticasse, sem o pleno
conhecimento, é claro, o esquecimento agenciador da memória, como expõe Ricoeur
(2007, p. 449): “Contra o esquecimento destruidor, o esquecimento que preserva.
Talvez seja esta a explicação de um paradoxo pouco notado do texto de Heidegger, a
saber, que é o esquecimento que torna possível a memória.”
Ao retomar certo controle sobre seu destino, após a estada na casa de Mukedidi,
Dan podia declinar de “suas ideias apaixonadas sobre África” (p. 241). Em carta ao
taxista, Dan

iria contar da África que estava descobrindo. Daquela com cara cruel, que
reprimia barbaramente; daquela com mãos sanguinárias, que assassinava nas
prisões; da outra de olhos vedados, perdida na corrupção; e da outra ainda...
Queria encontrar palavras para exprimir todo o seu desgosto, a tremenda
desilusão que sentia, mas achou que isso tudo não ia caber numa carta, por
mais extensa que ela fosse. (SILA, 2002, p. 241).
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Nesse trecho da carta, os sentimentos de Dan transbordam e um “arsenal de
desculpas”, para se usar uma expressão de Ricoeur (2007, p. 454)41, faz-se ferramenta
de acesso à memória, pela via do esquecimento.
Toda a desilusão no âmbito profissional parecia ser menor, se comparada à
derrota sofrida por Dan, em seu espaço familiar, pelo envio do filho à Europa, que não
permitira dar ao menino uma educação legitimadora das coisas, para ele
verdadeiramente africanas, tal como ele as construíra em sua cabeça afro-americana. O
“rosto abatido que ganhara com a partida do filho” (p. 195) assumiu o mesmo semblante
que um pôster que ele havia comprado e afixado em uma das paredes de seu escritório.
O contato com o cartaz na parede traz à superfície algo que o equipara ao que está
retratado, algo que sobrevive na imagem e que a mudança do ângulo de observação
torna nítida para o agrônomo. O processo que se encena no romance pode ser analisado
com o auxílio de Ricoeur, quando este teórico se remete à Santo Agostinho:
“Tarde a reconhecer-te, ó verdade!” exclama dolorosamente Santo
Agostinho. Tarde a reconhecer-te é a confissão emblemática de todo
reconhecimento. Sobre o pressuposto retrospectivo, construo um raciocínio:
foi preciso que algo permanecesse da primeira impressão para que dela me
lembre agora. Se uma lembrança volta, é porque eu a perdera; mas se, apesar
disso, eu a reencontro e reconheço, é que sua imagem sobrevivera.
(RICOEUR, 2007, p. 438).

A força das imagens como instrumentos que agenciam a recordação também é
objeto de análise para Assmann. Na proposição da teórica, as imagens

não são apenas descrições, são também media da recordação e, mais ainda:
instrumentos da terapia que envolve recordação. Esse parágrafo evidencia de
forma peculiar a força domesticadora das palavras e imagens; nele, constróise uma ponte irônica, e também muito delicada, entre a “ferida” (pois
“trauma” não quer dizer outra coisa) e o “aconchego”. [...] Imagens surgem
na memória sobretudo em regiões não alcançadas pelo processamento verbal.
41

Sobre esse aspecto Paul Ricoeur esclarece que: “Os casos de esquecimento de projetos – omissão de
fazer – revelam, além disso, os recursos estratégicos do desejo em suas relações com outrem: a
consciência moral buscará neles seu arsenal de desculpas para sua estratégia de desculpação. A linguagem
contribui com isso por seus lapsos; a prática gestual pelas confusões, desajeitamentos e outros atos falhos
(a chave do escritório inserida na porta errada). É essa mesma habilidade, aninhada em intenções
inconscientes, que se deixa reconhecer numa outra vertente da vida cotidiana, que é a dos povos:
esquecimentos, lembranças encobridoras, atos falhos assumem, na escala da memória coletiva,
proporções gigantescas, que apenas a história, e mais precisamente, a história da memória é capaz de
trazer à luz.” (RICOEUR, 2007, p. 454-455).
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Isso vale principalmente para experiências traumáticas e pré-conscientes. [...]
Pois, assim como a escrita, também a imagem é, a um só tempo, metáfora e
medium da memória. (ASSMANN, 2011, p. 190, 237-238).

Note-se que é através de imagens que Dan se apercebe do seu engano com
relação a uma visão totalizante e atemporal da África. Em momento em que revê o
velho pôster “que pendurara no ângulo formado pelas duas paredes e que exibia o rosto
de um grupo de crianças sorridentes” (p. 191), boquiaberto, Dan percebeu que aquelas
crianças, que ele “sempre imaginara [...] sorrindo” (p. 242), para ele tipicamente
africanas, portanto, felizes, surpreendentemente, agora, “traziam na cara uma expressão
que era completamente diferente do que sempre presumira ser. Era algo que transmitia
não a felicidade, mas um sofrimento oculto, qualquer coisa de ruim...” (p. 192). O
impacto desse emblemático reencontro com a figura das crianças toca e excita alguma
fagulha de memória de experiências difíceis que Dan tentava administrar. É ainda
Assmann (2011, p. 244-245), que destaca que “as imagens estão mais próximas da força
impregnante da memória e mais distantes da força interpretativa do entendimento. Sua
força efetiva imediata é difícil de canalizar, o poder das imagens procura seus próprios
caminhos de mediação.”
Desgostoso com todos os aspectos da sua vida, desacreditado de seu fantasioso
construto da ancestralidade africana, Dan sentia-se, novamente, sozinho no mundo. O
choque de reconhecimento disparado pela imagem das tristes crianças promoverá uma
série de indagações de ordem subjetiva em Dan. Esse devir melancólico pode ser
entendido com o auxílio de Ricoeur (2007, p. 462), para quem “se uma forma de
esquecimento puder então ser legitimamente evocada, não será um dever calar o mal,
mas dizê-lo num modo apaziguado, sem cólera. Essa dicção tampouco será a de um
mandamento, de uma ordem, mas a de um desejo no modo optativo.”
Dan sentia que “tinham-lhe retirado até a própria alegria de viver. Depois de
tudo o que se passara, a que valores teria que se agarrar? Com que esperanças iria
alimentar o futuro? Haveria algum para ele?” (p. 292). Dan parecia, nesse estado de
espírito, um ser destituído de memória, sem ponto de ancoragem. Entretanto, aqui a
propensão é acreditar no poder da enunciação literária que registra, no aparente
esquecimento de Dan, a perseverança da lembrança tal como considera Ricoeur, quando
remete
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à idéia paradoxal segundo a qual o esquecimento pode estar tão estreitamente
confundido com a memória, que pode ser considerado como uma de suas
condições. [...] O esquecimento designa então o caráter despercebido da
perseverança da lembrança, sua subtração à vigilância da consciência.
(RICOEUR, 2007, p. 435, 448).

Se alguma lição o contato de Dan com a África ensinara viria, de chofre, da
briga entre cachorros, na rua, já referida neste capítulo. A briga dos animais fazia-se em
meio a uma intensa ventania e esta prenunciava a vinda de um temporal. O cheiro da
água avizinhando-se atingiu o mais fundo do pensamento de Dan e o demoveu do
marasmo em que estava. A água exerceu nele um poder terapêutico, içando-o, outra vez,
para uma vida nova. Aleida Assmann (2011, p. 184) salienta que “a água tem um
significado ambivalente” uma vez que ela “associa-se tanto ao ato de esquecer quanto
de recordar” (ASSMANN, 2011, p. 184). A afirmação de Assmann acerca da potência
da água em operar fluxos de recordação é cara para o que se discute aqui. O cheiro da
água, prenunciado pelo “perfume, misteriosamente, diluído no ar” (p. 297) parece
despertar Dan do sono provocado pela falência de sua ideia sobre as africanidades e o
panorama vago em que sua trajetória de vida o enlaçou. O aproximar-se da chuva e seu
frescor peculiar agem fundo em sua memória e o deslocam, ainda que de maneira
diminuta, da apatia que o igualou às crianças tristes do quadro da sala. Vale trazer longa
citação em que se mostra a beleza de imagens da “chegada da estação das chuvas” (p.
297), sobretudo porque esse acontecimento parece sinalizar, subrepticiamente, a
fragilidade de mecanismos de destutelamento, como a presente reflexão tem
problematizado. No excerto adiante isso se mostra, por exemplo, na força de
transformação que um elemento invisível da natureza, o vento, sem aparente
importância, ensinará a Dan não se deixar aliciar pelos embates da vida. O vento que
cumpre sua jornada mesmo que “eternamente nômada e solitário” (p. 297), parece
sugerir ao jovem que isso também é factível por ele, ainda mais que não exatamente ele
esteja sozinho em sua trajetória. Eis a cena:

No entanto, eternamente nómada e solitário, o vento não se deixava aliciar.
Como um verdadeiro cavalheiro que se prezava de ser, deixava sempre uma
prenda para consolar os que não podiam segui-lo: um perfume muito
especial. Um perfume que cheirava a humidade.
E talvez tenha sido esse perfume, misteriosamente diluído no ar, que fez
despertar em Dan uma sensação que o afastou do estado letárgico em que se
encontrava mergulhado havia vários dias.
Foi certamente aquela humidade do ar, que avidamente absorveu em grandes
quantidades, que lhe transmitiu a notícia da chegada da estação das chuvas.
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Era o anúncio de uma nova estação, do mudar das coisas, do evoluir do
tempo. Brevemente muita coisa iria transformar-se. O céu ganharia um outro
visual; as ruas teriam outro aspecto; os jardins apresentariam novas flores,
novas cores, novos aromas. Era uma nova vida que se anunciava. Uma vida
diferente... (SILA, 2002, p. 297-298).

Relevante conclusão sobre o metafórico significado das águas da nova estação
das chuvas é feita por Secco (1998, p. 261), quando assinala que “as águas míticas da
memória podem significar mais para os seres humanos que o tempo agressivo da
história contemporânea, preocupada, principalmente, com questões de poder e
progressos materiais.” Essa possibilidade de um novo tempo, de uma “nova vida que se
anunciava. Uma vida diferente” (p. 298), Dan a construiria a partir da ruminação de
suas memórias e, daí, outra inserção naquele mesmo país talvez fosse possível. Como
materialização dessa visão, uma nova investida na concretização de seu plano
desenvolvimentista terá chance de efetuar-se com a sua nomeação para Ministro da
Agricultura.
Ricoeur (2007, p. 455, 459) acentua que as estratégias do esquecimento
enxertam-se diretamente no trabalho de configuração de memórias. De acordo com o
seu pensamento, pode-se sempre narrar de outro modo, suprimindo, deslocando as
ênfases, refigurando diferentemente os protagonistas da ação assim como os seus
contornos. Ver uma coisa, diz ele, é não ver outra. Narrar um drama é esquecer outro,
conclui. Sobre o trabalho de memória, o filósofo e linguista francês Todorov irá
acentuar a importância da seleção dos “sinais deixados pelo passado”. Diz ele que, ao
recordar, elegemos um

processo de seleção, consciente e voluntária, de todos os sinais deixados pelo
passado, escolheremos só reter e só consignar alguns, julgando-os, por uma
razão ou por outra, dignos de ser perpetuados. Esse trabalho de seleção é
necessariamente secundado por outro, de disposição e portanto de
hierarquização dos fatos assim estabelecidos: alguns serão destacados e
outros, lançados à periferia. (TODOROV, 2002, p. 143).

Como se pretendeu demonstrar, no percurso interpretativo até aqui realizado, a
enunciação literária encerra, ainda que não pareça, as várias fases de um planejado
intento de - vale mais uma vez repetir - destutelamento da memória. Como já se
afirmou, nesse romance de Sila, as imagens que agenciam a recordação, ou mesmo as
linhas de desculpação, ou ainda, o binômio lembrar e esquecer, fazem forte presença na

120

estrutura narrativa e permitem um primeiro contato com as fagulhas de memória desse
tecido social.
O trabalho do escritor guineense, em Eterna paixão, nos caminhos aqui
percorridos, tornam possível colecionar os fragmentos de memória, dispersos ao longo
do romance que, estrategicamente, talvez estejam a gritar, a plenos pulmões, o fracasso
da investida das velhas botas sujas na sua marcha ignóbil em demanda de calar a voz do
qualquer um, do rosto humano qualquer, imagens que são aqui retomadas do filósofo
francês Didi-Huberman.
A assertiva de Todorov, citada anteriormente, é providencial no sentido de
provocar que se leve adiante a presente reflexão sobre o trabalho da memória
operacionalizado por Sila. Pode-se pensar que sobrexiste um movimento próprio ao
escritor - que será enfatizado, ao se focalizar o segundo romance de sua trilogia - que
pode ser compreendido como experimento a desarticular as “botas velhas e sujas” do
destutelador de cérebros. Para se compreender melhor esse movimento deve-se
considerar que o país, Guiné-Bissau, ocupa um lugar no que foi definido como periferia,
talvez “periferia da periferia”, como acentua Inocência Mata42, quando considera o
estatuto periférico das literaturas africanas, sobretudo o espaço literário de São Tomé e
Príncipe, país em que nasceu. Em alguma medida, de ordem semelhante é a situação da
literatura guineense. Nisso reside a boa fatura do trabalho de Sila, que rompe com esta
idiossincrasia denunciando a tentativa de roubo e apagamento das memórias de seu
povo.
O contributo do projeto literário de Sila e do sistema literário guineense
seleciona, nos termos usados por Todorov, de forma consciente e voluntária, sinais
deixados pelo passado, dispondo-os ao correr da enunciação, deliberadamente, à guisa
de partículas de luz, a iluminar fragmetos de memórias possíveis, sobretudo porque o
foco da escrita-lanterna de Sila traz para a centralidade a voz do rosto humano qualquer,
ou melhor, o que restou dela, como se pretendeu demonstrar na análise realizada de
aspectos do romance Eterna paixão. Da coleção desses fragmentos, catados
brilhantemente pelo escritor, se constrói um texto da memória desse mundo periférico.
Assim expõe-se sua estética politizada para incomodar os sempre crédulos de que “as
pessoas não estão interessadas na história dos cafundós”, como celebremente sintetizava
42

A expressão foi usada por Inocência Mata em vários textos de sua autoria. Aqui refere-se ao título de
capítulo do livro Literatura angolana: silêncio e falas de uma voz inquieta (2001) .
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a voz narrativa do romance do escritor sul-africano, J. M. Coetzee, À espera dos
bárbaros (2006), frase retomada em uma das epígrafes do presente capítulo.

Como se tem aqui argumentado, também no romance que se passará a analisar,
A última tragédia, visualiza-se a boa fatura colhida por Sila para destruir, mais uma vez,
a tentativa de roubo da memória do povo do qual ele faz parte. São estratégias desse
mecanismo que se passa a discutir.
Em A última tragédia tomar-se-á como abertura para a análise o capítulo
denominado “Um mundo tão diferente”, para procurar ressaltar as estratégias narrativas
que informam sobre a memória dos povos nativos daquela terra. Pretende-se explicitar a
singularidade de uma narração que ressalta, pela negação, a presença forte do universo
da tabanca. O recurso à memória rompe os núcleos de silenciamento e ressalta a
existência de um outro espaço que não o da casa dos patrões.
Antes, porém, cumpre fornecer uma breve síntese dessa obra, publicada em
1995. Em sete capítulos denominados “Um mundo tão diferente”, “A missão”, “O poder
do pensamento”, “O testamento”, “A esperança”, “A guerra de Mbunh”, “A vingança” e
um “Epílogo”, conta-se a conturbada trajetória de Ndani, ou Maria Daniela, uma jovem
que saiu de sua tabanca, em Biombo, para ir trabalhar e tratar, ela mesma, dos rumos de
sua vida. Porque Ndani tinha tomado essa atitude, o Djambakus da tabanca anunciou
que a menina possuía um mau espírito no corpo e portava uma desgraça iminente. Na
verdade, como a própria rapariga esclarece:

Toda a gente acreditara numa profecia de um maldito Djambakus que
afirmara ser ela portadora de um mau espírito, da alma de um defunto mau, e
lhe vaticinara consequentemente uma existência turbulenta, uma vida de
desgraça, de tragédias até ao fim... E lembrava-se que desde aquele dia
perdera o sossego em Biombo, que tudo quanto acontecia com ela, mesmo as
coisas mais simples – uma queda, um ferimento, uma febre passageira –, era
objecto de muita especulação à volta da sua vida, era quase sempre
interpretado como o presságio de uma tragédia que se avizinhava. Mesmo a
sua mãe dava ultimamente sinais de acreditar na história, embora pretendesse
fazer-lhe crer o contrário. (SILA, 2006, p. 27).43

Para fugir do mau presságio e da “especulação à volta de sua vida” (p. 27),
Ndani chega a Bissau e consegue emprego de jardineira na casa de Dona Linda, aliás,
43

Todos os excertos e referências, a partir desse momento, serão retirados da edição publicada em 2006,
pela Editora Pallas, registrando-se a respectiva página a que os fragmentos pertencem.

122

Dona Maria Deolinda Gonçalves da Silva Leitão, que acreditava ser sua missão “trazer
a civilização, a mensagem de Deus” (p. 53) para os nativos daquela terra. Ndani é
intimada a acompanhar a patroa em sua jornada para salvação dos africanos, por via da
igreja católica. Dona Linda e sua amiga Dona Maria da Glória concebem um projeto de
alfabetizar o povo da terra para “evangelizar os rincões da Guiné” (p. 60), bem como,
catequizar os “indígenas [ao] serviço da pátria” (p. 60). Como seu projeto alcança
interesse da imprensa nacional e do Governador de Província, o seu marido, Zezinho, ou
“senhor Leitão” (p. 33), que era funcionário do governo colonial e, mais tarde,
Administrador, pede à bem-sucedida esposa para intervir junto ao governador por uma
promoção no trabalho. O casal possuía dois filhos. A mais nova era Mariazinha,
estudante de Medicina na Metrópole e João, estudante de Direito, também no Liceu
metropolitano.
Dessa sociedade também fazia parte “Bsum Nanki” (p. 111), que exercia a
função de “Régulo de Quinhamel” (p. 71) e que, cansado dos desmandos do Chefe de
Posto, era contumaz cobrador de impostos e planejava se vingar desse agente do
governo. Na verdade, seu plano era reestabelecer o domínio daquelas terras pelos pretos
e expurgar os brancos de lá. Entre as etapas desse plano estava encontrar uma mulher
entendida sobre a vida dos brancos, para se casar; construir uma bela casa em
Quinhamel e uma escola, com o consentimento de Dona Linda e do Administrador
Leitão e registrar seu ideário em um tipo de testamento, para o qual convoca um jovem
Professor44, responsabilizando-o pela redação do documento.
44

Em artigo publicado originalmente no semanário Kansaré, em 2004, em parte reproduzido no blog do
próprio escritor, denominado Mistida, em 2014, sob o título de “Apologia da barbaridade”, Sila explica
em quem se baseou para desenhar a personagem do Professor: “Em Bissalanca existe um local deveras
interessante, povoado de gente muito simpática e afável. A julgar pelo aspecto, ninguém seria capaz de
imaginar a ocupação, menos ainda a profissão dos jovens e não jovens que passam uma boa parte do seu
tempo com os olhos e as atenções voltadas para a estrada que passa pertinho, onde os toka-tokas disputam
o dia inteiro passageiros, carga e animais. O local faz fronteira com o aeroporto e há gente que o chama
“Base aérea”. Se é ou foi, pouco interessa. O que importa é que o pessoal que lhe controla o acesso é
gentil, virtude em vias de extinção neste país. No interior desse local existem umas instalações velhas,
vários pavilhões de manutenção deficiente, a que se chama de hospital. Num desses pavilhões encontra-se
internado há vários meses um homem abandonado à sua sorte, à espera da morte. Uma morte que se
anuncia lenta, sorrateira, como que a contrariar o que foi (?) a sua vida. Diga-se desde já uma vida vivida
em toda a sua plenitude. Chama-se Ramalho Ncanha. Foi meu professor em Catió, na nossa famosa e
inesquecível “Escola Missionária”. Foi uma das minhas referências positivas da infância. Ainda me
lembro do dia em que o nosso professor nos abandonou para se juntar aos combatentes que nas matas se
batiam por aquilo a que orgulhosamente se designava independência. De um dia para outro, todos os
professores da “Escola Missionária” e mais alguns jovens de Catió tinham desaparecido sem deixar
rastro. Dizia-se que tinham sido mobilizados pelo conterrâneo Queba Sambu. Se verdade ou não, nunca
soubemos. O que encontramos depois da partida, foi uma foto do próprio Queba na gaveta da secretária
do nosso professor, abraçado a duas raparigas bonitas, sorridentes e loiras, supostamente russas, tendo
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O Régulo escolhe e toma como esposa a amaldiçoada Ndani, já empregada na
casa de Dona Linda, que o trairá com o Professor. Esse fato leva o Régulo à morte, por
desgosto. Da relação de Ndani com o Professor nascerá Obem. O Professor considera
como sua obrigação comunicar aos missionários o teor do plano “católico” do Régulo,
sobre a retirada dos brancos daquelas terras. Ndani e o Professor mudam-se para Catió
para viver uma vida sem amarras e olhares de reprovação, porém, sem um planejamento
concreto das ideias do Régulo, o Professor acaba por concluir pela falta de saída para
aquele país para o qual ele não conseguia vislumbrar espaço para uma convivência
solidária e fraterna entre os homens.
Por ocasião da substituição de administradores, acontece uma partida de futebol
com um time formado por brancos, os “Casados” e pretos, os “Solteiros”. O Professor,
excelente jogador do Solteiros, goleia o time adversário, desagrada o Administrador e é
por ele ofendido. Ao revidar, espanca o Administrador Cabrita que, algumas horas
depois, morre e, do fato, surge o prenúncio de uma guerra por vingança. O Professor,
um negro que agrediu fisicamente um branco, membro da administração colonial, é
julgado e torpemente condenado. Porém, com a intervenção do médico legista, branco,
o Dr. Bravo, que com o seu depoimento o inocenta, tem a pena atenuada. Decide-se por
sua extradição para o presídio em S. Tomé e nunca mais Ndani conseguirá vê-lo,
embora todo ano ela se dirigisse ao cais do porto, em Bissau, com esse objetivo.45

como fundo o Kremlin. Lembro-me da mensagem de despedida que o nosso professor tinha deixado na
gaveta da sua secretária; lembro-me do truque que usou para se desembaraçar de mim no momento de
despedida e, muito particularmente, do facto de ter oferecido a todos e a cada um dos seus alunos uma
moeda de vinte e cinco tostões, menos a mim; lembro-me da “ginástica” que o Padre Salvador fez para
tentar convencer as autoridades coloniais, em especial a PIDE, de que não sabia de nada... Lembro-me de
nosso reencontro em 1974, depois do fim da guerra, novamente em Catió, ele comandante vitorioso, eu
finalmente cidadão de um país livre e independente; lembro-me dele, o professor de que fiz a principal
personagem em “A última tragédia”, e de tudo quanto a sua postura representava para mim e para todos
os meus colegas.” (SILA, 2014).
45

Não há como deixar de evocar a semelhança do infortúnio da personagem Ndani e aquele relatado pelo
escritor angolano Luandino Vieira, em trecho de carta escrita em 1966, endereçada à sua mulher, quando
encontrava-se preso no campo de concentração da polícia política portuguesa, no Tarrafal, em Cabo
Verde: “Impressiona a ética da relação pessoal com a companheira que Luandino alimenta nos Papéis. A
consciência do risco permanente da perda – as crises incontornáveis que a distância e a separação
produzem – perante uma detenção de tão longa duração alterna com uma esperança que não se apaga,
com a espessura de um sentimento que não se esvai pelas adversas circunstâncias de vida e que se espelha
e renova num projeto comum em que cabe o pessoal e o político. Um equilíbrio difícil que só o
sentimento profundo de respeito de si e do outro pode configurar na sua periclitante e prolongada
instabilidade:
Anos da L. Dia triste. Mandei um telegrama que mesmo sincero me parece, à reflexão, uma “defesa”
votada a insucesso da juventude que perdemos nestes anos separados. Mas confesso que não tenho tempo
nem disposição para aprofundar este pensamento. De qualquer modo estou mesmo convencido que é
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A saga da menina Ndani comunica quais memórias, poder-se-ia perguntar. O seu
distanciamento forçado da sua tabanca familiar engendra, pelo não-dito, que
aproximação com esse mundo que a oprime? Que mecanismo de assimilação toma
como alvo essa garota e preconiza o apagamento das marcas de seu pertencimento a
uma outra cultura? Como a enunciação literária, a contrapelo, estrategicamente põe em
evidência a cosmovisão das comunidades assentadas na tradição e, ao mesmo tempo,
desmonta o roubo de memória de que eram alvo esses povos?
A busca de respostas para esses questionamentos sugeridos pela leitura de
passagens desse texto de Sila far-se-á com o auxílio das reflexões de Michel Pollak
(1989) sobre a força de significação do não-dito, do silenciado; das explicações de
Achille Mbembe (2014) e de Amílcar Cabral (2013) acerca da política de assimilação e,
também, mas não apenas, de considerações sobre a memória advinda de uma história a
contrapelo, tal como propõe George Didi-Huberman (2015).
É de se notar a inspiração em mecanismo típico das culturas orais guineenses
que serve de argamassa para esse romance de Sila. O escritor tempera sua obra com um
sabor que lembra o expediente das passadas próprias à performatividade das tradições
orais. Nesse aspecto ele se aproxima, pode-se afirmar, de parte do projeto literário de
Odete Semedo, conforme discutido no capítulo anterior desta tese. Esse aspecto é
discutido por Amarino Oliveira de Queiroz, pesquisador brasileiro de teoria da
literatura:

A utilização da passada oral como recurso estilístico incorporado ao texto
impresso deve vir constituindo, dentro da atual literatura produzida na GuinéBissau, um elemento diferenciador na caracterização de sua produção
ficcional. No romance de Abdulai Sila, A última tragédia (1995), escrito em
1984 e publicado pela primeira vez onze anos depois, esse expediente já
havia sido introduzido de forma bastante peculiar: após o anúncio do que
poderia ser o desfecho da história, com a reprodução literal da palavra “fim”,
o leitor é surpreendido com um apêndice estrategicamente intitulado de
“epílogo”, datado de 1994, no qual o narrador não só põe em xeque a
“veracidade” de vários dos acontecimentos relatados ao longo da trama,
oferecendo outras versões e pontos de vista, como também, de uma forma
que mescla ironia e bom humor, incita o público a interagir nesse desfecho.
(QUEIROZ, 2012, p. 373-374).

assim: ganhe-se algo com a perda de anos e se o espírito se souber manter jovem, pode-se ser jovem
muito tempo depois da juventude física. [O que não serve de nada (4-1-66)].” (VIEIRA, 2015, p. 31).
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Assim, fica comprovada a infinidade de caminhos abertos pela enunciação
romanesca que instigam a reflexão sobre eles. Portanto, neste texto, toma-se como
ponto de partida o capítulo “Um mundo tão diferente”, para procurar ressaltar as
estratégias que traduzem a memória dos vários povos daquela terra.
De acordo com Rodrigues Sobrinho (2012, p. 214), a estória “é apresentada por
um narrador em terceira pessoa, onisciente, identificado como uma jovem ingênua,
resignada e com aguçada curiosidade de aprender sobre a vida do branco”
(RODRIGUES SOBRINHO, 2012, p. 214). Merece reparo a adjetivação atribuída a
Ndani feita pelo pesquisador brasileiro citado anteriormente. Como se constatará, à
jovem podem ser auferidas inúmeras características, em decorrência de suas atitudes e
tomadas de decisão, mas, definitivamente, um qualificador que não cabe para ela é o de
ser ingênua.
Se se atentar que Ndani - que partira de sua tabanca em Biombo e arrumara
emprego na casa de Dona Linda - é capaz de perceber, com clareza, que as marcas de
seu lugar de origem estão ausentes nos espaços da casa da patroa, é possível afirmar
que, mesmo sem se expressar claramente, a personagem evoca as memórias da tabanca
que afloram em seu pensamento. As lembranças da tabanca vêm à tona, ainda que não
sejam escavadas com a ênfase do escavador figuradamente relembrado na reflexão de
Didi-Huberman, quando esclarece que

a memória está, certamente, nos vestígios que a escavação arqueológica traz à
tona; mas está também na própria substância do solo, nos sedimentos
agitados pela enxada do escavador; está, enfim, no próprio presente do
arqueólogo, no seu olhar, nos seus gestos metódicos ou hesitantes, na sua
capacidade de ler o passado do objeto no solo atual. (DIDI-HUBERMAN,
2015, p. 123).

Seu não-discurso funciona como essa enxada e promove uma reversão de pontos
de vista, cujos sedimentos formatam, ainda na postulação de Didi-Huberman, o
movimento a contrapelo:
Portanto, considerar a história “a contrapelo” é, antes de tudo, reverter o
ponto de vista. Da mesma forma que a ótica moderna fundou-se sobre um
movimento “a contrapelo” da antiga teoria da emissão do raio visual pelo
olho (sabe-se, desde então, que é a luz que vem ao olho, e não o olho que
lança seus raios em direção ao objeto a ser visto), a história se fundamenta –
e recomeça -, segundo Benjamin, em um movimento “a contrapelo” da antiga
busca do passado pelo historiador. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 114-115).
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Nesse viés, conforme propõe Didi-Huberman (2015, p. 120), “o trapeiro
responde que tudo é anacrônico, porque tudo é impuro, é na impureza, na escória das
coisas que sobrevive o Outrora”, como aliás já foi dito nos momentos iniciais do
presente capítulo desta tese.
No romance de Sila, o recurso à memória rompe núcleos de silenciamento e
ressalta as coisas que não se assemelham ao lugar de pertença de Ndani, permitindo que
venham à tona sedimentos do solo revolvido pelas lembranças. A estratégia narrativa
explora as possibilidades de significação do silêncio e do não-dito. O que escapa ao
gesto da menina, ao afastar-se de seu tecido social, funciona como mecanismo para dar
a conhecer particularidades do espaço cultural de que ela se despede, ainda que os
sedimentos revolvidos por ela não encontrem abrigo na escuta de ninguém.
Nessa perspectiva, seria fundamental que houvesse alguém disposto a receber e
colocar em funcionamento os dispositivos que rompem o silêncio, pois, como afirma
Pollak (1989, p. 6), os relatos, por serem plenos de significação, clamam por “antes de
mais nada encontrar uma escuta.” Na ambiência belicosa em que se disputa o que se
deve lembrar e o que é preciso esquecer, a destreza para se lidar com os impedimentos
ao dizer torna-se fundamental.
As considerações de Pollak, quando problematizam as funções do ‘não-dito’ e
do silenciamento e suas relações com o processo de lembrar e de esquecer, são valiosas
porque, conforme afirma o sociólogo, “a organização das lembranças se articula
igualmente com a vontade de denunciar aqueles aos quais se atribui a maior
responsabilidade pelas afrontas sofridas” (POLLAK, 1989, p. 7). Nesse sentido, é
pertinente dizer que vários escritores africanos, mas não somente esses, criaram
diferentes estratégias para encenar, em sua produção ficcional, os “não-ditos” e, dessa
maneira, conseguir alcançar estratégias que rasuram o discurso histórico oficial, seja
europeu ou africano, responsável por sonegar uma mirada divergente dos fatos
históricos. A estratégia permite que os textos ficcionais se articulem como mosaicos de
lembranças que compõem formas de denúncia. Tais mecanismos têm a função de expor,
por vezes pelo viés da camuflagem, as “lembranças proibidas [...], indizíveis [...] ou
vergonhosas [...] que são zelosamente guardadas em estruturas de comunicação
informais e passam, despercebidas pela sociedade englobante” (POLLAK, 1989, p. 8).
Outro não parece ser o caso do discurso a contrapelo de Ndani.
Notadamente sobre a função dos não-ditos, Pollak esclarece:

127

Por conseguinte, existem nas lembranças de uns e outros zonas de sombra,
silêncios, “não-ditos”. As fronteiras desses silêncios e “não-ditos” com o
esquecimento definitivo e o reprimido inconsciente não são evidentemente
estanques e estão em perpétuo deslocamento. Essa tipologia de discursos, de
silêncios, e também de alusões e metáforas, é moldada pela angústia de não
encontrar uma escuta, de ser punido por aquilo que se diz, ou, ao menos, de
se expor a mal-entendidos. (POLLAK, 1989, p. 8).

O feitiço do Djambakus parece um dispositivo a movimentar Ndani que, por
ânimo próprio, buscará cada vez mais distanciar-se de tudo que a remeta a seu lugar e
costumes de pertença. Esse aspecto é bem ressaltado pela pesquisadora da literatura
guineense, Erica Bispo (2013, p. 4), quando demonstra que, no contexto a que o
romance remete, existem “poucas opções para uma adolescente nativa como Ndani.” A
peregrinação por várias casas, oferecendo seus préstimos, e os vários “nãos” ouvidos
por ela a fazem estranhar o comportamento de “uns empregados domésticos que apesar
de serem, na quase totalidade dos casos, da sua raça, nem por isso se dignavam ouvi-la,
deixá-la explicar direito as suas pretensões” (p. 21). Por fim, surge “uma senhora branca
que habitava uma casa grande [...] até parecia estar à sua espera” (p. 21). Quando Ndani
a pergunta: “_ Sinhora, quer criado?” (p. 21), ansiava por alcançar a possível aceitação
da senhora branca que lhe possibilitaria viver a “vida dos brancos, dos seus hábitos, do
bem-estar, do conforto” (p. 22).
É importante observar que fora a sua madrasta quem comentara que o mundo
dos brancos era “um mundo muito diferente disto!” (p. 22). O demonstrativo “disto”,
dito com desdém pela madrasta, referia-se à tabanca, à vida completamente diversa do
espaço dos brancos. O convívio, o djumbai com a madrasta a fez desejar conhecer esse
mundo diferente que tanto a seduzia a tal ponto que

acabou sonhando consigo mesma instalada numa casa grande, toda pintada
de branco, com muitos criados à volta prontos a servi-la, dispostos a obedecer
a todas as suas ordens. Ficou sem saber se foi a estranha sensação de prazer
provocada por esse sonho ou se foi a emoção transmitida pelas palavras da
madrasta que a levou a tomar aquela decisão. Fosse como fosse, o certo é
que, a partir daquele dia, ela começara a ver as coisas de uma maneira
diferente, qualquer coisa estranha instigava-a a rejeitar a vida que levava na
sua tabanca e movia-a impetuosamente à procura do mundo dos brancos que,
disso entretanto também se convencera, era muito diferente daquele que
tinham dito ser o seu. (SILA, 2006, p. 22).
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A ilusão, que o sonho reforça, transtorna a jovem Ndani e a move em direção ao
“mundo dos brancos”, realmente “muito diferente daquele que tinham dito ser o seu”.
Nos termos de Fanon (2008, p. 26), “o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz
quanto aquele que prega o ódio ao branco.” Para Ndani, a senhora branca que desviara
um momento a atenção da rega das plantas do amplo jardim só poderia querer “dizer
que ela não tem criado” (p. 23). Entretanto, com “uma mistura de surpresa e
indignação” (p. 23), Ndani recebe, como resposta, um jato de água. Ela, “colada ao
portão, esperava tudo menos aquela atitude da mulher branca, que de repente deixara de
fazer o trabalho que estava fazendo, de regar plantas, para regar a ela, que só queria ser
criado” (p. 24). Talvez lhe causasse perplexidade constatar que entre os “hábitos” (p.
22) dos brancos estava a falta de respeito com o outro, sobretudo se esse outro era preto.
Ela era incapaz “de acreditar no que estava vendo” (p. 25). Ao mesmo tempo em que ela
constatava que os brancos não suportavam “roupa de indígena” (p. 24), ainda assim
esses encantavam Ndani quando observava o “comportamento dos brancos em relação
às flores” (p. 24). Tal comportamento a faz deduzir que divergiam dos que obedeciam a
uma “outra ordem em sua tabanca”, em Biombo. E, mesmo assim esse outro
agenciamento do mundo, o mundo regido pelo branco, a seduzia. Permanecia lá, colada
às grades, “abraçando o seu embrulho de roupa de civilizado” (p. 25).
Tanto a posição da menina negra quanto a da senhora branca, nessa relação
estranha, podem ser consideradas como uma forma de aniquilamento. À senhora parece
fonte de deleite subjugar o outro, o negro. Quanto à menina, entregar-se de corpo e alma
a quem a recebera com um jato d’água, paradoxalmente, exercia um poder do qual ela
não podia escapar. De certa maneira, as duas vidas dependiam uma da outra. A cena,
pelos vários sentidos que produz, pode ser melhor compreendida se se retomarem as
considerações feitas por Fanon a partir de conclusões a que chegou observando as
relações entre brancos e negros na sociedade colonial. O psiquiatra, ao apresentar os
resultados de sua observação, chama a atenção para a “orientação neurótica” que
caracteriza as relações entre branco e negro no sistema colonial:

Qualquer que seja o domínio considerado, uma coisa nos impressionou: o
preto, escravo de sua inferioridade, o branco, escravo de sua superioridade,
ambos se comportam segundo uma linha de orientação neurótica. Assim,
fomos levados a considerar a alienação deles conforme descrições
psicanalíticas. O preto, no seu comportamento, assemelha-se a um tipo
neurótico obsessional, ou, em outras palavras, ele se coloca em plena neurose
situacional. Há no homem de cor uma tentativa de fugir à sua
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individualidade, de aniquilar seu estar-aqui. Todas as vezes que um homem
de cor protesta, há alienação. Todas as vezes que um homem de cor reprova,
há alienação. [...] o preto inferiorizado passa da insegurança humilhante à
auto-acusação levada até o desespero. Frequentemente a atitude do negro
diante do branco, ou diante de um seu semelhante, reproduz quase que
integralmente uma constelação delirante que toca o domínio do patológico.
(FANON, 2008, p. 66).

No romance, Ndani mostra-se configurada pelo sistema de alienação aludido por
Fanon, porque era detentora de um “raciocínio bruto” (p. 24) que a fazia pensar sua
existência descolada dos registros de sua memória, pois acreditava que “branco pobre
não existe” (p. 24) e se extasiava com a habitação em que fora duramente escorraçada:
“Uma casa onde devia ser muito agradável morar, tão agradável como a sensação que
tivera naquela noite do sonho” (p. 24). As imagens sedutoras do mundo branco
fortaleciam o seu desejo de ingressar naquela casa, não porque se sentisse merecedora
dela, mas porque “sabia lavar roupa, limpar o chão e que até aprendera a preparar
alguns pratos de peixe e carne da maneira como os brancos gostam, com vinagre e alho,
mas sem malagueta” (p. 25). Parece que o “raciocínio bruto” (p. 24) fazia com que
Ndani cegamente se imobilizasse, “colada ao portão” (p. 25), ou com a cabeça
esvaziada, como uma “estátua” (p. 25) e se assumisse como um ser destutelado a quem
não existia qualquer outra alternativa a escolher.
Iludida com o espaço do branco, sua memória reencontrará, numa hora em que
estava faminta, a solidariedade entre os de sua raça como uma salvação:

Estava numa zona da cidade onde só habitavam brancos. Se houvesse alguma
casa de preto naquela zona, juntaria forças para ir até lá e pedir um bocado de
comida. Tinha a plena certeza que, se explicasse a qualquer preto que fosse a
sua situação, se lhe dissesse que desde a noite anterior não tinha comido nem
bebido nada, que passara o dia inteiro a bater de uma porta à outra à procura
de trabalho e, sobretudo, se tivesse a oportunidade de explicar por que é que
não podia regressar a Biombo, estava certa que iria recebê-la e dar-lhe de
comer e beber. (SILA, 2006, p. 26).

No entanto, mesmo reconhecendo a solidariedade como um traço da vida na
tabanca, não se esquece das “interferências dos outros na vida dela” (p. 27). Foi lá que,
rejeitada e discriminada e ao ouvir “a madrasta mais nova” (p. 27) falar “do outro
mundo que havia neste mundo” (p. 27), decidiu-se por ele. Entretanto “os
acontecimentos desse dia levantaram-lhe uma série de dúvidas, colocaram-na numa
situação que não esperava. Será que esse novo mundo, que tão avidamente aspirava
conhecer, também a rejeitava?” (p. 27). Esforçava-se por agarrar-se a alguma boa
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imagem daquele mundo tão diferente, mas, “até então só descobrira crueldade” (p. 29).
Aos poucos vai percebendo o lugar que ocupa no mundo em que vivia: “Rapariga filha
de branco de verdade a pedir trabalho na rua, isso é impossível. Filho de branco da
idade dela ia à escola todos os dias, tinha dito a madrasta” (p. 29). Em sua tabanca, as
meninas estavam sujeitas a procurar trabalho e mesmo os meninos não frequentavam a
escola regularmente. O romance exibe, através das percepções da personagem seduzida
e rejeitada pelo mundo branco, um questionamento que é próprio do escritor, uma visão
política que se integra a seu projeto literário. Em entrevista a Erica Bispo, o escritor
comenta a cena em que, pelo pensamento de Ndani, deixa registrada a sua própria
opinião: “Pessoalmente, achava e continuo a achar uma grande injustiça uma criança
não ter a oportunidade de ir à escola” (SILA, 2010).
Observe-se que, no espaço romanesco, o Sr. Leitão, o marido de Dona Linda, a
que molhava o jardim, resolveu ajudar Ndani, condoído talvez pelas “lágrimas
abundantes [a] correrem pelas faces, molhando-a completamente” (p. 29). Já aceita para
trabalhar na casa dos brancos, Ndani acabaria por referendar a visão de sua madrasta,
segundo a qual “o mundo dos brancos era na verdade muito diferente” (p. 30). A
principal diferença entre o seu mundo, além da que se mostra no conforto da casa,
ligava-se a formas de comportamento: “[...] branco é vaidoso, tinha dito certa vez a
madrasta. Ela tinha toda a razão, pois também notara que de facto o branco gosta de
mostrar ao companheiro branco o que é que tem” (p. 36). Essa é a constatação a que
chegou Ndani sobre os brancos:

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

Para inserir-se nesse outro mundo, dever-se-ia abdicar-se de muitas coisas. É o
líder da revolução, da luta de libertação da Guiné-Bissau, Amílcar Cabral, quem chama
atenção para a antiguidade desse procedimento, magistralmente mimetizado na
personagem Ndani, por Sila. Segundo Cabral (2013, v. 1, p. 163) “os mandingas,
dominando os povos da nossa terra, praticaram a assimilação (não foram os tugas os
primeiros a querer assimilar na nossa terra) e então os dominados passaram a adoptar os
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nomes mandingas.” Os tugas, os que calçavam as velhas e sujas botas forçaram novo
processo de cunho assimilacionista como um dos carros-chefes de seu processo invasivo
em terras guineenses.
Como se fosse necessário desnudar-se de tudo que a identificasse como
pertencente ao espaço “indígena” (p. 24), Ndani afeiçoa-se a uma “roupa de civilizado”
(p. 25) com a intenção de apagar o universo de onde proveio. O intento assumido por
Ndani respalda-se em processo inculcado nos africanos através da política de
assimilação, muito bem apresentada por Amílcar Cabral:

A teoria colonialista da pretendida assimilação [...] baseia-se na ideia racista
da “incapacidade e da falta de dignidade” dos africanos e tem implícito o
nulo valor das culturas e civilizações africanas. [...] O trabalhador
“assimilado” ganha três ou quatro vezes menos do que o trabalhador europeu,
fazendo o mesmo trabalho. Mesmo sendo qualificado, é um trabalhador de
“segunda categoria”. Excetuando alguns funcionários e trabalhadores pagos
miseravelmente, os “assimilados” estão permanentemente ameaçados de
desemprego e os seus filhos mais velhos encontram-se geralmente sem
emprego. Mesmo os trabalhos menos qualificados, tais como servente ou
vendedor de lotaria, são reservados aos europeus. Com efeito, em Angola e
Moçambique, os africanos não estão autorizados a tornarem-se motoristas de
táxi ou vendedores. [...] A condição de cidadão adquirida por um africano é,
aliás, revogável perante uma justificação proposta pela autoridade
administrativa competente. (art. 64 do Estatuto da Guiné “portuguesa”). Isso
quer dizer que a condição de homem da minoria “humana” da população
africana (0,3%) depende dos caprichos da autoridade administrativa.
(CABRAL, 2013, v. 1, p. 65, 70, 101).

O colonizador português, em terras guineenses, também estendera essa política
para a esfera da produção científica. De acordo com a pesquisadora brasileira Clara
Carvalho, na então colônia guineense, configura-se uma política que se estrutura “no
melhor espelho desta nova política de ‘colonização científica’” (CARVALHO, 2004, p.
62), que foi a editoração do Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, “com periodicidade
regularíssima, congregando, ao mesmo tempo, a investigação científica e informação”
(CARVALHO, 2004, p. 61).
Carvalho realizou um interessante estudo da iconografia que integra toda a
coleção de fascículos publicados durante a existência do periódico e destacou, entre
outros fatores, o viés pedagógico daquele instrumento utilizado como ferramenta de
colonização no âmbito científico, ponderando, contudo, que o conjunto dessa obra é, na
atualidade, “uma fonte histórica relevante” (CARVALHO, 2004, p. 79). Clara
contextualiza o momento em que se deu o nascimento do Boletim:
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A conjuntura política internacional criada depois da guerra de 1939-45 que
tem como um dos seus expoentes a criação da ONU, cuja Carta estabelece no
artigo 73º o direito dos povos à autodeterminação [...], conduziu à
reformulação administrativa e econômica da política colonial. Um dos
aspectos desta nova fase do colonialismo português consistiu no
desenvolvimento da “ocupação científica” dos territórios africanos através da
criação de instituições de pesquisa e de financiamento de missões técnicocientíficas. (CARVALHO, 2004, p. 58).

No romance, a personagem Ndani, ao aceitar vestir com o manto do
esquecimento seu corpo assimilado, tem de abrir mão de seu próprio nome, para Dona
Linda “um nome russo, nome comunista” (p. 31).46 A operação de a renomear crava a
garota no espaço do completo desenraizamento, do ser desprovido de memória e, de
acordo com Cabral (2013, v. 1, p. 32), do “negro que o colonialismo chama
“assimilado” [que] está em geral desligado dos seus próprios problemas, do problema
das massas africanas. Assimilado significa geralmente desenraizado.”
Como é preciso chamar a menina por alguma coisa, que esta coisa seja um
“nome bonito português” (p. 31), na visão de Dona Linda. Vale se referir ao que diz a
escritora e professora brasileira Conceição Evaristo sobre esse processo de substituição
dos nomes africanos assumido pela escravidão e pela colonização, em entrevista a
programa televisivo denominado Arte do artista, exibido em 25 de agosto de 2016.
Evaristo fala do drama quanto à perda do nome africano que ela explora na criação da
personagem que dá nome ao seu romance Ponciá Vicêncio. Uma das questões
vivenciais da personagem Ponciá é que ela não sabe a origem de seu nome. Ela sabe que
o Vicêncio advém dos coronéis, dos proprietários da fazenda e dela também. Mas sobre
o Ponciá, o seu próprio nome, nada sabe.

46

Vale, ainda sob a prática assimilacionista, trazer à baila algumas nuances destacadas por Mbembe: “Por
princípio, a ideia de assimilação assenta na possibilidade de uma experiência do mundo que seria comum
a todos os seres humanos ou, melhor, na experiência de uma humanidade universal erguida numa
semelhança essencial entre seres humanos. Nem este mundo comum a todos os seres humanos nem esta
semelhança seriam no entanto elementos atribuídos ao indígena, que tinha de ser convertido. A educação
seria a condição para que ele fosse encarado e reconhecido como nosso semelhante e para que a sua
humanidade pudesse ser figurável e perceptível. Nestas condições, o assimilado é um indivíduo íntegro e
não um sujeito do hábito. Pode deter direitos e usufruí-los, não em virtude da sua pertença a um grupo
étnico, mas devido ao seu estatuto de sujeito autônomo, capaz de pensar por si e de exercer esta faculdade
característica do humano que é a razão. Ele testemunha a possibilidade de o Negro, em certas condições,
se tornar, se não nosso igual, pelo menos um nosso alter ego, e a possibilidade da abolição da diferença,
que pode ser também apagada ou reabsorvida. Assim, a essência da política de assimilação é
dessubstancializar a diferença, através de todos os meios, para uma categoria de indígenas cooptados para
o espaço da modernidade, se fossem “convertidos” e “cultos”, ou seja, aptos para a cidadania e para
usufruir dos direitos cívicos.” (MBEMBE, 2014, p. 153-154).
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Como se vem acentuando no presente trabalho, o desenraizamento provocado
por vários atos, inclusive pela troca de nomes, chancela o roubo da memória e revestese de significado especial no romance em análise. Esse roubo é observado por
Gonçalves, funcionário administrativo e autor de artigo publicado no já referido
Boletim, quando, em sua observação, deixa clara a soberba do colonizador, da qual
Dona Linda, no romance de Sila, é perfeito exemplo.47 Para Gonçalves (1958, p. 461),
“em última análise: parece-nos que deve ir-se para o rápido aportuguesamento dos
guineanos, mediante apelo a uma acção assimiladora realista, jogando com o prestígio
na nossa superioridade tecnológica e cultural.” Assim, conforme a ótica referida por
Gonçalves, é natural que Ndani passe a ser Daniela: “A partir de hoje, tu és Daniela,
Da-ni-e-la. Maria Daniela e mais nada” (p. 31). A mudança de nome faz com que a
personagem “nos primeiros dias” tenha de “prestar muita atenção, estar sempre alerta,
não fosse a patroa pensar que ela queria recusar o novo nome” (p. 32). Tão determinada
estava Ndani em plasmar-se nessa outra mundivivência, que parece não notar que dava
o seu consentimento para que a usassem como se fora uma folha virgem na qual se
inscreveriam as normas ditadas pelos brancos.
Nesse estado de espírito, a menina da tabanca que passa a viver em cenário
urbano com o intuito de desconstruir o destino a ela imposto pelo feiticeiro da tradição,
avaliaria a troca de nome como uma experiência dadivosa de uma menina que “teve
sorte, mas não foi fácil, de um dia para outro mudar de nome, levava algum tempo até
se acostumar” (p. 32). Passados “quase dois anos” (p. 33), essa menina de “sorte” (p.

47

De acordo com o pedagogo brasileiro Paulo Freire: “Na verdade, o processo de libertação de um povo
não se dá, em termos profundos e autênticos, se esse povo não reconquista a sua palavra, o direito de
dizê-la, de “pronunciar” e de “nomear” o mundo.
Dizer a palavra enquanto ter voz na transformação e recriação de sua sociedade: dizer a palavra enquanto
libertar consigo sua língua da supremacia da língua dominante do colonizador.
A imposição da língua do colonizador ao colonizado é uma condição fundamental para a dominação
colonial, que se estende na dominação neocolonial. Não é por acaso que os colonizadores falam de sua
língua como língua e da língua dos colonizados como dialeto; da superioridade e riqueza da primeira a
que contrapõem a “pobreza” e a “inferioridade” da segunda.
Só os colonizadores “têm” história, pois que a dos colonizados “começa” com a chegada ou com a
presença “civilizatória” daqueles. Só os colonizadores “têm” cultura, arte, língua e são civilizados
cidadãos nacionais do mundo “salvador”. Aos colonizados lhes falta história, antes do esforço
“benemérito” dos colonizadores. São incultos e bárbaros “nativos”.
Sem o direito de autodefinição, são “perfilados” pelos colonizadores. Não podem, por isso mesmo,
“nomear-se” nem “nomear” ao mundo que lhes é roubado.” (FREIRE, 1978, p. 145).
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32) com alegria já se considerava “acostumada ao novo nome, ela até chegava a pensar
que sempre se chamou Daniela” (p. 33).48
Belchior, investigador da Junta de Investigações do Ultramar, em artigo
publicado em 1962 no Boletim, chega à conclusão do quão inteligente foi o
“desbravador” português ao nomear aquelas terras de que piamente acreditavam terem
sido os descobridores:

Se nos nossos dias o termo Guiné se aplica, quando tomado no sentido lato, a
uma área geográfica bastante extensa da costa ocidental de África, os
portugueses desejavam com ele designar genericamente a terra dos negros em
oposição àquela que lhe ficava ao norte: a terra dos mouros. Desta maneira,
guineu (como se lhe chamava) seria sinônimo de negro. [...] Acreditarmos
que o novo nome tendo muito embora etimologia africana foi contudo
lançado pelos dirigentes da Nação como um acto político bem meditado. [...]
Aliás, veremos que o termo Guiné não tinha raízes suficientemente fortes
para impor-se perante um outro prestigiado durante bem mais de um milênio,
se o seu uso não fosse originado em grande parte por um acto de inteligente
política e de natural justiça, pois convém e é da mais pura lógica que dê nome
às terras ou às coisas, aquele que as descobriu. [...] Dado o conhecimento que
hoje se tem da história das regiões confinantes com o Sará Ocidental (Sahel,
Sudão), que são aquelas de que os mouros tinham conhecimento directo na
África Negra, a palavra Guinauha só pode derivar da cidade de Jenné ou
Djenné ou do império e cidade de Ghana. (BELCHIOR, 1962, p. 43, 45, 47,
56, grifo nosso).

Se algo marca essa atitude do colono é a completa soberba. É de um cinismo
gritante o argumento expresso por Belchior no trecho citado. A visão defendida por
Belchior é contestada por Amílcar Cabral quando sublinha o desrespeito para com as
culturas e civilizações africanas que parece ser a força motriz da política de assimilação
portuguesa.

48

Sobre a atividade costumeira de renomeação levada à cabo pelo colonizador português, é interessante
observar como se procedeu quanto ao suposto batismo daquela parcela do continente africano. Rogado
Quintino, funcionário administrativo do Centro de Estudos, se debruçou sobre o problema da origem dos
termos “Guiné” e “guinéu”, como se vê no excerto adiante. Vale notar a crítica embutida ao trabalho
executado pelos historiadores “antigos” sobre África: “Uma noção completamente diferente dos
problemas africanos, relativos ao período anterior à era dos descobrimentos, se colhe lendo as obras
ultimamente publicadas dos modernos historiadores da África. Os historiadores antigos estudaram a
África, não como um continente independente, com populações e história próprias, mas como um
continente, sem história, com interesses ligados à Europa ou à Ásia. Nunca conheceram a África, sob
outro aspecto. Todavia, em relação ao termo Guinauha, mesmo com as fontes históricas clássicas, não é
difícil provar que tal termo não é de origem árabe; é muitíssimo anterior à expansão islâmica na África.
[...] Gehena, Ghena, Gene, Geni, Gehina, Ghina, Gini, Gehinom, Hinom, Djinom, Jinom, Enom, Djine,
Djene, Dyine, etc., são várias grafias duma mesma palavra” (QUINTINO, 1965, p. 118-119, 134).
Muito curioso o fato de que um veículo cuja intenção era propalar uma ideologia cimentada em
valores europeus tenha deixado passar essas gotículas, irônicas, de questionamento ao ser europeu, ao ser
português.
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No romance em análise, Ndani ilustra bem o resultado desse plano. Para
alcançar seus objetivos, o colonizador se valeu de quaisquer meios. Para ele não havia
problemas em ter de passar-se por cortês. É Vansina (2010, p. 146) quem ilumina esse
agenciamento ao dizer que “tudo que uma sociedade considera importante para o
perfeito funcionamento de suas instituições, para uma correta compreensão dos vários
status sociais e seus respectivos papeis, para os direitos e obrigações de cada um, tudo é
cuidadosamente transmitido.”
As mudanças na casa dos brancos deixam a rapariga incomodada: “Como as
coisas mudaram naquela casa!” (p. 33). “Como é que podia entender que uma pessoa
que sempre foi malvada, que insultava criado toda a hora, às vezes até dava porrada,
pode de repente mudar tanto até chegar ao ponto de convidar o criado para a mesa e
tomar chá com ele?” (p. 37). Ndani não consegue perceber que a gentileza da patroa
escamoteia um desígnio hegemonista que, na terminologia de Diagne (1977, p. 140),
designa formas de construção de equilíbrio buscadas por “uma etnia, uma classe, uma
nação, [quando] assumem os seus valores e a sua visão do mundo porque encontram aí
o seu equilíbrio e a sua autonomia.” O teórico dirá ainda que “um patrimônio cultural
externo aliena, de uma ou de outra maneira, aqueles que o adoptam. As construções
culturais de origem estrangeira de pretensão universalista escondem sempre um
desígnio hegemonista” (DIAGNE, 1977, p. 140).
Ao tomar o chá de hortelã com a patroa, Ndani vai, outra vez, recordar-se do
mundo da tabanca pois lá, diferentemente do costume dos brancos, não era prioritário se
conhecer o número de anos que uma pessoa tinha. De acordo com a sua madrasta “uma
das coisas de que os brancos mais gostavam de saber era a idade das pessoas” (p. 33),
para eles “tudo tinha que ser calculado e sabido de cor” (p. 33). Obediente aos novos
costumes, a menina comunica então sua idade de quinze anos, aí somados os dois
vividos à serviço de Dona Linda. Ou seja, sua decisão de fugir de Biombo para Bissau
foi realizada da altura de seus treze anos. É razoável que se enxergue, também no
despretensioso interesse da patroa quanto à idade da empregada, aspectos da relação
coisificada que o colono realiza no contato com o colonizado. Com a idade em que a
menina fora admitida na residência dos patrões brancos, mesmo se fosse vontade deles,
à Ndani não se facultaria a menor chance de elevar-se à condição de cidadã conforme
preconizava o Estatuto dos indígenas. Amílcar Cabral arrola os pré-requisitos para
ingresso nesse “seleto” grupo:
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Para que o indígena ascenda à condição de cidadão, deve preencher as
seguintes condições (art. 56 do Estatuto dos Indígenas): a)Ter mais de 18
anos; b)Falar corretamente a língua portuguesa; c)Exercer uma profissão, arte
ou ofício de que aufira o rendimento necessário para o sustento próprio e das
pessoas da família a seu cargo, ou possuir bens suficientes para o mesmo fim;
d)Ter bom comportamento e ter adquirido a ilustração e os hábitos
pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos
cidadãos portugueses; e)Não ter sido notado como refratário ao serviço
militar, nem dado como desertor. (CABRAL, 2013, v. 1, p. 92).

A insistência nesse tema abre a possibilidade de se inteirar do pensamento da
rapariga, que, mesmo que não queira, conservará traços da memória da coletividade da
qual faz parte, ainda que esteja a trabalhar para apagar o pertencimento, consolidado em
práticas de sua cultura, sobre datas e cálculos de anos vividos:

Que interesse tem decorar datas e calcular anos? A gente está viva e sã, é o
que mais interessa. A idade de verdade, não vale a pena andar a falar, a gente
sente no corpo. Quando a gente é jovem, até se vê na cara; quando chega a
idade de parir, todas as mulheres vão parir, filhos macho ou fêmea, não
interessa; quando chega a velhice, a gente sente no corpo de qualquer
maneira; quando chega a hora de morrer, morre-se. Qual é então o problema?
(SILA, 2006, p. 34-35).

No chá, é intrigante verificar que Ndani não se incomoda com o fato dos filhos
de Dona Linda, Mariazinha e João, quase da mesma idade que ela, estudarem para
advogado e médica e, ela, ao contrário, ter de contentar-se em ser uma serviçal da casa.
Enquanto típica representante “da ralé em geral”, retomando classificação de Mattos
(2011, p. 193), a função de Ndani, para esse lugar em que ela se refugiou, é ser
explorada como ““massa muscular” para serviços pesados.” A empregada observará o
fato de “o branco não [ter] muitos filhos como o preto” (p. 34), e, além do mais, em
relação às mães brancas “o que não entendia é que elas, mesmo assim, se mostravam
muito felizes, falavam sempre com orgulho dos filhos. Imagine-se o que não fariam se
tivessem mais filhos!” (p. 34)
Uma das muitas dúvidas com que a menina de quinze anos se deparava devia-se,
segundo seu raciocínio, a “nunca se [saber] qual é a verdadeira intenção de um branco”
(p. 35). De uma coisa ela tinha cada vez mais certeza: “O comportamento do branco não
era para entender” (p. 36). E para constranger ainda mais a cabeça de Ndani, a patroa
voluntariamente passa a explicar a intenção dela e do marido ao deixarem o Alentejo e,
infelizmente, aportarem em Guiné:
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_ Sabes, Daniela, nós queríamos era ir para Angola ou Moçambique. Eu
queria tanto ir para Moçambique! Sabes por quê? A África do Sul fica
pertinho. Se a gente não se safar num lado, passa para o outro. A África do
Sul é muito rica, ganha-se muito dinheiro lá. Mas tivemos azar. Mandaramnos para aqui. O que é que eu disse? Azar? Oh, que o Senhor me perdoe...
Pois, não fomos nem para Angola nem para Moçambique, viemos parar à
Guiné, com sortes diferentes, eu e o Zezinho. Ele queria ser polícia,
encontrou um emprego melhor. Dentro de pouco tempo vai ser promovido a
Administrador. (SILA, 2006, p. 35).

Na verdade, a tese de Memmi sobre a mediocridade constituinte do colonizador
explicaria a decisão de o casal ter sido enviado justamente para o solo guineense:

Essa constante depuração dos melhores do grupo colonizador explica um dos
traços mais frequentes do colonialista: sua mediocridade. [...] De maneira
que, se nem todo colonialista é um medíocre, todo colonizador deve aceitar
em alguma medida a mediocridade da vida colonial, deve compor com a
mediocridade da maioria dos homens da colonização... (MEMMI, 2007, p.
86, 88).

A resignação de Dona Linda quanto à ida para a África ratifica a “mediocridade”
apontada por Memmi, cuja chancela maior é sua aclimatação naquela paragem africana,
vista por ela mesma sob o prisma do atraso: “Eu queria trabalhar também, trabalhar
numa fábrica, por exemplo, mas não consegui nada porque aqui não há indústria, não há
fábricas. Paciência...” (p. 35-36). O colono saudosista tenderia, não conseguindo digerir
a valoração a ele atribuída por seu próprio povo, chamar à lembrança a metrópole. Esse
comportamento é analisado por Memmi:

Como se a metrópole fosse uma componente essencial do superego coletivo
dos colonizadores, suas características objetivas se tornam qualidades quase
éticas. É subentendido que a bruma é superior em si ao sol pleno, e o verde
ao ocre. A metrópole reúne, assim, apenas positividades, a justeza do clima e
a harmonia dos lugares, a disciplina social e uma extraordinária liberdade, a
beleza, a moral e a lógica. (MEMMI, 2007, p. 22).

A mudança de comportamento que tanto abismava Ndani, que agora já até comia
bolo e tomava chá com a patroa em pouco tempo se justificaria. Após uma conversa
com o Sr. Leitão, a patroa lhe comunicaria da decisão de a levar, a partir de agora, para
igreja com ela. E, para tal, iriam “juntas comprar alguma roupa para [Daniela] e no
domingo [iriam] todos, com o Zezinho, para a missa na Sé Catedral” (p. 39).
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Pode causar incômodo tentar compreender como funcionava a máquina
colonizatória, sobretudo a dedicação de seus seguidores para sedimentar um suposto
direito de invasão do espaço do outro, porque se consideram legítimos defensores de
“qualidades éticas” e de códigos disciplinares destinados à “salvação” desse outro.49
Sobre a intenção de Dona Linda, no romance de Sila, ao decidir salvar a alma indígena
de Ndani, é importante conhecer a informação de Faro sobre sugestão de Manuel
Severim de Faria, antigo correspondente do Instituto Vasco da Gama, na cidade de Goa,
à coroa portuguesa, com o intuito de evangelizar, a todo custo, a Guiné:

Esquematizar e analisar em pormenor, a sugestão de Manuel Severim de
Faria para a evangelização da Guiné através de seminários aí fundados com o
objectivo de instruir e formar clero indígena, a quem Deus conferisse o
ardente zelo de viverem para evangelizar os seus irmãos de raça, é um facto
por tal forma profundamente Cristão e humanamente grandioso que,
ninguém, melhor que o próprio sacerdote que era Manuel Severim de Faria,
através do seu estilo objectivo e elegante, pode desempenhar essa função. [...]
Finalmente com esta obra dos Seminários alcançará Sua Majestade hum
nome gloriosamente de Pio e Religioso Principe, porque vendo as outras
naçoens estes Seminários, e o grande zelo da honra de Deos, com que Sua
Magestade manda tão longe e as terras tão bárbaras doutrinar sogeitos para a
pregação do Evangelho e fazer política huma das maiores partes do Mundo,
não poderão deixar de lhe dar grandes louvores, edificando-se de tão grande
zelo da salvação das almas. (FARO, 1959, p. 477, 491).

No espaço romanesco, a decisão da patroa é mais uma investida corrosiva no
aniquilamento da menina, no apagamento de detalhes de seu pertencimento e das
lembranças de sua comunidade original. Ndani se transformara com o impacto da
notícia sobre as novas roupas e a ida à igreja. Mesmo “o chá [que] se tornara
demasiadamente amargo, sem sabor e sem aroma” (p. 39), agora contribui para que os
novos hábitos deixassem de ser estranhos para ela:

49

Para o especialista em história oeste-africana, de Gana, A. A. Boahen: “O mais destruidor, o mais
ignóbil e inumano de todos os comércios, o tráfico de escravos, não só progressivamente ocupou o lugar
do comércio de produtos naturais, mas também esvaziou a região da mão de obra necessária, assim como
de seus artesãos e artistas de valor. Ademais, em vez de exportar mercadorias brutas para facilitar o
crescimento das indústrias existentes e estimular os esforços criativos dos ewe, dos akan e dos ga, a
Europa exportou quantidades de artigos de grande consumo a baixo custo, desmanchando, assim, o tecido
industrial da região ou impedindo-o de se consolidar. Em suma, ao longo dos três séculos que nos
ocupam, ainda que tivesse existido um crescimento da economia na Guiné Inferior, não houve nenhum
desenvolvimento econômico e, pior ainda, como a Europa reinava com autoridade no domínio das
importações e exportações, foi ela quem daí extraiu todos os benefícios. Tocamos aqui nas raízes do
processo de subdesenvolvimento que, no século seguinte, iriam acentuar a abolição do tráfico de escravos
e o advento do colonialismo na África.” (BOAHEN, 2011, v. 5, p. 490).
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Waah! Afinal esta é que era a conversa daquele dia. Mas igreja era coisa de
branco, o Deus deles é que estava lá dentro. Lembrou-se de um dia ter dado
uma espreitadela para o interior da igreja que fica no centro da praça. As
figuras que viu no sítio onde disseram ser o lugar do Padre eram todas figuras
de brancos. Não havia nada de preto lá. Até ela sabia que a igreja do preto era
na baloba e o Deus dos pretos era o Yran. Agora confundir as duas coisas...
(SILA, 2006, p. 39).

Dona Linda acreditava, convicta, na explicação que um Padre lhe fornecera
sobre a importância da presença dos seus conterrâneos na África:

O Padre disse que os europeus vieram a África para salvar os africanos. Estás
a ouvir, Daniela? O Padre ainda disse que dantes esta salvação consistia em
levar os negros para longe, lá para as Américas, onde não teriam nem as
máscaras, nem as estatuetas que veneravam, e muito menos as árvores
sagradas... Mas depois viu-se que este não era o melhor método e então
tivemos nós os europeus que vir para a África ensinar a religião cristã e
salvar as vossas almas. (SILA, 2006, p. 40-41).

O projeto, que os portugueses tinham como sagrado pode ser entendido como
uma ação destinada a soterrar as marcas de pertença - “as máscaras, as estatuetas, as
árvores sagradas” - e a memória daqueles por eles considerados indígenas e selvagens,
embora acreditassem que seus atos eram plenos de entendimento, de reconhecimento
dos outros povos, de fraternidade e caridade cristã.50 Mbembe descortina a arquitetura
dessa missão da qual Dona Linda orgulhosamente se vangloria:
A ideologia da “missão civilizadora”, que o cristianismo abençoa, não se
propunha pensar globalmente a banalidade do humano. Visava legitimar uma
missão vulgar cujo objectivo era impor e fazer reconhecer o Ocidente como
centro exclusivo do sentido, o único local com competência para arquitectar o
discurso sobre o humano e sobre o divino. O Ocidente assumiu uma posição
de mediação universal do sentido, logo, qualquer possibilidade de fé cristã na
África negra só poderia ser conjecturada em contexto de supremacia.
(MBEMBE, 2013, p. 37-38).

50

Fatores cujo somatório os permitia expurgar dos nativos “as formas larvares e parasitárias” que os
anquilosavam, como ressaltado por Moreira, em seu estudo sobre o funcionamento das comunidades
rurais da Guiné: “Num território tão pequeno como é a nossa Guiné, é espantoso como puderam caber e
conviver tão desencontrados grupos humanos! A explicação está precisamente na presença portuguesa. É
ela o segredo dessa harmonia. [...] Portugal respeitou sempre os valores culturais característicos de cada
povo africano com que contactou, procurando dignificá-los cada vez mais, enxertando sempre que
possível e com plena aceitação dos naturais, outras fórmulas de vida e outros valores que pudessem
contribuir para a elevação do homem africano, da família africana, no sentido da sua integração num novo
teor de vida em que automaticamente ficassem suprimidas as formas larvares e parasitárias que
anquilosavam os movimentos das sociedades nativas no sentido da evolução e do progresso.”
(MOREIRA, 1962, p. 465).
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Para cumprir os rituais da “missão civilizadora”, a patroa decide providenciar o
batizado cristão de Ndani, dando-lhe um presente bastante significativo: “um fio que
parecia de prata no qual estava dependurado um crucifixo” (p. 41). A cena em que Dona
Linda coloca “com toda a calma” (p. 41) o simbólico adereço no pescoço de Ndani,
olhando para ela “com um sorriso de triunfo no rosto” (p. 41), coroa o ato civilizatório
exercido pela portuguesa, descrito, com minúcia, pelo narrador que não deixa de indicar
a intenção crítica com que ressalta o comportamento da menina que balbucia um
agradecimento num tom “baixo, com os olhos no chão, com muita humildade” (p. 41),
que deixa a missionária portuguesa “feliz da vida” (p. 41). O gesto salvacional de Dona
Linda anulava, em Ndani, todo vestígio de uma natureza selvagem, vista como a
negação de tudo que a Europa defendia como marcas de sua cultura. A reflexão
pertinente de Amílcar Cabral colabora para que se entenda, de forma mais completa, as
feições do ato civilizador que molda o comportamento e as ideias da personagem
portuguesa no romance de Sila:
África era apenas um outro nome para “o que não é Europa”, as religiões
africanas significam “o que não é cristianismo” e, à priori, anticristianismo. O
africano não representava mais do que a antítese daquilo que era considerado
a verdadeira humanidade, e a única medida da sua participação no serhomem era o grau da sua aproximação da cultura europeia. Para a concepção
europeia, a religião do africano era identificada como superstição, idolatria,
alma de diabo, magia, feiticismo, animismo, politeísmo, culto dos
antepassados, ou como produto do obscurantismo e brilhante poder de
imaginação. O seu pensamento era considerado pré-lógico, a sua vida como
primitiva e ele mesmo como canibal. (CABRAL, 1988, p. 44).

Confusa, Ndani acaricia o crucifixo e, de chofre, vem à sua memória um
amuleto que certa vez também lhe fora designado usar:

Lembrou-se de um colar algo parecido, com um chifre de cabra-mato no
lugar do crucifixo, que o seu pai lhe colocara ao pescoço poucos dias depois
de o Djambakus ter dito que ela era portadora de um mau espírito no corpo.
[...] sabia somente que o chifre, com os produtos que tinha no interior, tinha o
poder de desalojar do corpo dela o mau espírito, evitando daquele modo que
a sua vida fosse transformada numa sucessão de tragédias. No entanto,
poucos dias depois, perdera o colar junto com o chifre durante uma briga com
uma colega. (SILA, 2006, p. 41-42).

É relevante tentar compreender a revolta de Ndani com relação ao que disse o
Djambakus ao considerá-la “portadora de um mau espírito no corpo” e mesmo com o
presente que recebeu do pai, o qual tinha o poder de “desalojar do corpo dela o mau
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espírito”. Ao pensar sobre isso, a sua memória acaba trazendo à superfície, ainda que de
forma desviada, a compreensão de que, na tabanca, fora alvo de um processo de
dilapidação do seu ser e de sua vontade própria. Esse detalhe é extremamente relevante
quando se reflete sobre as modulações da memória e pode ser melhor compreendido à
luz de parte da teoria de Pollak:

A memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado. A
memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A
memória também sofre flutuações que são função do momento em que ela é
articulada, em que ela está sendo expressa. As preocupações do momento
constituem um elemento de estruturação da memória. Isso é verdade também
em relação à memória coletiva, ainda que esta seja bem mais organizada.
(POLLAK, 1992, p. 203).

De acordo com Pollak (1989, p. 9), “o problema que se coloca a longo prazo
para as memórias clandestinas e inaudíveis é o de sua transmissão intacta até o dia em
que elas possam aproveitar uma ocasião para invadir o espaço público e passar do “nãodito” à contestação e à reivindicação”. A fuga de Ndani e o ingresso no mundo dos
brancos permite-a retomar o mundo negligenciado da tabanca para, através da
contraposição, seguir sobrevivendo no espaço em que negros, como ela, são apenas
tidos como farrapos humanos, infra-humanos.
Paradoxalmente, a discursividade formada pelos fragmentos da memória
marginalizada de Ndani, ainda que ela não queira, explicita ingredientes importantes
para dar a conhecer o tecido social por ela negado. Sua negação funciona, pois, como
uma denegação, em que o que se obtêm, de fato, é a permanência, no plano enunciativo,
de partículas do mundo tradicional do qual ela, deliberadamente, esforça-se por se
afastar. Nesse processo, de acordo com Pollak (1989, p. 11), “vê-se que as memórias
coletivas impostas e defendidas por um trabalho especializado de enquadramento, sem
serem o único fator aglutinador, são certamente um ingrediente importante para a
perenidade do tecido social e das estruturas institucionais de uma sociedade.”
Como se verifica em Pollak (1992, p. 205), o trabalho especializado de
enquadramento da memória se nutre de insumos fornecidos pela história. Nesse sentido:

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações
do passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas
mais ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de
pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes.
[...] A referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das
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instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo,
sua complementariedade, mas também as oposições irredutíveis. Manter a
coesão interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo tem em comum,
em que se inclui o território (no caso de Estados), eis as duas funções
essenciais da memória comum. Isso significa fornecer um quadro de
referências e de pontos de referência. (POLLAK, 1989, p. 9).

Nesse sentido, neste texto de Sila, o não-dito exerce uma força intensa de
significação. A enunciação, a contrapelo, aciona, com rigor, uma das funções da
memória comum, pois fornece um rico “quadro de referências e de pontos de
referência”, como se demonstrou anteriormente.
À primeira vista pode parecer estranho dizer que é justamente pela negação que
Ndani toma contato com o fruto de um roubo. Seu discurso lacunar, em seus
silenciamentos, e a sua dura trajetória em fuga da tabanca em direção ao mundo tão
diferente, representado metonimicamente pela casa de Dona Linda e seu entorno,
colocam em cena aspectos da mundivivência do tecido social e dos costumes dos quais
ela se origina. O projeto literário de Sila consegue, com maestria, trafegar por essa
ambiência belicosa destinada a construir a grande passada que, pode-se dizer, alegoriza
o conflito experienciado em processo cujas consequências mostram-se no estágio atual
da sociedade guineense.
O argumento lúcido de Amílcar Cabral ajuda a tecer a linha discursiva do
presente capítulo, principalmente ao aludir ao fracasso, no seio das “potências
coloniais”, da teoria da assimilação. A desumanidade dessa prática pode ser vista ao se
acompanhar parte da vida da garota Ndani, como se vem fazendo neste capítulo. Sobre a
intenção da teoria da assimilação, reflete Cabral:

É, por exemplo, o caso da pretensa teoria da assimilação progressiva das
populações nativas, que não passa de uma tentativa, mais ou menos violenta,
de negar a cultura do povo em questão. O nítido fracasso desta “teoria”, posta
em prática por algumas potências coloniais, entre as quais Portugal, é a prova
mais evidente da sua inviabilidade, senão mesmo do seu carácter desumano.
No caso português, em que Salazar afirma que a África não existe, atinge
mesmo o mais elevado grau de absurdo. (CABRAL, 2013, v. 1, p. 270).

A idiossincrática veiculação da ideia de que “a África não existe”, também é
estendida ao sistema literário guineense e, ao fim, permite pensar que o investimento
para solapar essas culturas e suas manifestações funciona às avessas. Ou seja, chama a
atenção para a pujança de uma outra mundivivência, de uma outra cosmogonia, de
memórias entretecidas a contrapelo, por exemplo, no projeto literário de Sila. A absurda
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postura do regime salazarista permitiu ao mundo deparar-se com o perigo travestido no
discurso totalitarista de uma pseudo-superioridade cultural. Para Didi-Huberman (2015,
p. 116), “da mesma forma que cada objeto de cultura deve ser pensado em sua
bifurcação de “objeto de barbárie”, cada progresso histórico deverá ser pensado em sua
bifurcação de “catástrofe”.”
No caso específico do objeto desta tese, é pertinente observar que “de meados do
século XV até o início da década de 1970, a Guiné-Bissau foi colonizada pelos
portugueses, os quais conviveram com mundos cuja diversidade cultural esteve aquém
de sua compreensão” (LEISTER, 2012, p. 321). Assim, nesse ambiente considerado
pelos colonizadores tão hostil, a enunciação romanesca de A última tragédia, que vem
sendo analisada, centraliza, de modo original, a história e, porque não dizer, “as
memórias dos cafundós” pela voz do rosto humano qualquer e faz ruir a intenção de tão
curioso roubo: o roubo da memória. A intenção clara do romance de Sila em análise
parece se apropriar do que é ressaltado por Bhabha, quando explica os conflitos entre
tradição e outras temporalidades culturais:
O “direito” de se expressar a partir da periferia do poder e do privilégio
autorizados não depende da persistência da tradição; ele é alimentado pelo
poder da tradição de se reinscrever através das condições de contingência e
contraditoriedade que presidem sobre as vidas dos que estão “na minoria”. O
reconhecimento que a tradição outorga é uma forma parcial de identificação.
Ao reencenar o passado, este introduz outras temporalidades culturais
incomensuráveis na invenção da tradição. (BHABHA, 2010, p. 21).

Talvez pudesse se pensar no texto de Sila como uma camada da literatura que
encena a disputa pela memória tornada subalterna? Da luta para ressaltar a
sobrevivência da tradição no tecido social na atualidade? E, certamente, da convocação
da memória guineense em posição de centralidade na enunciação literária? Sem sombra
de dúvidas, a resposta é positiva em todas as questões, como a discussão realizada no
presente capítulo espera ter comprovado.
O mergulho, portanto, nos dois primeiros romances de Sila autoriza concluir
pela assertividade alcançada, na enunciação deste escritor guineense que toma
justamente como substrato de criação o roubo da memória planejado pelas forças
estrangeiras e também pelos mecanismos do poder interno. A proposta literária, nos
dois romances aqui analisados, marca-se pelo contato com a voz emanada do rosto
humano qualquer, ainda que procure atentar para o que essa voz expressa sobre o
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desencantamento com o mundo guineense contemporâneo e suas particularidades. É
interessante revisitar Memmi (2007, p. 22), quando prescreve que “em vez de irritar-se
com os propósitos dos escritores, e de acusá-los de quererem criar a desordem, seria
melhor ouvi-los mais atentamente e levar mais a sério suas advertências premonitórias.”
Experienciar as demandas dessa narrativa, quem sabe, permitirá que o leitor
reflita, ao ler os dois primeiros romances que compõem a trilogia, que as considerações
do líder Amílcar Cabral a respeito do tecido social da Guiné-Bissau está, em diferentes
formas, compondo os cenários dos textos: “Trata-se de uma situação diferente. É mais
importante conhecer exactamente a natureza desta sociedade do que rotulá-la”
(CABRAL, 2013, v. 1, p. 136).
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4 O DECIFRAMENTO DO QUE AINDA SOMOS E DO QUE NÃO SOMOS
MAIS: lugares de memória e sentimento de guineidade
“Não mais uma gênese, mas o deciframento do que somos
à luz do que não somos mais.”
(NORA, 1993, p. 20)
“No nosso caso concreto, a luta é o seguinte: os colonialistas portugueses ocuparam a nossa terra,
como estrangeiros e como ocupantes, exerceram uma força sobre a nossa sociedade,
sobre o nosso povo. Força que fez com que eles tomassem o nosso destino nas suas mãos,
que fez com que parassem a nossa história para ficarmos ligados à história de Portugal,
como se fôssemos a carroça do seu comboio.”
(CABRAL, 2013, v. 1, p. 141)
“O fruto não é um acidente ou um milagre da planta,
mas o sinal de sua maturidade.”
(MEMMI, 2007, p. 150)
[...] “normalmente a esperança pode mais que o temor.”
(LAFER, 1994, p. 10)

O presente capítulo, de viés comparatista, abordará o modo como Odete Semedo
e Abdulai Sila, em seus textos literários, valem-se de estratégias que podem ser
consideradas uma possível simbolização dos “lugares de memória”. Tais estratégias
reforçam mecanismos de resistência e indicam formas de sobrevivência para atravessar
períodos difíceis do conturbado espaço da Guiné-Bissau. A discussão que ora se inicia
pretende referendar trecho do pensamento de Amílcar Cabral, o mais expressivo líder
revolucionário do chão guineense, transformado em uma das epígrafes deste capítulo,
no qual se esclarece o sentido maior da luta de seu povo pela independência.
A lúcida percepção de Cabral parece ser a mesma que se depreende do trabalho
realizado por Semedo e Sila quando encenam, em seus projetos literários, possibilidades
de o povo guineense assumir, ainda que seja com grandes dificuldades, a condução do
seu destino. As estratégias assumidas pelos dois escritores configuram, como se tem
afirmado, projetos literários de feição politizada.
Pensa-se, neste capítulo, revisitar alguns aspectos discutidos anteriormente sobre
a questão da memória e, a partir deles, ampliar o entendimento de facetas do projeto
literário dos dois escritores valendo-se das considerações feitas por Pierre Nora (1984)
sobre os “lugares de memória”. De posse dessa compreensão, pretende-se solidificar a
reflexão sobre o sentimento de nação guineense que perpassa a obra dos dois escritores,
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alimentado pelo convívio, na escrita, do universo da tradição e da modernidade com
suas diversas feições e temporalidades, para o mundo da vida guineense.
Quando, nesta tese, discutiram-se, a partir de provocações emanadas dos contos
de Semedo, trabalhados no segundo capítulo, os efeitos da globalização da memória,
que, de alguma forma, se manifestam no trânsito entre oralidade e escrita da escritora
guineense, intentou-se sublinhar, naquele trabalho literário, a recorrência às tradições
orais, à força da memória coletiva como decorrentes de estratégias de afirmação de uma
ideia de nação pluriética e plurivocal. Nesse sentido, pode-se considerar que a escrita
ardilosa de Semedo se processa pela assunção de elementos da modernidade que se
mesclam a feições do universo da voz e dos gestos, às configurações da memória
coletiva que sobrevivem, em suas narrativas, grafadas em letra e publicadas em forma
de livro.
Vale, também, recordar que os fios principais que sustentaram a discussão das
facetas da memória presentificadas nos dois primeiros romances de Abdulai Sila,
analisados no terceiro capítulo do presente trabalho, ajudaram a tecer uma reflexão em
que se procurou destacar algumas facetas do labor do escritor, também ele centrado na
restauração da memória e no trabalho que a literatura ajuda a construir quando nela se
foca. É importante ressaltar que, ao se utilizar a figura do trapeiro, tomada sobretudo a
Walter Benjamim, procurou-se fortalecer uma argumentação sobre os romances de Sila,
ressaltando o que neles se mostra como embate à malfadada tentativa de furtar a
memória dos povos guineenses tanto no período colonial, quanto no período das lutas
pela independência do país. Sila maneja com destreza ímpar o jogo do lembrar e
esquecer, revolve o ressentimento das minorias, valendo-se da força das imagens com
que expõe a recordação dos efeitos nefastos da política de assimilação e do seu poder de
silenciar. As idas e vindas ao poço do esquecimento ressaltaram, como se procurou
demonstrar, a recolha de fragmentos, de indícios que lhe permitiram construir uma
narrativa a contrapelo capaz de exprimir os sentidos construídos pelas memórias
(silenciadas) daqueles a quem a colonização quis transformar em farrapos humanos,
seres destutelados.
As várias dimensões nas quais a memória se faz motivação para a tessitura
enunciativa de Semedo e Sila permitem repensar uma postura contundente dos
escritores para escavar o terreno das oralidades e reinscrevê-las no texto escrito. Este,
como se vem afirmando, é caminho escolhido pelos escritores para não deixarem
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desaparecer traços importantes de sua cultura. Tamanha engenhosidade não permitiria
considerar, na criação literária dos escritores, notadamente nos contos de Semedo,
sustentáculos de “lugares de memória”, tais como concebidos por Pierre Nora? Por
outro lado, as particularidades da obra romanesca de Sila, que denunciam as
consequências terríveis da tentativa fracassada de roubar a memória aos guineenses,
também não poderiam ser entendidas como alinhadas aos esforços desenvolvidos pelos
“lugares de memória” para salvaguardar a memória do que não mais existe, como
assinala o cientista político e historiador francês?
Para tentar responder essas questões, pensa-se ser pertinente considerar as
oscilações de que fala o teórico sobre “guardar e perder” tão próprias do tempo presente
(NORA, 1993, p. 7). Por isso, propõe-se, primeiramente, recorrer ao conto “Naquela
noite”, do livro Djênia, de Semedo e, em seguida, a passagens do romance Memórias
somânticas (2016), de Sila. As análises serão sempre amparadas pelo texto fulcral de
Nora (1993) e suas reverberações em outros teóricos que desdobraram a categoria
conceitual dos “lugares de memória”, tais como, Ricoeur (2007); Achugar (2006);
Winter (2000); Huyssen (2000); Todorov (2002) e, também, se valer de considerações
de Fonseca (2005; 2008) sobre a questão.
A expressão “lugares de memória”, originalmente, foi usada por Pierre Nora51
para definir os sentidos de determinados espaços e/ou construções que, de acordo com o
historiador, indicam, por sua própria existência, que não há mais memória espontânea.
A expressão configurou-se, desde sua apresentação por Nora, como um robusto
operador teórico para uma gama de reflexões em vários campos do saber, apesar de,
como afirma Ricoeur (2007, p. 412), haver sido confiscado de certo modo pela “paixão
de comemoração” que desconsiderou o âmago das posições defendidas pelo historiador
francês. O ensaio “Entre memória e história: a problemática dos lugares” publicado no
primeiro volume da obra Les lieux de mémoire, em 1984, foi traduzido, no Brasil, por
Yara Aun Khoury e publicado no periódico brasileiro Projeto História, da Pontifícia
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Pierre Nora é o inventor dos “lugares de memória”. A noção é a pedra angular da imensa coleção de
artigos reunidos por Nora e apresentados, em 1984, sob esse signo tutelar. Para descobrir-lhes a
inquietante estranheza, é preciso refazer todo o percurso dos ensaios do mestre de obras, desde o artigo de
1984 até o de 1992, data da publicação do tomo III dos Lieux de mémoire. À segurança do tom do
primeiro artigo, intitulado “Entre memória e história. A problemática dos lugares”, sucede a exasperação
suscitada pelo confisco do tema por parte da paixão de comemoração, contra o qual o autor pôde se
erguer em nome da história nacional. Esse grande movimento pendular, do primeiro ensaio ao último,
revela, talvez, o que a noção continha de insólito desde o começo. (RICOEUR, 2007, p. 412).
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Universidade Católica de São Paulo, em 1993.52 O conceito integra as pesquisas do
cientista político francês que produziu
um dos empreendimentos mais influentes na história cultural dos últimos
vinte anos, Les lieux de mémoire. Numa série de volumes majestosos,
publicados entre 1984 e 1992, Nora solicitou e editou artigos de intelectuais
franceses proeminentes que, em seu conjunto, constituem um inventário de
conhecimento e conjecturas sobre a memória no contexto histórico francês –
memória congelada em estátuas, em objetos, em nomes de ruas, em
cerimônias, em partidos políticos, em lendas, mitos, e mesmo em obras sobre
história. O sucesso da empreitada foi admirável. A coleção vendeu meio
milhão de cópias só na França. Todos os artigos foram traduzidos para o
inglês, primeiro em uma edição de três volumes publicada pela Columbia
University Press, sob o título meio peculiar de Realms of memory (Reinos da
memória), e todos os demais capítulos constam de uma edição em quatro
volumes publicada pela University of Chicago Press. Uma exploração dos
locais de memória na Alemanha está sendo realizada; o mesmo é verdade
para a Itália e para Portugal; e em toda parte no mundo anglo-saxão,
historiadores, jovens e maduros, encontraram no tema da memória, definido
de várias maneiras, o conceito central organizador dos estudos em história,
uma posição antes ocupada por noções de classe, raça e gênero. Esses temas
certamente não desapareceram, mas foram remodelados e em certos aspectos
obscurecidos pelo estudo histórico da “memória”, independentemente de sua
definição. (WINTER, 2000, p. 67-68).

O emblemático artigo, como já dito, articula-se a partir de três pontos nodais:
problematiza o fim da história-memória; o advento da memória tomada como história e,
por fim, indica uma nova perspectiva para se pensar os lugares de memória como
agenciadores de um outro fazer da História. Para os fins do presente trabalho é
interessante a retomada de alguns pontos do ensaio de Nora, sobretudo, para se
fortalecer a ideia dos “lugares de memória” como plausível para se entender o
funcionamento dos textos literários que serão analisados na pauta da memória.
É pertinente considerar que as ideias levantadas por Nora suscitam reflexões
relevantes para a crítica literária, notadamente com relação à possibilidade de
agenciamento de novos contributos para a apreensão de outros pontos de vista da
história dos povos, particularmente os que ficaram subjugados pela colonização tardia
que se estendeu para além da metade do século XX. Nora considera que a

curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está ligada
a este momento [...] de articulação onde a consciência da ruptura com o
passado se confunde com o sentimento de uma memória esfacelada, mas
onde o esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se possa
52

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo, n.
10, dez. 1993. p. 7-28.
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colocar o problema de sua encarnação. O sentimento de continuidade tornase residual aos locais. Há locais de memória porque não há mais meios de
memória. (NORA, 1993, p. 7).

Desde já este trabalho quer sugerir o funcionamento razoável de vertentes de
memória em textos literários arquitetados por seus criadores como espaços de retomada
de um passado e de feições da tradição. De algum modo, tais textos literários indicam
romper com o deliberado soterramento de elementos próprios à constituição de núcleos
sociais silenciados pelo movimento “de descolonização interior”, como acentua Nora
(1993, p. 7).
Na prosa guineense materializam-se sinais de uma escuta cuidadosa de
memórias subterrâneas que emergem na encenação produzida pela literatura,
distanciando-a de uma história atabalhoada, fortalecendo os receptáculos em que
abrigam os restos, os resíduos das memórias às quais grupos ainda estariam
intimamente ligados. Acompanhando os percursos da memória em textos das literaturas
africanas de língua portuguesa, Fonseca salienta que o esforço de

registrar e arquivar o passado ou retomar os seus vestígios como motivação
para a construção literária torna-se um procedimento indispensável para se
formarem depósitos de recordações com a utilização de outros suportes que
se fazem à revelia de museus, arquivos e exposições. A literatura, atenta aos
rituais de memória que persistem em lugares ainda distantes dos circuitos das
redes lançadas pela mundialização, pode, sem dúvida, ajudar a produzir
outros sentidos para os “lugares de memória”. (FONSECA, 2005, p. 48;
2008, p. 75).

O primado da arte literária fica acentuado por essa capacidade de revirar os
cacos e vestígios do passado, tomando-os como substância para a elaboração de cenas
enunciativas em que a memória funcionaria como ancoradouro das tradições, ou pelo
menos do que restou delas. De acordo com Fonseca:

Muitos textos das literaturas africanas de língua portuguesa, em particular
aqueles que celebram tradições do universo da fala viva e de uma
gestualidade que incorpora o silêncio com que se desempenham algumas
práticas, mas também a alegria da convivência, ainda que permeados pelos
conflitos particulares de guerras, de mutilações e perdas irreparáveis,
acordam em nós dados significativos da memória e do passado. Deve-se
reafirmar, todavia, que a literatura que se volta para a preservação de
tradições, como os “lugares de memória”, só pode lidar com ruínas e com
restos que são como “as conchas que aparecem na praia quando o mar da
memória viva já recuou” (NORA, 1997, p. 8). Constrói-se como ilusão de
permanência, mas também encenam-se possibilidades de retomada do
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passado e de tradições que se vão desmanchando (e transtornando) as
paisagens do mundo. (FONSECA, 2005, p. 59; 2008, p. 91).

Considere-se que os textos literários não têm a pretensão de replicar o passado,
pois, obviamente, isso não seria possível. Tampouco a arte literária pretende ser um
espelho do mundo. No entanto, a “literatura que se faz atenta aos vestígios e
manifestações de culturas orais assume o gesto que legitima os “lugares de memória”,
mas pode, também, povoá-los com os afetos que a leitura agencia” (FONSECA, 2005,
p. 59; 2008, p. 88).
Talvez seja contributo de uma afetividade a faceta que permite uma
reaproximação de um tempo desacelerado e um exercício de retomada de vivência mais
próxima do sabor da memória efervescente, amenizando, de alguma forma, mesmo em
escala reduzida, a força aviltante dos ditames da história. É curioso se pensar, no viés
acentuado por Fonseca a partir do pensamento de Nora, na possibilidade de virada do
jogo de poder que transformou em minoria um povo enraizado na tradição e no
exercício da memória. O restauro de tempos, tornados inexistentes por mecanismos
acionados por saberes e poderes diversos, pode ser reativado pela literatura para
fortalecer

uma tendência que se mostra em esforços de registro desenvolvidos por
grupos e minorias para organizarem, sistematicamente, os seus arquivos e
insistirem na preservação de suas tradições. Esses arranjos [...] também se
manifestam em produções literárias de nações periféricas, quando se mostram
conscientes da necessidade de encontrar outros meios de “restaurar o sabor
das coisas e os ritmos lentos dos tempos antigos” (NORA, 1984, p. 29).
(FONSECA, 2005, p. 47).

Nesse sentido, mostrar-se-á pertinente observar algumas estratégias com as quais
Semedo põe em funcionamento a intenção de retomar elementos das tradições do povo
guineense, investigando excertos do conto “Naquela noite”, que permitem acompanhar
os mecanismos textuais com que a autora revisita o sabor e o ritmo de produções orais
tão presentes em sua cultura. De forma sumária, expõem-se dados do enredo,
destacados por Bispo (2005) na passada que integra o volume Djênia,

quarto conto do livro, se diferencia por completo das demais narrativas das
duas obras em prosa, sendo o único enunciado em 1ª pessoa. Conta a
experiência de uma noite de insônia, no decorrer da qual a narradora escreve
uma carta à Rosa, amiga de Angola. Ao fim da escrita, é surpreendida por um
barulho que a faz acordar. Ela tem o caderno por travesseiro e nenhuma carta
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à Rosa. [...] Como há uma narrativa em primeira pessoa, podemos supor que
a narradora fala consigo mesma e/ou que o leitor lê os seus pensamentos.
Vemos com isso o quão individuais essas personagens são. Há um ar de
individualidade e pessoalidade nelas. Sua complexidade as torna personagens
com uma certa profundidade psicológica. (BISPO, 2005, p. 23, 70).

A noite de insônia, em sua aparente simplicidade, parece enunciar uma tomada
de partido da escritora, como é bem próprio da criação literária semediana. Ressalte-se
que Bispo, ao sintetizar o enredo do conto, sublinha sua impressão acerca do tom
individual do que relata a personagem principal, porém, aqui se tende a pensar essa
característica do conto como expressão de uma coletividade, de um agrupamento cuja
voz, sentimento e desolação da personagem, emblematizam. É como se o fato nunca
experienciado por aquela mulher, “que tantas vezes ouvira queixas de colegas e de
pessoas amigas por terem tido insônia” (SEMEDO, 2000, p. 106)53, a reintegrasse em
tecido social incomodado com algo de seu entorno, como a pseudoletargia de seu
próprio povo54 e a dificuldade de demarcar seu espaço. Nora (1993, p. 8) reflete sobre o
processo de independência e descolonização dos chamados espaços periféricos
assinalando que

a independência das novas nações conduziu para a historicidade as
sociedades já despertadas de seu sono etnológico pela violentação colonial. E
pelo mesmo movimento de descolonização interior, todas as etnias, grupos,
famílias, com forte bagagem de memória e fraca bagagem histórica. (NORA,
1993, p. 8).

No conto, poder-se-ia considerar então, o “dia com uma tremenda indisposição”
(p. 106) enfrentado pela narradora como o motivo para se pensar no processo de
descolonização interior aludido por Nora. Não por acaso a personagem, numa visão
sobre si mesma, expõe “o medo de as pessoas pensarem que [...] estava a ficar maluca”
(p. 106). Logo ela que sempre “ouvia as queixas [de insônia] com uma certa ironia [...]

53

Todos os excertos e referências, a partir desse momento, serão retirados da edição publicada em 2000,
pelo INEP de Guiné-Bissau, sendo registrado apenas a respectiva página a que os fragmentos pertencem.
54

Muito embora Todorov noticie um ponto de vista delicado emitido pelo escritor norte-americano
Shelby Steele, para quem afro-americanos lograriam alguma vantagem ocupando a posição de vítima:
“Em nossos dias, vozes convincentes afirmam que uma parte não negligenciável dos dissabores dos afroamericanos provém não só das discriminações que eles sofrem no presente, mas também de sua
incapacidade para superar o passado traumatizante, o da escravidão e das violências; e da subseqüente
tentação de, como escreve Shelby Steele, “explorar esse passado de sofrimentos como uma fonte de
poderes e privilégios”.” (TODOROV, 2002, p. 166).
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pois considerava impossível uma pessoa não dormir à noite, sobretudo estando deitada
numa cama macia com boa coberta e um pano de pente aconchegante” (p. 106).
É justamente nesse ponto que a arguta feição politizada da literatura de Semedo
se manifesta incitando a que se considere a sua obra e especificamente essa passada na
pauta das assertivas postas por Nora sobre os “lugares de memória”. Não por acaso o
conto enfatiza, no plano enunciativo, a relação entre os significantes constitutivos das
expressões “cama macia”, “boa coberta” e “pano de pente aconchegante” (p. 106) para
ressaltar um caminho plausível para sobrevivência da tradição em diálogo com
elementos da modernidade. As tensões decorrentes dessa mistura são figurativamente
expressas por detalhes como alusivos à falta de sono e outros transtornos que acometem
a personagem. Da simplicidade do enredo emergem indícios apenas aparentemente
triviais com que se presentifica a mensagem encaminhada pela mão da escritora, o
acordar para uma nova vida.
Mesmo indisposta e sem alternativas, a estudante de psicologia vislumbra que
uma noite bem dormida solucionaria o problema. Contudo:

Já na cama, voltou-me aquela sensação de tristeza e nostalgia, parecia que
tinha uma dor inexplicável no peito; senti o coração apertado e não consegui
dormir. Dei voltas e mais voltas na cama mas... nada! Deu-me a sensação de
que a cama estava quente e com o calor que se fazia sentir, era no mínimo
uma noite insuportável; ou será que só eu é que sentia aquela sensação?
(SEMEDO, 2000, p. 106).

O tom intimista presente nessa primeira parte da passada, como se vem
discutindo, poderia muito bem ser compreendido como uma síntese do que sente e
vivencia uma enormidade de pessoas da sociedade da qual faz parte aquela mulher.
Pessoas que talvez também estivessem “com problemas mas que nem por isso iam ao
médico” (p. 106) e que, sem saberem ao certo os motivos do que sentiam, atravessavam
noites insuportáveis na esperança de “dormir como de costume e o dia seguinte seria um
outro dia” (p. 106).
A prudência sugere levar em consideração o contexto de produção da escrita de
Semedo. O cenário político guineense, como já problematizado nesta tese, é conturbado
de forma tal que, não de propósito, rebateria em uma escrita que dialoga e questiona
essa realidade. Uma escrita que revira a pretensa história oficial para construir, com
recorrência à memória, outra possibilidade de ser/estar no mundo, deixando transparecer
as dores dessa sociedade, e, principalmente, as dores daqueles que tiveram sua
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existência arremeçada para as margens, para a periferia. Não parece ser esse o lugar de
pertença da mulher com insônia do conto “Naquela noite”? Quem sabe pese sobre ela
reconhecer que a modernidade, na qual sua vida se insere, afastou-a da memória viva de
sua cultura e, talvez por isso, a noite mal dormida e infeliz seja o estopim para a crise de
identidade que a faz “querer chorar” (p. 106), querer “mesmo dar um grito enorme” (p.
106).
A desolação dessa mulher parece ecoar o sentimento dos guineenses violentados
pela colonização. E se se projetar a passada para os tempos atuais daquele país, em que
os sonhos que moveram as lutas pela independência quase se esfacelaram por completo,
mais vozes se mesclariam à confusão da mulher que “não entendia por que é que as
pessoas se apaixonam, e por que é que este sentimento pode desvanecer-se de repente
ou tornar-se muito complicado” (p. 107).
Considera-se, por isso, pertinente perceber esses indícios como manifestações do
despertar do sono etnológico, para se usar os termos de Nora. Esse acordar que parece
levá-la de encontro a “dúvidas que nessa noite se tornaram guilhotinas, não para uma
morte súbita, mas para [a] torturar lentamente” (p. 107). O choque que a faz pensar em
“coisas tristes” (p. 107) ampliar-se-ia, na própria percepção da personagem, para a
coletividade:

Meu Deus, em que coisas fui pensar naquela noite? Pensei em muitas coisas
mais... tive a impressão de ter estado a ver um filme em que eu e as pessoas
com as quais convivo e me relaciono, no meu dia-a-dia, éramos os actores
principais; mas pairava muita tristeza no ar, muita incerteza e muita
desilusão. (SEMEDO, 2000, p. 107).

A atmosfera sombria, desencantada, turva dada a conhecer pela mulher clama
por um refúgio, um socorro. O embate em que se encontram os que atravessam o
“movimento de descolonização interior” (NORA, 1993, p. 8), desembocará no recurso à
escrita como mecanismo de salvação. Esse seria um movimento de descolonização
interior que acabaria por trazer à superfície do texto cacos de memórias. Para Nora
(1993, p. 8) “esse arrancar da memória sob o impulso conquistador e erradicador da
história tem como que um efeito de revelação: a ruptura de um elo de identidade muito
antigo, no fim daquilo que vivíamos como uma evidência: a adequação da história e da
memória”.
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O saldo do processo de descolonização necessita alojar-se em algum dispositivo.
Nesse ínterim, Nora chamaria a atenção para os lugares que a sociedade criou para
alocar restos de memória apagados pela História. Esses seriam locais para ancorar a
memória, devido ao fato de ela não mais habitar, costumeira e tradicionalmente, a
espontaneidade das relações. Nos termos de Nora (1993, p. 8) “se habitássemos ainda
nossa memória não teríamos necessidade de lhe consagrar lugares. Não haveria lugares
porque não haveria memória transportada pela história”. O crítico uruguaio Hugo
Achugar ecoa Nora a esse respeito:

O fantasma de um Alzheimer coletivo percorre o presente fim de século.
Todos estão/estamos ou parecem/parecemos estar atemorizados por uma
perda de memória. Todos estão, estamos, parecem, parecemos estar
angustiados pela imposição do esquecimento. Ou, se não é o mesmo, é
parecido. Todos parecem estar, estamos ou estão, preocupados por
democratizar o passado, descentralizar a história ou descolonizar a memória.
Pierre Nora diz que falamos tanto de memória porque resta muito pouco dela.
(ACHUGAR, 2006b, p. 168).

Essa transposição da memória pela história se delata a si mesma, pois deixa
pistas do seu acontecer e, por fim, amplia ainda mais a impossibilidade de aproximação
do núcleo da memória. Havendo “rastro, distância, mediação, não estamos mais dentro
da verdadeira memória, mas dentro da história” (NORA, 1993, p. 9).
Na passada, o que permite à personagem “dissimular aqueles pensamentos
tristes e monótonos” (p. 107), é o recurso à memória, a qual, nos termos de Nora,
presta-se a “repentinas revitalizações”. Vale apresentar excerto em que a personagem
principal da estória encontra alternativa para a sensaboria vivida nesta noite de “tristeza
e desolação” (p. 107):

A tristeza era muita e a falta de sono maior ainda; então, levantei-me e fui até
a sala, acendi o candeeiro e procurei uma caneta e um dos meus cadernos
diários. Sentei-me. O que será que vou estudar? Não, não vou estudar, vou
escrever qualquer coisa... Mas o quê? Não soube. Aí comecei a esfolhar o
caderno, a reler alguns apontamentos. Após ter lido algumas páginas,
comecei a sentir as pálpebras pesadas; sono não podia ser, porque estava sem
sono, e continuei...? (SEMEDO, 2000, p.107-108).

A enunciação parece asseverar a situação vivida por aquela mulher e, também,
pelas pessoas de seu convívio social, pertencentes a sociedades que foram afastadas,
pelo curso de uma história que lhes foi imposta, da memória viva que as constituía.
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Em contraponto ao fenômeno provocado pela aceleração da história, Nora de
maneira perspicaz traz o foco para a memória. Deve-se perceber que Nora compara
tempos diferentes: o tempo da memória que é caracterizado pela memória espontânea, a
memória passada de geração a geração, no calor da vivência e a História, que só pode
valer-se de cacos do que não mais existe. Nesse sentido, a memória precisa ser
entendida como uma manifestação da própria efervescência que é a vida em sociedade,
inclusive constituída pela desnecessária explicação e objetificação de todas as coisas.
Uma espécie de sagração da opacidade, da plasticidade inerente à interlocução entre os
componentes do tecido social. Assim:

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela
está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas
revitalizações. (NORA, 1993, p. 9).

Aceitar o postulado de Nora ajuda a compreender, na passada de Semedo, a
imbricação do que se poderia chamar de segunda parte da narrativa, ou, talvez, de uma
narrativa encaixada na principal, cuja marcação estaria nas “pálpebras pesadas” (p. 107)
e reforçada nas reticências e no ponto de interrogação que fecham aquele parágrafo.
Esses sinais levam a crer que a mulher adormece, ou, pelo menos, cochila e a
enunciação adentra o universo onírico e participa ao leitor o que vai na mente da
personagem nesses momentos. Têm-se ciência que, ao folhear o seu diário, ela encontra
um bilhete de Rosa, uma angolana amiga de sua irmã. Ela toma para si a tarefa de
endereçar-lhe uma resposta, como retribuição à estrangeira que gostara tanto do país,
segundo a qual, esta era “uma terra linda, pequena e limpa” (p. 108).
Poder-se-ia pensar no bilhete como um metadispositivo utilizado para abrigar
restos de memórias? Ou, ainda, como único meio possível para frear o curso alucinante
da História e reposicionar os cacos das coisas que não mais existem? Se a resposta for
positiva, a leitura do bilhete escrito à angolana Rosa, no sonho, materializa recurso
narrativo utilizado por Semedo, uma vez que, será no bilhete que se ressaltarão aspectos
da manipulação levada a cabo por grupos sociais dominantes daquela sociedade.
Sem dúvida grupos sociais mantêm-se em permanente conflito para arbitrar o
que será eleito para, em determinado momento histórico, ser ressaltado. As
revitalizações repentinas, como pondera Nora, são plenas de intenção. Prevalecerá nesse

156

jogo o agrupamento de maior cabedal de poder. Às outras parcelas sociais,
independentemente de seu tamanho, restará conformar-se com o gesto de manipulação
perene. Contudo os grupos que ainda habitam no calor da memória viva, força é que
estes acabem por encontrar artifícios para emergir das longas latências e, desse modo,
evidenciar a contiguidade entre passado e presente. A memória, diz Nora (1993, p. 9),
nutre-se de “lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou
simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura ou projeções.”
É pertinente ressaltar que Rosa, a angolana, é alguém “que viera numa excursão”
(p. 108), que estivera num “país que sempre [quisera] conhecer” (p. 109), embora a
visita tenha durado apenas uma semana. Sua avaliação de que aquela era “uma terra
linda, pequena e limpa”, parece não coadunar-se com o sentimento da anfitriã, uma vez
que esta “gostaria muito que o [o grupo de Rosa] ficasse por mais tempo, para
podermos trocar mais experiências e conhecermo-nos melhor” (p. 109, grifo nosso).
Certamente existe algo que escapou ao olhar da visitante e que mereceria ser melhor
partilhado, mas isso ficaria para outra oportunidade. Uma escrita que não se faz de graça
possui, como uma das principais características, a habilidade em jogar o jogo entre o
que lembrar e o que esquecer e, também, quando fazê-lo.
Vale destacar a afirmação de Nora quanto à existência de memórias que
circulam pelos diversos grupos e que não são valorizadas pela História. É interessante
perceber que nada é desconsiderado ou tomado por trivial na recomposição das
memórias dos grupos não engolidos no curso da História. As filigranas são repletas de
significados tanto quanto qualquer outra lembrança de maior envergadura. Assim, a
formação da memória acolhe os diferentes ritmos civilizatórios e, mesmo que
paradoxais ou diametralmente opostos, aproximam-se e assentam-se enquanto faturas de
uma coletividade. Melhor dizendo, “a memória emerge de um grupo que ela une, o que
quer dizer [...] que há tantas memórias quantos grupos existem; que ela é, por natureza,
múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada” (NORA, 1993, p. 9).
No conto, uma aparente filigrana, repleta de significado, pode ser percebida no
trecho final do bilhete em que se dá a conhecer diferentes maneiras quanto à
contemplação das coisas da natureza. Chama a atenção haver a comunhão do hábito,
raro, de se apreciar o pôr do sol. Essa desaceleração, pelo menos nesse instante
específico, une pessoas de países tão distantes e funciona como uma retomada das
memórias. Isso pode ser visto no excerto: “Farei questão de te enviar um postal com a

157

imagem do sol poente em S. Tomé. Sei que gostas, pois surpreendi-te, na tarde do dia
em que fomos às Ilhas Bijagós, a apreciar o sol poente. Não te chamei, nem fiz barulho,
para não quebrar o encanto” (p. 110). O apreciar o pôr do sol, de certa maneira, parece
estar retomando tempo e hábitos do passado que, no conto, são pincelados em
expressões como “pano de pente” e na referência ao pôr do sol. Tais recursos podem ser
pensados como indicadores de uma espacialização da memória que, de acordo com
Nora (1993, p. 9), “se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto”.
As inquietações da mulher parecem bem mais atenuadas quando se acompanha
seu momento de devaneio. Contudo, quando acorda é novamente tragada pela vida
marcada, repita-se, pela “tristeza e desolação” (p. 107). Eis a cena:

Sobressaltei-me com o barulho da porta. Afinal tinha conseguido vencer a
insônia e adormecido, com o caderno aberto servindo-me de travesseiro. Abri
o caderno à procura da carta que tinha escrito e... nada! Não havia carta
nenhuma. Afinal tinha sido apenas um sonho. E ficou-me a sensação de que
era uma carta bem bonita. Só que já não me lembro nem do conteúdo do
bilhetinho. E a Rosa de Angola? Será que foi tudo um sonho? Que pena! Até
já a imaginava bonita, apaixonada pela vida, sempre de bom humor. Altura
mediana, cabelos fortes e longos, elegante...! Que bom seria, se fosse
verdade! (SEMEDO, 2000, p. 110).

Encenar a memória da forma como o fez Semedo em “Naquela noite” acaba por
se transformar em estratégia para trazer para um mesmo espaço elementos de
temporalidades diversas e de acentuar vestígios de tradições que vão sendo engolidas
pelo tempo acelerado. De certo modo, o conto articula elementos daquilo que Nora
considera como partes do processo de descolonização interior e Achugar percebe como
temor de perda de memória provocada pelo “fantasma de um Alzheimer coletivo”
(ACHUGAR, 2006b, p. 168).
No caso de povos em vias de descolonização, o mais certo é que aqueles que
optarem enfrentar a imposição do esquecimento caminhem em oposição ao poder que se
quer soberano, porque, como acentua Todorov (2002, p. 140): “Todo ato de
reminiscência, mesmo o mais humilde, pôde ser assimilado à resistência antitotalitária:
[...] a reconstituição do passado já era percebida como ato de oposição ao poder”. É
ainda Todorov quem alerta para o fato de que “o estatuto da memória nas sociedades
democráticas não parece definitivamente garantido” (TODOROV, 2002, p. 141). Talvez
por isso seja possível compreender, no conto de Semedo, o despertar da mulher e seu
desejo de que suas andanças no sonho pudessem ser, de fato, uma realidade a
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concretizar possibilidades de convívio e de restauração de hábitos como o de escrever
cartas, de enviar postais e de apreciar o encanto do sol poente.
Um exercício da ordem assinalada por Todorov parece também ter sido feito por
Sila, no seu mais recente romance, Memórias somânticas (2016). Acredita-se que uma
caminhada por fragmentos dessa obra explicitaria o gesto de resistência antitotalitária
encenada ali. Muito embora a Guiné-Bissau, contextualizada na enunciação romanesca,
coloque em primeiro plano o embate pela retomada de resquícios de memórias, o que se
percebe é a sobrevivência desse elemento no conteúdo narrado. Ainda assim, e talvez
exatamente por isso, a obra articular-se-ia enquanto um lugar de memória, como se
passa a demonstrar a partir de agora. Seria interessante apresentar, brevemente, o enredo
de Memórias somânticas tomando de empréstimo a síntese elaborada pelo historiador
português Mário Beja Santos:

É narrativa confessional, na primeira pessoa, uma mulher combatente, agora
está presa a uma velha e esfarrapada cadeira de rodas, guarda intactas
gostosas e amargas recordações de infância. [...] Adorava a mãe, dela guarda
mensagens e sentenças. [...] A mãe morreu, escolheu uma nova mãe. Crescia
e com interpelações dolorosas, inquietantes. [...] Depois apaixonou-se, o
jovem falava-lhe de igualdade, justiça e liberdade e visionava que um dia
iriam ser africanos de verdade. E partiu para a guerrilha, lá longe. Ela decidiu
também partir, encaminhou-se para Conacri, foi uma habituação difícil.
Voltaram-se a ver, houve desentendimento, fez-se enfermeira, mas aquele seu
companheiro não lhe saía do espírito. Ela começara por trabalhar no Lar do
PAIGC, sonhara ser professora, não enfermeira. Tornou-se uma enfermeira
exemplar. Deslocou-se para a Frente Sul, o seu homem podia ser encontrado
em Kubukaré, aí ardeu a paixão, fizeram um filho. Foi habitar em Boké, dali
um dia partiram o seu homem e o seu filho, vieram anunciar que tinham
morrido. [...] A guerra chegou ao fim, ela viu a Guiné esplêndida e gloriosa.
[...] A realidade era outra, cedo descobriu que se tinha falado em
reconciliação e agora se perseguia sistematicamente os inimigos de ontem,
irmãos guineenses. Ela fora uma guerrilheira com credenciais, deslocou-se
por todo o país à procura de desaparecidos, aparentemente ninguém sabia de
nada. Apercebeu-se que tinha havido fuzilamentos. Trabalhou intensamente
num internato, queria viver a paixão da sua causa, encontrou pela frente a
burocracia, a indiferença, viu o desânimo no rosto da gente. E descobriu que
o seu partido já não se interessava por internatos. [...] No entanto, ela
continua a arder em esperança, espera nesse novo mundo em que a maldade e
o sofrimento não podem existir. Tem orgulho na sua missão. (SANTOS,
2016).

A cena inaugural do romance expõe claramente a intenção da personagem
principal de contar sua triste vida:

Esta é a história de uma vida. Uma vida que quis ser vivida. Com paixão e
dignidade.
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Pretendo narrá-la, porque a existência só se torna memorável se for narrada.
A narração, quando oportuna, restaura a crença, abrevia qualquer recordação
dolorosa e enobrece a vida. Atribui-lhe cor e reverência.
E na absolvida memória, entre o mito e a realidade, na plenitude do seu
encanto onírico, é sempre a magia quem reina. (SILA, 2016, p. 9).55

Nora (1993, p. 9) afirma que uma sociedade necessita de “lugares onde ancorar
sua memória”. Sua afirmação permite considerar que o romance de Sila funciona como
um desses lugares. Um elemento dessa feição poderia ser fornecido pela voz da
personagem central do romance, uma velha presa a uma cadeira de rodas. Nesse detalhe
parece abrigar-se uma sutil estratégia ficcional para alertar ao leitor que se está a tratar
de uma estória em ritmo outro, que não se renderá à batuta da aceleração demasiada. O
tom preponderante marcado pela melancolia parece também asseverar a postura que se
requer para ouvir a narração de uma vida. A reflexão proposta pela velha senhora é
instigante: “O que é que posso afirmar que tenho quando toda a gente assume que não
tenho nada? O que devo dizer que fiz na vida se ninguém entende que o meu hoje ainda
promete ser diferente do meu ontem?” (p.9). Em um mundo desencantado, narrar,
reelaborar fragmentos de memórias, reespacializar as memórias, parece ser a única
forma de não perder o controle sobre si mesma:

Sem a mínima sensação de estar a parcelar a minha existência, narrar essa
metade da minha vida me redime e devolve a sensação de voltar a ser eu, eu
mesma.
Por isso sei e sinto que não sou louca.
Presa a esta velha e esfarrapada cadeira de rodas, vejo todos os dias o sol a
nascer e a cair, suscitando sentimentos tão genuínos quanto antagônicos.
(SILA, 2016, p. 12).

O ritmo de quem guia a sua vida a partir de uma cadeira de rodas, por si só,
desmonta a história acelerada e imprime, forçadamente, uma velocidade mais propícia à
reconstituição da memória, aproximando-se ao tempo dos lugares. Na reflexão de Nora
(1993, p. 12), o tempo dos lugares corresponde ao “momento preciso onde desaparece
um imenso capital que nós vivíamos na intimidade de uma memória, para só viver sob o
olhar de uma história reconstituída”. Poder-se-ia perguntar se a reflexão de Nora
permitiria considerar o texto literário a partir das feições de lugares que se deixam
habitar pelos gestos dos que viveram a memória de determinado grupo?
55

Todos os excertos e referências, a partir desse momento, serão retirados da edição publicada em 2016,
pela editora Ku Si Mon, sendo registrado apenas a respectiva página a que os fragmentos pertencem.
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A faceta mais intrigante desses lugares de ancoragem de memória talvez seja
delineada pela fragmentariedade. Na reconstituição de qualquer coisa inexiste a
possibilidade de completude, uma vez que no correr do tempo algo se perde. Nesse
aspecto, no romance de Sila, a narrativa que se ouve da velha mostra-se importante,
sobretudo, num mundo cada vez mais distanciado da memória viva, como parece ser o
que sobrou do mundo guineense após o transcurso das lutas de libertação, contexto em
que se passa a estória encenada. Numa temporalidade acelerada a velha cadeirante
dirige-se “aos novos guardiães da tabanca”:

A nossa existência caduca e se esgota no esquecimento. Desatentos, como se
não se tratasse da nossa própria existência, não nos questionamos sobre
quanto sobra para ser narrado aos que depois de nós contarão as estrelas no
céu e cantarão a epopeia do resgate.
Pretende-se que seja longa a ode aos novos guardiães da tabanca. Mas
efêmeros serão os dias de glória. (SILA, 2016, p. 39).

“A epopeia do resgate” encerra denúncia às várias perdas decorrentes de não se
habitar, como diz Nora (1993, p. 12) “na intimidade de uma memória”. Para a velha
senhora “confirmou-se que esta vida é um eterno jogo de ilusão. Ilusão de sentimentos e
de pensamentos, que menospreza toda a sensação de vitória e deprecia o abalo da
derrota. Por isso jamais haverá vitórias eternas nem derrotas definitivas ou absolutas”
(p. 51).
A enunciação literária, nesse romance de Sila, parece querer estampar a urgência
de dar outra formatação ao curso da vida guineense. Nessa perspectiva, a voz
enunciativa advém de uma velha alocada em uma cadeira de rodas que emblematiza a
mensagem que se precisa veicular para o tecido social desse país em descolonização,
marcado por um tempo coisificado no qual a autoridade dos mais velhos se esvai. É
uma velha que ainda

punha em causa aquilo que tinha assumido como um dos pilares
fundamentais da educação: o respeito e a consideração que os mais novos
devem aos mais velhos. Quem é mais velho tem mais experiência de vida e
por isso sabe sempre mais e deve por conseguinte assumir mais
responsabilidades. É do maior interesse de todos que assim seja. (SILA,
2016, p. 53).

A ironia de sua conclusão quanto ao interesse geral pelas coisas tradicionais
motivam-na a entoar a “epopeia do resgate” (p. 39) da memória:
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Há momentos em que fico com a idéia de que a vida obrigou-me sempre a
fazer escolhas difíceis. Não entendo porquê. Quando olho ao lado, vejo que
há gente que tem a vida mil vezes facilitada. Têm tudo alinhavado, tudo a
correr sem atritos, sem nenhum tipo de preocupação. Parecem atrelados...
Não têm que optar, não têm que questionar, não têm que diariamente carregar
o pesado fardo da responsabilidade imposto pelo compromisso com a
memória. (SILA, 2016, p. 95).

O seu “compromisso com a memória” (p. 95) a obriga a resgatar pedaços de sua
vida, embora esses não sejam mais valorizados. No entendimento da velha senhora

os vestígios da idade são como uma bandeira, que há que ostentar com
orgulho. As marcas do tempo, tanto as visíveis como as invisíveis, assumo-as
como um trunfo. Até mesmo estas dores que não me largam. É o certificado
da vitória da vida sobre o medo.
Por isso, presa a esta cadeira, cansada e desamparada, dá-me vontade de
abraçar a outra vida, esta que sinto cada dia mais próxima. (SILA, 2016, p.
118).

O texto de Sila parece alegorizar a contemporaneidade guineense e, ao mesmo
tempo, apontar caminhos para uma possível “vitória da vida sobre o medo” (p. 118).
Boa fatura que só se realizará num espaço em que coexistam diversas temporalidades, a
tradição e a modernidade. A escrita de Sila recolhe os fragmentos, reordena-os e
reapresenta-os como dispositivos de ancoragem de memórias. Da montagem desses
fragmentos é que se chega aos lugares de memória, pois estes “são, antes de tudo,
restos. A forma extrema onde subsiste uma consciência comemorativa numa história
que a chama, porque ela a ignora. É a desritualização de nosso mundo que faz aparecer
a noção” (NORA, 1993, p. 12-13).
Algumas passagens do romance permitem o contato com o universo, quase
plenamente desencantado, experienciado pela senhora e a sociedade englobante. Um
mundo desritualizado no qual, nos termos da velha “ressuscitamos, matamos,
morremos, lutamos. E no interregno de cada proeza fizemos brotar a leviandade do
sonho” (p. 87). Quando a sensaboria com que se apresenta o mundo faz-se mais
acentuada, sobretudo nos momentos em que a narração compartilha as agruras das
guerras de libertação, articula-se, pela utilização do discurso literário, a retomada dos
fios tênues que sustentam a esperança. Isso se dá em trecho em que a velha rememora
uma de suas conversas com o estrangeiro, tio Tunkan, na qual ela sente-se obrigada a
acreditar e a defender a beleza de sua terra natal:
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_ Ouvi dizer que a vossa terra é muita bonita.
_ É verdade, tio Tunkan, a minha terra é a mais bonita do mundo. Mas podes
acreditar que ela ficará ainda mais bonita quando conquistarmos a
independência e formos nós a mandar nela. (SILA, 2016, p. 70).

Ou, ainda, em momento em que relembra o reencontro com o seu amado
homem, um militante pela libertação guineense, escondidos no mato em Conacri:

Deu-me vontade de perguntar sobre o que fazia e não fazia sentido nesta
vida. A começar pela nossa presença naquele mato. O nosso lugar para estar
era outro, não escondidos na floresta como feras selvagens. A nossa
ocupação devia ser construir o bem-estar, a felicidade das pessoas, não
desenvolver a capacidade de destruir vidas e evitar que a nossa seja destruída.
Os tugas deviam entender que há muito tempo que estavam novos ventos a
soprar, que não deviam continuar a ignorar o novo rumo da História. Isso,
sim, não fazia sentido nenhum. (SILA, 2016, p. 77).

O texto de Sila agencia, ao mesmo tempo em que denuncia, uma ritualização
desse mundo. Um movimento de ocupação que objetiva o bem comum parece ser
possível apenas numa argamassa que reúna os fragmentos, restolhos da memória viva.
O que a história recente da Guiné-Bissau permite constatar é, de fato, “que há muito
tempo que estavam novos ventos a soprar” (p. 77). Talvez por isso valha a pena pensar
textos literários dessa natureza como artífices da noção teorizada por Nora,
principalmente porque há espaço para a dissonância e a acolhida de transitoriedade.
Paul Ricoeur (2007, p. 415) considera os “lugares de memória” como inscrições,
sobre a escrita e o espaço, no sentido amplo atribuído a esses termos. São locais de
convivência das várias vozes que podem até ser dissonantes entre si, um local sem a
pretensão da harmonia silenciadora dos opostos. Emergem, como acentua Nora, de
escombros e, a partir daí, nascem e vivem:

São bastiões sobre os quais se escora. Mas se o que eles defendem não
estivesse ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de construí-los. Se
vivêssemos verdadeiramente as lembranças que eles envolvem, eles seriam
inúteis. E se, em compensação, a história não se apoderasse deles para
deformá-los, transformá-los, sová-los e petrificá-los eles não se tornariam
lugares de memória. É este vai-e-vem que os constitui: momentos de história
arrancados do movimento da história, mas que lhe são devolvidos. [...]
Lugares portanto, mas lugares mixtos, híbridos e mutantes, intimamente
enlaçados de vida e de morte, de tempo e de eternidade; numa espiral do
coletivo e do individual, do prosaico e do sagrado, do imóvel e do móvel.
(NORA, 1993, p. 13, 22).
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Deve-se sublinhar que “inicialmente, é preciso ter vontade de memória”
(NORA, 1993, p. 22) e acatar fazer parte de jogos em que se disputa o poder de lembrar,
o que lembrar e como lembrar. No romance de Sila, administrar esse jogo parece ter
sido parte da vida daquela mulher desde sua difícil infância: “Encontrara sempre formas
de expressar os meus sentimentos sem me denunciar. E sem me denunciar nem vacilar,
tenho que me assumir como pessoa adulta e agir em conformidade. Depressa” (p. 21). É
necessário sabedoria para romper o que se determinou, à revelia, de obrigatório
esquecimento. Essa parece ser uma chave de leitura de imediata e frutífera aplicação no
espectro das nações subjugadas pelo aviltante motor colonizatório.
Ao decidir, de sua cadeira de rodas, narrar a sua dura vida, a velha senhora
oferta um anteparo para escorar suas memórias, com suas virtudes e mazelas: “Quem
me dera poder seguir o sol nesta sua deambulação e, distante de todas as querelas
mundanas, narrar as virtudes do eterno recomeço” (p. 12). Revisitar momentos
específicos de sua trajetória permitirá a ela exercer o seu papel de conhecedora das
coisas e do mundo, como é próprio às pessoas de sua idade na cultura de sua tabanca
original. Se isso não estivesse ameaçado, certamente não precisaria ser feito por ela.
Com tenacidade ela defende, por exemplo, sua terra: “A minha terra é bonita, sim! É a
terra mais linda que há neste mundo e não posso admitir o contrário. Mas agora tinha
que prová-lo” (p. 100). E tinha de provar porque na atualidade “as coisas mudaram e
agora ninguém quer saber da família de ninguém, não se liga nenhuma aos laços de
parentesco a não ser quando haja algum interesse material nisso” (p. 108).
A narrativa daquela velha senhora expressa “momentos de história arrancados
do movimento da história” (NORA, 1993, p. 13), mastiga esses momentos, regurgita-os
e os devolve plenos de outra significação. Esse movimento nutre-os com os insumos da
vontade de memória e, ao fim, compartilha outros pontos de vista das relações entre
pessoas.
Não fosse dessa maneira, um dado extremamente relevante poderia passar
despercebido, por exemplo, na passagem em que a narradora relembra a querela com
sua mãe adotiva por obrigá-la a ir à escola:

O primeiro confronto com a minha nova mãe doeu-me muito. Não gosto de
conflitos, sobretudo quando eles são causados por situações que derivam da
incompreensão. Ela devia entender, sem muita conversa, que o que pretendia
de mim era algo que ia para além das minhas capacidades do momento. Tal
como naqueles tempos que quero apagar da memória, em que era obrigada a
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regar todos os dias, ela exigia que eu, também todos os dias, fosse à escola.
Queria que eu fosse à escola com os outros filhos. Todos os dias, a sério.
(SILA, 2016, p. 28).

Molhar as plantas e frequentar a escola, tal como se enuncia no excerto anterior,
parecem apenas preparar o terreno para o uso do gume afiado que a escrita de Sila
coloca em funcionamento, ao relatar a língua imposta, no ensino regular, às crianças em
fase de alfabetização:

Mas o que mais me incomodava era ter que falar a língua do branco, que
desconhecia completamente. Detestava-a e mil vezes me interroguei por que
tinha que ser assim. Tudo muito sofisticado, sons que não conseguia
pronunciar direito, palavras moles para gente que não tinha dentes na boca.
(SILA, 2016, p. 29).

Revisitar as lembranças e elaborá-las também ganha materialidade quando a
velha senhora narra a sua primeira incursão no plano de vida de seu namorado na
juventude. O que se vislumbra nessa convocação feita à garota de então para a
necessidade de assumirem-se enquanto africanos parece ter como pano de fundo o
projeto literário de Sila de sacar “momentos da história do movimento da história”
acelerada, tal como explicitado por Nora.56 Eis a cena:

Lembro-me de como ele me surpreendera um dia com um grito cheio de
emoção, esquecendo-se que os nossos encontros eram secretos e que tudo o
que tínhamos que fazer ou dizer um ao outro tinha que ser sem alvoroço, sem
chamar a atenção:
_ Vamos ser africanos! (SILA, 2016, p. 35).
[...]
_ Eu sou africana, sempre fui... Ou pensas que isto aqui, isto que estás a ver,
a minha pele, é pintura falsa? E tu, achas que és branco?
_ Deixa de brincar que eu estou a falar a sério... Vamos ser africanos de
verdade, entendes? Eu, tu, toda a nossa gente! E não é uma questão de cor da
pele, percebes? Olha para mim, vamos construir a nossa nação africana e
deixar de ser um apêndice dessa pátria multicontinental e plurirracial, ou sei
56

O próprio Abdulai Sila também se vale desse método cunhado por Nora, de forma explícita, quando
escreve um prefácio para o livro Do outro lado (2014): “Este belo livro de César Fraga e Maurício Barros
de Castro enquadra-se, em última análise, nesse esforço colectivo de confeccionar a tal “colcha de
retalhos da realidade” para que os “lugares de memória” não se transformem em obscenos “monumentos
a um fracasso”. [...] Mais do que as imagens e descrições chocantes da barbárie perpetrada nos “lugares
de memória” dispersos ao longo da costa ocidental africana, da qual partiram sem direito a retorno
milhões e milhões de africanos, as imagens dos ambientes e momentos culturais incluídas nesta obra de
arte têm a magia de despertar a nossa consciência identitária. [...] Assim, ao eternizar a sensação de “fazer
parte do lugar”, o que verdadeiramente deve estar em causa não é reabilitação nem tão pouco reafirmação
ou redenção do africano. É muito mais do que isso. É devolver os momentos de História ao movimento da
História feita de humanismo. É recriar a Humanidade, tendo, de novo, África como seu berço.” (SILA,
2014).
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lá como os tugas chamam a isto agora... Estás a entender? (SILA, 2016, p.
35).

Há um instante em que a personagem-narradora, sentada em sua cadeira de
rodas, parece concluir que “nada se obtém de borla, tudo envolve um compromisso” (p.
49), permitindo inferir daí que revisitar lembranças forçosamente escamoteadas por
outrem exige tenacidade, uma vez que esse ato mostra-se em uma arena em que se
debatem diferentes regimes de poder. Mesmo que essa literatura chegue à dura
constatação de que nem sempre se obtêm êxito nos planos, bem intencionados, de
rearranjo social. Nas palavras da velha senhora, a realidade que vigora alimenta-se de
trapaças, aldrabices:

Viramos a página e eis que a História tende a repetir-se antes mesmo de ser
História. A nossa verdadeira História. Evaporando o fascínio da
solidariedade, o discurso cedo se divorcia da prática, minando os pilares e o
encanto da mil vezes prometida alvorada. É a ideologia do tafal-tafal
[aldrabice; trapaça] que se instaura, impondo um futuro fusco (sic) e
entorpecido. (SILA, 2016, p. 93).

Todo empreendimento humano balizado nesse “vai-e-vem” (NORA, 1993, p.
13) poderia ser compreendido como esforço para colocar em cena os restos de memória
ameaçada pela voz oficializante e maestrina de uma verdade interessada. Graças aos
golpes desferidos pela história destacada do movimento da história, uma espécie de
instinto de sobrevivência desenharia novos percursos para a materialização dos “lugares
de memória”. Materialidade que se dá ancorada em lugares. E um desses lugares pode
muito bem se configurar na paisagem literária.
Convêm voltar ao conceito tal como o formatou Pierre Nora, bem como,
ressaltar os itens indispensáveis que o desenham em suas três dimensões:

Os lugares de memória pertencem a dois domínios, que a tornam
interessante, mas também complexa: simples e ambíguos, naturais e
artificiais, imediatamente oferecidos à mais sensível experiência e, ao mesmo
tempo, sobressaindo da mais abstrata elaboração.
São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e
funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. [...] Material: Só é
lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica. [...]
Funcional: Só entra na categoria se for objeto de um ritual. [...] Simbólica: Se
serve, periodicamente, para uma chamada concentrada da lembrança.
(NORA, 1993, p. 21-22).
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São interessantes os comentários de Ricoeur acerca dessa tríade de sentidos que
conforma os “lugares de memória”:
Concede-se aos lugares de memória uma eficácia notável, a de engendrar
“uma outra história”. Eles extraem esse poder do pertencimento aos dois
reinos da memória e da história. [...] Esse poder de fazer interagir esses dois
fatores, a ponto de chegarem a sua “sobredeterminação recíproca”, repousa
na estrutura complexa dos lugares de memória que acumulam os três sentidos
da palavra: material, simbólico e funcional. O primeiro fixa os lugares de
memória em realidades que consideraríamos inteiramente dadas e
manejáveis; o segundo é obra de imaginação e garante a cristalização das
lembranças e sua transmissão; o terceiro leva ao ritual que, no entanto, a
história tende a destituir, como se vê com os acontecimentos fundadores ou
com os acontecimentos espetáculos, e com os lugares refúgios e outros
santuários. (RICOEUR, 2007, p. 416).

O múltiplo pertencimento caracterizador dos “lugares de memória” reforça o
viés intencionado na presente reflexão principalmente porque envereda por construções
literárias guineenses que nascem da sensibilidade experiencial de seus escritores. Esses,
atentos ao processo de aceleração da história, tentam salvar o que sobrou de memória
“em grupos vivos” (NORA, 1993, p. 9), no mosaico da cultura guineense.
Uma história desacelerada é o que parece tecer a velha cadeirante, pois sua
narração opera uma “chamada concentrada da lembrança” (NORA, 1993, p. 22), que
não a deixa ser arrastada “pela maré” (p. 11), já que a ela nunca faltou “ambição” (p.
11). Em seu esforço por agenciar outra história, inexoravelmente, a senhora constatará
existir uma enormidade de situações conflituosas experienciadas por ela durante a vida:

Vezes sem conta a vida me iludiu. A fé desafiando a lógica, a frustração
ameaçando a dignidade num ciclo desgraçadamente longo. Os anos
passaram, deixando esperanças quase caducadas, a incerteza de uma
existência digna do nome. Nas noites de indecisão procurei a luz redentora,
nos vestígios da luta pela afirmação procurei amparo. Cantei, louvei, celebrei
a vida.
Mas a vida insistia em querer iludir-me a qualquer momento, a todo o custo,
não me reconhecendo o direito a interregno nessa batalha que se anunciava
eterna. (SILA, 2016, p. 15).

Segundo Nora (1993), os “lugares de memória” não existiriam sem constante
mudança da história e do tempo, sendo esse fator condição para sua manutenção, pois
eles “só vivem de sua aptidão para a metamorfose, no incessante ressaltar de seus
significados e no silvado imprevisível de suas ramificações” (NORA, 1993, p. 22). No
romance, a decisão da personagem principal de retomar a trajetória de vida narrando-a,
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figurativamente, participa da intenção de salvaguardar a memória da coletividade a que
ela pertence. É como se suas reflexões, carregadas de melancolia, alegorizassem a
própria história da Guiné-Bissau, país que, antes de libertar-se da colonização
portuguesa, não era dono dos rumos do seu existir. Nesse sentido, os rumos do país
assemelham-se ao que a personagem sentia quando as pessoas insistiam em definir o
que ela deveria fazer na vida:

Mas eu não gosto que me repitam as coisas. Detesto-o. Tudo o que recebia
repetido era ou dava numa desgraça. Repetiam-me tarefas que tinha que fazer
contra a minha vontade, repetiam-me obrigações que tinha que injustamente
cumprir, repetiam-me ameaças que me apoquentavam a vida. Acima de tudo
repetia-se, todos os dias, essa imensa dor que sinto no peito quando imagino
o que teria sido a minha existência se não tivesse acontecido tudo o que de
inesperado e injusto se tem repetido na minha vida. (SILA, 2016, p. 23).

Nesse sentido, é razoável considerar o desejo assinalado pela personagem em
sua subjetividade, como extensivo à realidade do povo de seu país, se se considerar o
que diz Nora sobre o caráter imprevisível das ramificações dos “lugares de memória”.
Isso se operacionaliza no seguinte fragmento do romance:

O meu desejo era uma coisa, o que a sociedade me revelava, às vezes mesmo
em situações aparentemente banais, era quase sempre o oposto.
Eu queria ser adulta depressa e tinha motivos de sobra. Queria passar a ser eu
mesma a decidir sobre os assuntos que alguém sempre decidira por mim sem
querer saber de mim. (SILA, 2016, p. 31).

A fala da personagem poderia ser considerada veículo de “sinais que devolvem a
si mesmos, sinais em estado puro” (NORA, 1993, p. 27) do desejo de lembrar. Suas
recordações reelaboradas no contar, acentuam referentes que escapam da aceleração da
história e, por isso, configuram-se como um bastião da memória. Figurativamente, essas
recordações delineiam um lugar de memória a abrigar o que a cadeirante denomina
como “a sinfonia da dignidade” para si e para o país a que pertence. No excerto que se
segue fica acentuada a imbricação entre o olhar da personagem sobre a sua vida e a
história da Guiné-Bissau:

Marginalizados? Nós é que domesticamos o invasor e abolimos o medo
perante o desconhecido. Na calada da noite prenhe de incertezas
reinventamos a vida e, bem alto no céu, fizemos soar a sinfonia da dignidade.
Deserdados? Construímos um mundo plural, onde todas as cores do arco-íris
se fundem sem nunca se confundirem. Recuperamos a palavra e,
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abençoando-a, fizemos com que a magia da narração sustentasse os novos
limites da razão. Muito além do verbo e da doutrina. (SILA, 2016, p. 123).

Conforme se vem demonstrando Semedo e Sila encampam, em seus projetos
literários, as três dimensões que aproximam sua literatura dos “lugares de memória”. A
enunciação de suas narrativas reveste-se de uma aura simbólica, ao mesmo tempo em
que ritualiza a memória, presta-se à convocação interessada das lembranças. Essas obras
compõem, assim, o elenco das “grandes categorias de objetos que sobressaem do
gênero” – narrativas de memória (NORA, 1993, p. 24), porque como “tudo o que
administra a presença do passado no presente” (NORA, 1993, p. 24) intentam recolher
os restos da memória viva de que são testemunho. Daí, então, ser relevante observar o
argumento de Nora acerca do simbolismo travestido desses lugares de refúgio:

Seremos nós, enfim, mais sensíveis ao componente simbólico? Oporemos,
por exemplo, os lugares dominantes aos lugares dominados. Os primeiros,
espetaculares e triunfantes, imponentes e geralmente impostos, quer por uma
autoridade nacional, quer por um corpo constituído, mas sempre de cima,
tem, muitas vezes a frieza ou a solenidade das cerimônias oficiais. Mais nos
deixemos levar do que vamos a eles. Os segundos são os lugares refúgio, o
santuário das fidelidades espontâneas e das peregrinações do silêncio. É o
coração vivo da memória. (NORA, 1993, p. 26).

É pertinente ressaltar que o crítico uruguaio Hugo Achugar chama a atenção
para o cuidado na aplicação da categoria conceitual cunhada por Nora porque, em sua
opinião:
Entender o “lugar de memória” como um espaço geocultural ou simbólico
não é suficiente se não se leva em conta a enunciação – em sua dimensão
pragmática – e, sobretudo, o horizonte ideológico e o horizonte político ou a
“agenda” política a partir de onde se constrói a tal enunciação. (ACHUGAR,
2006b, p. 180-181).

Isto posto, vale pensar em que medida os textos de Semedo e Sila, vistos
enquanto lugares de memória, fortaleceriam a proposta de nação guineense plural. Mais
uma vez é na companhia do historiador francês que se busca insumo para investir nessa
proposição, pois, de acordo com Nora (1993, p. 27), “há uma rede articulada [de]
identidades diferentes, uma organização inconsciente da memória coletiva que nos cabe
tornar consciente de si mesma. Os lugares são nosso momento de história nacional”.
Nessa mesma linha de pensamento, o crítico alemão Andreas Huyssen postula que o
conceito de Nora compartilha a sensibilidade “compensatória que reconhece uma perda
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de identidade nacional e comunitária, mas crê na nossa capacidade de compensá-la de
algum jeito. Os lugares de memória (lieux de mémoire), em Nora, compensam a perda
dos meios de memória (milieux de mémoire)” (HUYSSEN, 2000, p. 29).
A literatura dos dois escritores da Guiné-Bissau assume a tarefa de organizar a
memória coletiva, porém, deformando-a para imprimir um reajustamento das visões de
mundo sobre o mundo guineense. Na medida em que se nutrem das mundivivências,
transcriam-nas posto que são trabalhos de arte, tentativas de enfrentamento da realidade,
do que foi registrado como verdade pela História, já que só dessa forma atingir-se-ia
uma outra vertente de compreensão dessa mesma realidade, com outra força de
significância. Conforme Augel (2007, p. 374) “é a literatura [da Guiné-Bissau] que está
desempenhando o papel básico e indispensável de narrar a nação, de forjar a guineidade.
No momento histórico que a Guiné-Bissau atravessa, é a mais importante, a mais
decisiva e, socialmente, a mais relevante mistida a safar (Sila).”
Diante do panorama discutido até aqui, no qual se procurou demonstrar a
razoabilidade de se pensar o texto literário de Semedo e Sila enquanto ancoradouros dos
restolhos da memória viva guineense, logo, “lugares de memória”, pretende-se, a partir
de agora, avançar a reflexão no sentido de analisar em que esses textos contribuiriam
para forjar a nação de que se originam seus criadores. De acordo com Augel:

Desconstruir, contextualizar, reterritorializar a representação simbólica da
nação, tendo como ponto de partida uma revisão crítica e impiedosa, pelo
instrumento do trabalho estético, plenamente convencidos de que estão
plantando para as novas gerações – eis a motivação primeira, a meu entender,
dos escritores guineenses da atualidade. Esses autores se têm engajado numa
prática cultural transformadora – prática crítica, própria de intelectuais de
vanguarda. (AUGEL, 2007, p. 369).

Para que serviriam os acervos de memória simbolicamente construídos pela obra
dos dois escritores? Em que esse movimento contribuiria para construir, em seus
projetos literários esteticamente politizados, uma visão de futuro que condiz com um
projeto de nação? Na atual conjuntura política da Guiné-Bissau57, caracterizada pelo
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De acordo com Djaló (2000, p. 25), “a história contemporânea da Guiné-Bissau tem sido uma sucessão
de atos de violência política e institucional que marcaram profundamente a memória coletiva do seu
povo, influenciando de uma certa forma a sua cultura política.” Ainda sobre esse aspecto, Elaigwu (2010,
p. 527), afirma que “devemos acrescentar, para concluirmos, que o processo de edificação da nação, nos
Estados africanos, foi pontuado por conflitos e crises.”
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processo de descolonização58, em que os planos programáticos dessa literatura,
enquanto próteses da memória viva, objetos em abismo, “lugares de memória”,
sinalizariam em direção a uma mirada esperançosa para o futuro do país? Em que a obra
de Semedo e Sila impulsionaria a consolidação do sentimento de guineidade?59
O cientista político norte-americano Benedict Anderson cunhou uma definição
que se tornou basilar para as reflexões sobre essa categoria conceitual. O cientista
definiu nação como “uma comunidade política imaginada” (ANDERSON, 1989, p. 14).
Na proposição do teórico, a nação “é imaginada porque nem mesmo os membros das
menores nações jamais conhecerão a maioria de seus compatriotas, nem os encontrarão,
nem sequer ouvirão falar deles, embora na mente de cada um esteja viva a imagem de
sua comunhão” (ANDERSON, 1989, p. 14). Na verdade, de acordo com Anderson
(1989, p. 15), “todas as comunidades maiores do que as primitivas aldeias de contato
face a face (e, talvez, até mesmo estas) são imaginadas” (ANDERSON, 1989, p. 15).
Por fim, a nação

é imaginada como comunidade porque, sem considerar a desigualdade e
exploração que atualmente prevalecem em todas elas, a nação é sempre
concebida como um companheirismo profundo e horizontal. Em última
análise, essa fraternidade é que torna possível, no correr dos últimos dois
séculos, que tantos milhões de pessoas, não só matem, mas morram
voluntariamente por imaginações tão limitadas. (ANDERSON, 1989, p. 16).
58

Segundo o antropólogo angolano Carlos Serrano, “a descolonização, em termos descritivos, é um
processo histórico, primordialmente político, ocorrido após a Segunda Guerra Mundial, que traduziu-se
na obtenção gradativa da independência das colônias europeias situadas na Ásia e na África. O processo
de descolonização não é um processo passivo e para Franz Fanon é sempre um fenômeno violento que
não pode conduzir a nenhum tipo de colaboração entre colonizados e colonizadores. Deve conduzir à
substituição de um tipo de homem (colonizado) por outro tipo: os descolonizados.” (SERRANO, 1991, p.
3-4). O historiador inglês Eric Hobsbawn propõe, também, um conceito de descolonização:
“Descolonização significa que, de modo geral, os Estados independentes foram criados fora das áreas
existentes de administração colonial, mas dentro de suas fronteiras coloniais. Estas, evidentemente, foram
delineadas sem nenhuma referência aos seus habitantes (ou mesmo sem o seu conhecimento) e, portanto,
não tiveram nenhum significado nacional ou mesmo protonacional para suas populações; exceto para as
minorias ali nascidas, ocidentalizadas e colonialmente educadas, e que embora variassem eram, em geral,
de tamanho exíguo.” (HOBSBAWN, 1990, p. 203).
59

Para a pesquisadora Moema Augel “o conceito de guineidade é ambivalente e fluido, como é
ambivalente, fluida e instável a própria noção de nacionalidade. As ondulações da nova sociedade que
está em vias de formação no país, com suas controvérsias, suas incoerências, suas buscas, estão em direta
correspondência com o artificialismo das fronteiras impostas e a recente história do Estado que se quer
Estado-Nação. [...] Quando falo de guineidade ligada à literatura, refiro-me ao modo de como o texto
literário se inscreve no sistema cultural guineense. Foi possível verificar que não se trata, como o foi num
primeiro momento, de uma oposição à lusitanidade, ou portugalidade, e sim, muito mais, de uma autoafirmação identitária, baseada no respeito e no apreço à alteridade, na aceitação das culturas nativas e
tradicionais, na vontade de enfeixar todas as diferenças, todas as especificidades, no seio comum e no elo
umbilical com a pátria, mátria ou frátria.” (AUGEL, 2007, p. 361, 362).
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Para ponto de partida o conceito de Benedict Anderson é assaz desafiador. Devese, contudo, sublinhar que, na definição apresentada, nada é dito sobre a questão da
desigualdade e exploração sociais.60 Em outro de seus trabalhos teóricos, Anderson
(2008, p. 272) dirá que “a essência de uma nação consiste em que todos os indivíduos
tenham muitas coisas em comum, e também que todos tenham esquecido muitas
coisas”. O jogo lembrar e esquecer relaciona-se diretamente com a tarefa de construir
genealogias nacionais, ou, dito de outro modo, “a narrativa da nação é um jogo subtil
entre lembrar e esquecer” (MIRANDA, 1998, p. 125; 2012, p. 361).61 Segundo
Anderson (2008, p. 274), “dever “já ter esquecido” tragédias que precisam ser
incessantemente “lembradas” revela-se um mecanismo típico na construção posterior
das genealogias nacionais”.
O orientalista Edward Said (2011, p. 336) recorre ao poeta indiano Rabindranath
Tagore, para o qual “a ‘Nação’ é um receptáculo apertado e rancoroso de poder para
produzir conformidade, seja esta britânica, chinesa, indiana ou japonesa”. Logo, é um
dispositivo que se vale, para se instaurar, de um caráter extremo de resignação, muito
mais do que por um acoplamento voluntário.
No viés proposto por Anderson, o etnógrafo britânico Anthony Smith considera
aquela definição de ordem mais “subjetiva” (SMITH, 2006, p. 23) e ressalta que “uma
nação pode [...] ser definida como uma determinada população humana, que partilha um
território histórico, mitos e memórias comuns, uma cultura pública de massas, uma
economia comum e direitos e deveres legais comuns a todos os membros” (SMITH,
1997, p. 28). Mais uma vez, julga-se necessário olhar atento para os sentidos que tal
comunidade detém nesta última proposição. A construção cultural de nação, muito
próxima daquela de Tagore, é defendida por Wander Melo Miranda, como sendo

uma forma abrangente de afiliação social e textual, dada pelo cruzamento de
verdades e falsificações (propositais ou não) capazes de exceder as margens
60

De acordo com o historiador angolano Ilídio do Amaral: “A noção de que a nação, no sentido universal,
é indivisível, está em nítido contraste com a realidade histórica e empírica; baseia-se no pressuposto de
que a nacionalidade é qualquer coisa de permanente. Na realidade, porém, as nações vêm e vão, a
identidade nacional pode expandir-se, contrair-se, reformular-se, ou mesmo desaparecer, pois ela não está
apenas vinculada ao espaço e ao grupo, mas também ao tempo.” (AMARAL, 2000, p. 63).
61

Este artigo integra o dossiê temático sobre nação, publicado no periódico brasileiro Scripta, v. 1, n. 2,
no primeiro semestre de 1998.
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das convenções literárias e dos lugares-comuns ideológicos. Trabalham
ambos com pontos de esquecimento da história oficial, tomada como um
enredo policialesco que comprime as divergências “desintegradoras” do
ponto de vista superior e excludente que visa anular ou unificar todos os
outros. (MIRANDA, 2012, p. 358).

As proposições teóricas ressaltadas até aqui propiciam que se encaminhe uma
discussão sobre o feitio de uma nação plural que não despreza a força da memória viva,
da tradição e da oralidade, tríade que brota do projeto literário de Odete Semedo. As
reflexões sobre esse aspecto se valerão de excertos da passada intitulada “Kunfentu
stória da boa nova”, integrante do volume Sonéá, tomando como referência Nbetenne, a
cidade encenada no conto, como um possível recorte de nação imaginada pela escritora.
Em linhas gerais, o enredo dessa passada versa sobre os acontecimentos que
circundam a escolha, por eleições, do novo régulo de Nbetenne. Esse lugarejo um dia
recebeu a visita de um jovem que havia viajado para outras terras e que trouxera várias
novidades “dos quatro cantos do mundo” (SEMEDO, 2000, p. 108).62 A estória toma
como eixo principal todo o processo eleitoral e, em estruturas de encaixe, verticaliza a
narrativa para a conversa de duas senhoras, na fila de votação, sobre os candidatos nos
quais votariam. Em outro momento, também encaixada à linha principal da estória,
acompanha-se a acalorada discussão entre dois jovens sobre os valores da democracia
representados pelos candidatos daquele pleito, cuja discussão é observada pelas duas
senhoras. A passada se encerra com o diálogo dessas senhoras sobre suas peripécias
para manter o sigilo sobre o voto de cada uma delas e sobre como foi divertido o
período em que Nbetenne esteve às voltas com a definição do novo régulo.
É interessante destacar trecho do Prefácio ao volume Djênia elaborado por
Inocência Mata, devido aos apontamentos que a pesquisadora sãotomense tece sobre a
passada aqui discutida:
Do mesmo modo, no conto “Kunfentu” começando por ser uma crítica à
conversão de antigos responsáveis ao jogo da democracia, sem terem em
conta uma base verbal entre duas vizinhas sobre a abota (aqui significando
não apenas quotização mas também voto); optando por, aparentemente,
“sobrevoar” a crítica que havia anunciado sobre uma discussão sobre a
perversidade da “democracia” importada, o narrador conduz a sua contação
segundo códigos da passada: deixando em aberto a conversa para criar
expectativa e pretexto para outros momentos de conversa [...]. Aliás, nenhum
dos narradores destes cinco contos (e os outros cinco que constituem o
62

Todos os excertos e referências, a partir desse momento, serão retirados da edição publicada em 2000,
pelo INEP de Guiné-Bissau, sendo registrado apenas a respectiva página a que os fragmentos pertencem.
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primeiro volume, Sonéá) é tão cáustico como o de “Kunfentu”, o que é
reforçado pela utilização intencionalmente despropositada de conceitos e
palavras e o desfasamento entre o prosaísmo das situações e a linguagem
pseudo-sublime que as refere. (MATA, 1999, p. 11-12).

O aspecto sublinhado por Mata, acerca do tom cáustico através do qual o
narrador aborda as idiossincrasias do processo democrático vigente em Nbetenne,
permitem um alinhamento com a perspectiva de conceituação de “nação” defendida por
vários teóricos no início dessa discussão. Pensar a nação enquanto motor de produção
de conformidade pode ser de grande valia para, ao adentrar em alguns fragmentos do
conto de Semedo, “oscilando no prazer da leitura que a obra oferece, [...] fruir e
desvelar o sentido da modernidade guineense” (MATA, 1999, p. 12-13). Nesse sentido,
concorda-se com a pesquisadora brasileira Karina Calado (2015, p. 81), em pesquisa
realizada sobre parte da obra poética de Semedo, notadamente quando conclui “que o
sistema literário guineense está se configurando e que caminha simultaneamente com a
(re)construção da nação.” Ainda de acordo com Calado (2015, p. 105), “a imersão na
oralidade, como fonte primordial da criação estética, fará com que a autora imprima a
marca essencial de sua identidade e crie um padrão discursivo próprio, aspectos que são
fundamentais na composição da nação imaginada por sua literatura.”
Seria interessante tentar relacionar os acontecimentos ocorridos em Nbetenne,
por conta da escolha do novo régulo, e um possível desdobramento de um tipo
específico de genealogia nacional. O foco da leitura se dará com o objetivo de pensar
nações cujas fronteiras e limites foram definidos à revelia das especificidades locais,
fato que as caracterizaria, desde o nascedouro, como marcadamente desiguais e fadadas
à exploração, mesmo que esta se efetive no plano ideológico de uma aparente
democracia. É o que se passa a discutir a partir de “Kunfentu stória da boa nova”.
A crítica detectada por Mata ao regime de governo importado para a localidade
da passada parece resguardada na estratégia autoral quando, na abertura da stória, é
apresentada a regra do jogo aos possíveis leitores: “Qualquer semelhança com pessoas
de bem ou de má fama, nomes de lugares, de terras, de animais, de “etecéteras” e outras,
terá sido mera coincidência. Trata-se pois de uma verdadeira stória, um kunfentu!” (p.
108).
Um dos significados que o termo nação assume permite uma aproximação com a
ideia de nacionalismo, conforme aponta Hobsbawn, na medida em que este movimento
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prima por fomentar o avizinhamento daqueles sobre os quais se convenciona um
“comum”:
Em resumo, o apelo da maioria dessas “nações” e “movimentos nacionais”
foi exatamente o oposto do nacionalismo que procura estabelecer laços entre
aqueles considerados como tendo, em comum, uma etnicidade, uma
linguagem, uma cultura, um passado histórico e assim por diante. De fato,
esse apelo era internacionalista. O internacionalismo dos líderes e quadros
dos movimentos de libertação nacional do Terceiro mundo é mais evidente
onde tais movimentos tiveram um papel destacado na libertação de seus
países, do que naqueles países que foram descolonizados por movimentos
que vieram “de cima”. Isso porque é mais dramático o colapso pósindependência daquilo que vinha funcionando, ou parecia funcionar, como
um movimento unido “do povo”. (HOBSBAWN, 1990, p. 204).

Não parece ser semelhante o caso experienciado pelos habitantes de Nbetenne?
Como é informado no conto, aquela localidade “era uma terra calma, podia-se dizer
mesmo tranquilíssima” (p. 108). Era um lugar em que “ninguém falava de ninguém” (p.
108), “até as donas de casa levavam uma vida tranquilíssima” (p. 108). O clima
harmônico dava o tom conforme bem se demarca na enunciação:

Vivia-se numa paz que fazia inveja aos que por lá passavam, não contando,
como é óbvio, com um diz-que-diz aqui, um ora vejam só ali, e algumas
pequenas discussões de kumbosas – tudo coisas sem pequena importância.
Vivia-se no bem bom, sem excessos, de velocidade muito menos!
(SEMEDO, 2000, p. 108).

Contudo, esse reino de paz funcionava de maneira temerária, como se depreende
da sutileza conferida ao se informar que os habitantes só agiam dessa maneira posto
estarem sob constante vigilância de recursos tecnológicos implementados naquela
cidadela: “Tanto os pedestres, os ciclopedestres, os pedicorre, os automobilistas, como
os veloquantos, ninguém ousava exceder os limites de velocidade. O segredo estava na
luz intermitente dos semáforos que a tecnologia avançada ali fizera chegar” (p. 108).
Ora, se tudo funcionava tão bem, se os entreveros eram esporádicos e
considerados “coisas sem pequena importância” (p. 108), o que justificaria a narração
“da boa nova” (p. 107), já expressa inclusive no título da passada? O significado do
vocábulo crioulo “kunfentu”, apresentado no Glossário que acompanha o volume
Sonéá, assinala que, em português, seria equivalente a “vento frio; ventania” (p. 151). O
que a escrita de Semedo parece querer sinalizar com a visita desse vento frio? Quais
desdobramentos Nbetenne, esse lugar de paz, sofreria com o sopro forte de uma
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ventania a sacudir a todos? A escolha do termo, em crioulo guineense, para título da
stória parece chancelar o que se vêm discutindo sobre a complexidade inerente ao
projeto de genealogia do nacional. O postulado de Hobsbawn sobre o internacionalismo
e suas consequências parece estar configurado, no texto de Semedo, quando destaca que
“um belo dia, visita a terra um filho viajado de Nbetenne. Trazia novas dos quatro
cantos do mundo” (p. 108).
Tudo o que “parecia funcionar, como um movimento unido “do povo””
(HOBSBAWN, 1990, p. 204) de Nbetenne será colocado à prova com o retorno do
jovem: “O filho da terra trouxera novidades e mais novidades, tudo coisas das Parésias e
das Calópias – terras longínquas e de grandes desenvolturas. As novidades eram de
primeira mão e de primeira qualidade. E não demoraram a espalhar-se” (p. 108).
O conto parece se apropriar do que aponta Hobsbawn sobre o fato de a coesão de
um povo dar-se apenas no degrau das aparências. Uma nação erigida nessa aparente
união, conforme assinala o teórico, está, também, constantemente ameaçada de
desestruturar-se,

sobretudo

porque

seu

projeto

uniformiza

ao

máximo

os

dessemelhantes. Nesse aspecto, pode-se dizer que o povo de Nbetenne ilustrava uma
concepção de nação bem próxima à definição de Tagore e, por isso, ao deparar-se com
as novidades veiculadas pelo jovem recém-chegado “das Parésias e das Calópias” (p.
108) se desestabilizou: “A nova lagou [alastrou] a terra, mexeu com as cabeças, com o
povo, com a população e, logo logo, todos começaram a pensar em como fazer para
serem iguais aos dos quatro cantos do mundo” (p. 109). E como assinala a passada:

A visita do filho da terra ao seu chão mexeu, realmente, com a vida dos seus
irmãos. Todos se tornaram muito activos, dir-se-ia mesmo muito
participativos e, [...], pareciam estar contaminados pelo trabalhismo e
ninguém mediu nem pesou forças e esforços. (SEMEDO, 2000, p. 109).

Pensar a acolhida desse “filho da terra” no seio daquela comunidade que se
altera com a experiência e andanças que ele trouxera de “terras longínquas e de grandes
desenvolturas” (p. 108) deve ser feito com parcimônia. Parece mais prudente não
criticar o jovem de chofre e, sim, perscrutar qual a possível intencionalidade dessa
informação na passada de Semedo que agencia essa voz na enunciação literária. O ardil
da escritora estrategicamente encaminha, na cena ficcional, a chegada do jovem no
povoado e a necessidade de eleição do novo régulo. Fato, alías, adiantado justamente
pela presença do rapaz: “Com esta vaga de ideias novas, os nbetennenses, que já tinham
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pensado em escolher um novo régulo, começaram a pensar na data em que iria ser
realizado o evento” (p. 109). Logo, “tudo foi pensado, todos pensaram! A terra era
kudadi [preocupação] de toda a gente, solidários não faltaram. [...] Os preparativos já
haviam sido preparados com mimosidade e rigor à moda nbetennense” (p. 109).
Uma tomada de partido dessa ordem não suaviza o desafio de se tentar imaginar
esse território, em cuja circunscrição abriga-se um conjunto amplíssimo de projetos. De
acordo com Achugar:

É possível considerar que a unidade ou a globalidade seja um campo, ou um
sistema de vozes, de projetos, de processos, de escritas. A eventual unidade
do nacional e de suas muitas leituras talvez se baseie em uma espécie de
espaço ou na configuração de um espaço habitado e “agenciado” por diversos
atores. (ACHUGAR, 2006a, p. 157).

Um espaço nesses moldes administrativos talvez seja tão complexo quanto
aquela outra concepção de nação anteriormente aqui discutida, entretanto, o fato de se
abrir a multiplicidade “de projetos, de processos, de escritas” promete uma paisagem,
em tese, acolhedora.63 Mas não parece ser tão simples assim. A ambivalência de
sentimentos, no conto, pode ser verificada na perturbação decorrente do modo como
seria conduzido o pleito influenciado pela presença do jovem: “Uns amaldiçoavam o
filho viajado, que trouxe o kunfentu, outros agradeciam a sua chegada pela noba
[notícia; novidade]. Outros achavam ainda que só pelo reboliço que trouxera aos filhos
de Nbetenne já valia a pena” (p. 111). Naquela terra sempre tão calma, o exercício
democrático de escolha do novo líder promove “festa por tudo quanto era chão
nbetennense” (p. 111), “era o carnaval de kunfentu e nada devia ser levado a mal” (p.
111). Esse carnaval transcorria como se, sobre Nbetenne, soprassem fortes ventos e,
assim, “conforme indicação do filho viajado de Nbetenne, cada um tinha de cantar
louvores à pessoa que mais o cativasse e em quem pensasse vir a pôr o dedo no dia da
decisão final. Era quase obrigatório cantar e dançar” (p. 111).
Neste ponto, vale retomar a ideia de Achugar de uma fundação rizomática da
nação. De acordo com o teórico uruguaio
63

Já no final da década de 1980, Eric Hobsbawn diagnosticava uma mudança ligeira, na maneira como
historiadores refletiam sobre os sentidos do nacional: “Apesar de tudo, o próprio fato de que historiadores
estão ao menos fazendo alguns progressos no estudo e análise das nações e do nacionalismo sugere que,
como é freqüente, o fenômeno já passou do seu apogeu. A coruja de Minerva que traz sabedoria, disse
Hegel, voa no crepúsculo. É um bom sinal que agora está circundando ao redor das nações e do
nacionalismo.” (HOBSBAWN, 1990, p. 215).
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talvez o único caminho verdadeiramente democrático não seja a postulação
de uma origem única, [...] mas a postulação do rizoma: a fundação rizomática
da nação. A fundação, esclareçamos, não datada de uma vez e para sempre
em um parto milagroso, mas a fundação permanente. [...] Uma nova narrativa
sobre o nacional, um história rizomática e, pelo mesmo motivo, democrática.
(ACHUGAR, 2006a, p. 162).

A ideia de uma fundação em processo contínuo permite pensar que a substância
aglutinadora sempre deve se fazer presente, ou seja, se não houver acolhida e respeito
ao diferente, o projeto do nacional tende a se esvair. Esse é um terreno em que se pode
lutar contra a aceleração da história, habitar a memória, fazer uso da voz e, porque não,
esquecer. Na cidade “tranquilíssima” (p. 108), a vinda do jovem e o “carnaval de
kunfentu” (p. 111) dariam ritmo outro à vida cotidiana. Por conta das eleições, pelas
ruas verificar-se-iam:

Corpos ondulantes e ondulatórios. Muito calor. De repente... silêncio,
murmúrios. Discursos opiosos fizeram-se ouvir por todos os cantos. Os
ânimos exaltaram-se; os habitantes irromperam rua fora, e em ondas,
alagaram a cidade encarnavalada com desabafos. (SEMEDO, 2000, p. 111).

Poder-se-ia dizer que a aparente serenidade do lugar silenciava a variada cartela
de vozes e de pontos de vista. A enunciação literária parece sinalizar, com esses
indícios, a emergência de múltiplas vozes no feitio do discurso nacional. Sobre essa
questão a proposição de Achugar parece pertinente:

Sobre o discurso nacional contemporâneo em nossos países inclui em sua
agenda tanto a “cidadania” (ser iguais e visíveis) dos diferentes sujeitos
sociais (integrantes não tanto da esfera pública ou privada como do conjunto
social) como seu direito à narrativa; ou seja, direito à memória e ao
esquecimento. (ACHUGAR, 2006a, p. 158).

Incluir na noção de discurso nacional uma perspectiva cidadã, um direito à
narrativa, com recurso à memória e ao esquecimento traz para a cena a possibilidade de
uma ideia de nação que, ao fim, sinaliza para uma reambientação do tempo em que se
faz como prática cotidiana o exercício da memória, que instauraria, segundo Andreas
Huyssen um “tempo de qualidade” que se primaria por

desacelerar em vez de acelerar, expandir a natureza do debate público,
tentando curar as feridas provocadas pelo passado, alimentar e expandir o
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espaço habitável em vez de destruí-lo em função de alguma promessa futura,
garantindo o “tempo de qualidade”. (HUYSSEN, 2000, p. 34-35).

A escrita de uma história que almeja acolher a diversidade, outra coisa não seria
que um esforço de organização da memória. O tempo de qualidade, conforme postulado
de Huyssen, parece efetivar-se no processo vivenciado em Nbetenne na ampliação da
possibilidade de participação de diversos agentes públicos na disputa pela função de
régulo, quando acentua-se que “são tantos os que querem ser régulo” (p. 112). Nesse
sentido, a escrita da história acolhe, em tom irônico, tanto a questão do direito de todos
se candidatarem a régulo, quanto o exercício da abota obedecendo as especificidades de
cada um. É o que se observa, por exemplo, na passagem, de forte sabor cômico, em que
os canhotos requerem reconhecimento de seus direitos. Ainda mais se se recordar que
antes da chegada do jovem, a apatia reinava naquele tecido social. Eis a cena:

Os nbetennenses estavam todos pré-preparados e já todos andavam com o
indicador direito firme, pronto a ser tingido. Houve até um pequeno incidente
com os canhotos, pois os seus indicadores direitos estão nas suas mãos
esquerdas. Reivindicavam justeza ajustada, porque no acto de pôr o dedo
estariam, com certeza, em desvantagem. Porém, tudo não passou de um mero
dedo-equívoco, que logo foi ultrapassado. (SEMEDO, 2000, p. 112-113).

As teorizações de Huyssen sobre o que ele denomina de tempo de qualidade
auxiliam a compreender, ainda, a espécie de micronarrativa, encaixada no fio principal
da passada, em que se observa o diálogo entre duas senhoras que aguardavam na fila a
vez de depositarem na urna a sua abota, o seu voto. Nesse diálogo veiculam-se indícios
de memórias locais que merecem análise mais pormenorizada. Tome-se, por exemplo, o
trecho da conversa em que as mesmas transgridem uma das regras fundamentais da
abota, qual seja, a ninguém era facultado tecer comentários “acerca do seu régulo
preferido. Tudo devia ser feito em segredo, para o bem da terra” (p. 113). Essa regra do
jogo é infringida por elas:

Tudo corria num sossego absoluto, até chegar a vez de duas tias que falavam
animadamente sobre os retratos dos que queriam ser régulos. Ao longo do
movimento da fila, as duas vinham transgredindo a lei abotacional.
Comentavam num tom não muito baixo em quem queriam pôr os seus
dedinhos. Uma dizia que não ia reconhecer o seu preferido no meio dos
outros, pois traziam todos o mesmo modelo e, fora isso, a tia queixava-se
também dos problemas de vista e de visão. A outra gabava-se dos seus dotes
visuais, que enfiava agulhinhas, que fazia serviços-de-mão em belos vestidos,
calças e tudo sem olhos-de-vaca. (SEMEDO, 2000, p. 114).
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O que parece ser possível depreender desse gesto das duas tias é a estratégia
escolhida por Semedo para desvelar a complexidade daquele tecido social significado
por uma ideologia nacional que não acolhe a dissidência. A troca de impressões sobre
aspectos do evento eleitoral motiva, no corpo dessa estrutura encaixada, a expansão da
“natureza do debate público” (HUYSSEN, 2000, p. 34). Nessa perspectiva, vale
acentuar que a “vida tranquilíssima” (p. 108) de Nbetenne, aparentemente retomada
após as eleições, é marcada por grandes conflitos. O suposto processo de
democratização em Nbetenne se realiza numa arena em que a disputa por se fazer
prevalecer envolve, inclusive, a questão do uso das várias línguas do país. Esta questão
está encenada no excerto:

_Olhe nha bom garandi quando eles não querem que a gente perceba falam
cada palavra só para não entender-mos.
_É verdade, se a gente não conhece o assunto por mais semprenti que possa
ser não pode meter-se, muito menos dar opinião.
_Isso era ontem, nha bom garandi; hoje quanto menos se entende de um
assunto mais as pessoas se metem. (SEMEDO, 2000, p. 118-119).

Poder-se-ia perceber, no diálogo das duas senhoras, questões relacionadas à
diversidade linguística vista como um problema para a cidade. De alguma forma,
explicita-se tanto uma crítica à proposta de “nação imaginada” que exclui a diversidade,
quanto os conflitos dela decorrentes.
O projeto de fomento à nação validará as narrativas que melhor lhe aprouver.
Winter (2000, p. 70), assegura que “agentes de governo tanto quanto aqueles dedicados
à constituição de um Estado têm um interesse evidente em legitimar narrativas;
frequentemente é o que eles querem dizer com “memória coletiva””. Para o historiador
Winter (2000, p. 70) constitui uma memória coletiva o grupo de “histórias que ajudam a
polir as credenciais culturais de sua reivindicação do poder”. Se observado aquilo que
pode ser considerado como outra micronarrativa encaixada na viga mestra da passada,
especificamente o diálogo marcado pela animosidade entre dois rapazes, atentamente
acompanhados por uma “tia que acabava de chegar da feira” (p. 117), tender-se-ia a
concordar com as assertivas de Winter. Embora, “a conversa dos jovens que discutiam
com fervor” (p. 117), expresse posições antagônicas, acaba por ilustrar o interesse de
ambos na legitimação de narrativas que alimentam a memória de parte da coletividade
nbetennense. Basta atentar para o que um dos jovens que, embora nunca lhe tenha sido
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autorizado “sair de Nbetenne” (p. 116), pronunciava sobre as fraudes para ele sempre
presentes em processos eleitorais: “[...] em toda a parte do mundo onde a abota é
histórica para a escolha dos régulos fazem-se batotas... e nós havíamos de ser a
excepção?” (p. 116). É interessante perceber que o poder instalado na “terra calma” (p.
108) de que eram parte não facultava a todos os seus entes federados o livre ir e vir do
país. Como se essa decisão administrativa da coisa pública fosse o sustentáculo para,
nos termos de Winter (2000, p. 70), auxiliar “a polir as credenciais culturais” que
melhor consolidariam uma linha de ideologia nacional.
Nesse projeto de nação, a visão de um dos jovens que defende que
“Nbetennecracia é liberdade, mas é acima de tudo respeito pelos outros” (p. 117),
parece definhar uma vez que seu interlocutor, quando almejou deixar aquele chão,
“sempre [foi] bloqueado” (p. 116). Talvez por esses motivos, um dos jovens concluirá:

_Respeito? Nem respeitinho, quanto mais respeito. Será que não entendeste
ainda que estamos em nbetennecracia? Respeito era antes... naqueles tempos,
agora ah, ah... o teu régulo que se cuide, pois não deve imaginar no que se
meteu. Ele tem de dar conta do recado, se tem! (SEMEDO, 2000, p. 117).

Valeria, nessa altura, revisitar parte dos estudos empreendidos por Stuart Hall,
principalmente porque suas ideias reforçam a complexidade de o termo nação ser capaz
de demonstrar a vastidão de interesses e forças dedicadas a desenhar projetos do
nacional. Pensa-se ser pertinente levar em conta o posicionamento de Hall sobre o
difícil gerenciamento de projetos de nação, afirmando o caso de quase todas as nações
modernas serem criadas por atos de “vontade imperial.”64 Tal “vontade imperial” não
impede que atos de rebeldia convalidem a edificação complexa da nação. No conto de
Semedo, por exemplo, valoriza-se a rebeldia das duas tias em manter o segredo sobre
sua abota, escolhendo em segredo o candidato de sua preferência: “_ Não foi, mas sabe,
depois de ter estado naquele konkó eu sozinha com aqueles retratos todos disse cá para
mim: aqui dentro vou fazer o que bem entender, pois ninguém vai saber” (p. 119). Ato
semelhante também foi realizado pela outra mais velha, quando, aconselhada pelo filho,

64

Stuart Hall exemplifica esse diagnóstico com sua análise do caso caribenho: “Em vez de um pacto de
associação civil lentamente desenvolvido, tão central do discurso liberal da modernidade ocidental, nossa
“associação civil” foi inaugurada por um ato de vontade imperial. O que denominamos Caribe renasceu
de dentro da violência e através dela. A via para a nossa modernidade está marcada pela conquista,
expropriação, genocídio, escravidão, pelo sistema de engenho e pela longa tutela da dependência
colonial.” (HALL, 2009, p. 30).
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decide: “Agora nós é que devemos dar a nossa abota a quem quisermos, é por isso que
cada um entra sozinho, pelo menos foi isso o que o meu filho me disse” (p. 120-121).
Para Hall (2009, p. 45), “muitos nos antigos Estados-nação, que estão
profundamente vinculados às formas mais puras de autoconhecimento nacional, estão
sendo literalmente levados à loucura por sua erosão. Eles sentem que todo o seu
universo está sendo ameaçado pela mudança.” Conquanto não seja exatamente o caso
da Guiné-Bissau, pode-se projetar a reflexão de Hall para a conjuntura guineense
tomando como ponto de ancoragem o esquema de corrupção revelado em trecho do
diálogo das duas tias. As artimanhas de que elas se valem para contornar o esquema de
corrupção instalado para a escolha do novo régulo indicam a feição politicamente
engajada da passada de Semedo:

_Meu Deus, nha bom garandi sabia que deu a abota naquele de que
falávamos sobre aquele assunto de que nos rimos tanto; ele é que está a
seguir ao que nós tínhamos combinado... Ah, ah, ah, ah... que coisa! E nós
que comemos tudo quanto o outro nos deu; nha bom garandi não acha que
fomos incoerentes? Bom, se calhar não fomos as únicas.
_Podes ter a certeza de que não fomos as únicas; e não acho incoerência
nenhuma o acto de termos comido o que nos foi dado. Incoerência seria
receber e não consumir; porque aquilo que ele nos deu foi-lhe dado para isso:
para dar! (SEMEDO, 2000, p. 120).

Poder-se-ia reafirmar que, na passada, abriga-se uma tipologia nacional
marcada por disputas de poder, em que não há espaço para imaturidade. De certa forma,
o texto de Semedo veicula um novo sentido para a “comunidade imaginada” que
funciona em Nbetenne e, ao fazê-lo, reforça, por assim dizer, o parecer de Hobsbawn
(1990, p. 214), apropriando-se, inclusive, da referência feita por Hegel sobre a coruja de
Minerva, símbolo de sabedoria, que aparenta estar pronta a alçar novos voos. Os novos
voos da coruja de Minerva são percebidos por Inocência Mata quando constata que, nos
dias atuais, percebe-se “na contramão “daquele” sentido nacional, [...] uma busca do
(re)conhecimento da pluralidade de uma entidade heteróclita mas total, marcada pela
contradição interna, ao mesmo tempo que se reafirma o lugar do “literário” para o
conhecimento do país” (MATA, 2008, p. 83; 2007, p. 9-10). A presente discussão
referenda o ponto de vista de Mata e enxerga nessa passada de Semedo a importância
da procura do diálogo que propicia o embate e a presença da complexidade de
elementos que, naturalmente, arquitetam caminhos para entendimento do país do qual a
escritora se origina. Na literatura, essa correlação de forças agenciadoras de diferentes
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temporalidades consolida relevante passo para se pensar a nação. Parece ser essa
correlação de forças que está presente no diálogo das velhas senhoras:
_ Olha quer tenhamos acertado onde queríamos, quer não, foi lindo, eu
gostei!
Que foi bonito foi, só não esperava tanta indisciplina; parece que os miúdos
perderam o respeito pelos mais velhos ou será que nós é que nos perdemos
com as rédeas dos mais novos?
_ Nha bom garandi, tudo o que é novo tem de bom e tem de mau; a questão é
sabermos como levar as coisas. E isto é kunfentu! (SEMEDO, 2000, p. 121).

Pelo que foi dito, quando se ignora a pluralidade, ameaçado de esfacelamento
está o pleno funcionamento do território delimitado pela rigidez em seus limites. De
acordo com Hall:

Os Estados-nação impõem fronteiras rígidas dentro das quais se espera que as
culturas floresçam. Esse foi o relacionamento primário entre as comunidades
políticas nacionais soberanas e suas “comunidades imaginadas” na era do
domínio dos Estados-nação europeus. Esse foi também o referencial adotado
pelas políticas nacionalistas e de construção da nação após a independência.
(HALL, 2009, p. 34).

Um projeto de manutenção de ordem nessa ambiência de uma política nacional
soberana a todo o momento recebe tensionamento de suas partes constituintes - basta
lembrar, no conto de Semedo, das duas espertas tias. Manobrar a nação, em um tempo
no qual as culturas tendem a se movimentar em um ritmo mais intenso por toda a
extensão global - como se viu nos efeitos da chegada em Nbetenne do filho viajado da
terra - demonstra a dificuldade das culturas ficarem circunscritas às fronteiras do
nacional. Sobre esse ponto Hall observa que:

O apogeu do imperialismo no final do século dezenove, as duas guerras
mundiais e os movimentos pela independência nacional e pela
descolonização no século vinte marcaram o auge e o término dessa fase.
Agora ela está rapidamente chegando ao fim. Os desenvolvimentos globais
acima e abaixo do nível do Estado-nação minaram o alcance e o escopo de
manobra da nação e, com isso, a escala e a abrangência – os pressupostos
pan-ópticos – de seu “imaginário”. Em qualquer caso, as culturas sempre se
recusaram a ser perfeitamente encurraladas dentro das fronteiras nacionais.
Elas transgridem os limites políticos. (HALL, 2009, p. 35).

Esse texto de Semedo funciona como um grito das culturas guineenses contra
qualquer tentativa de aprisionamento, de maceração dos aspectos mais elementares de
sua constituição: a memória viva, a tradição e a oralidade. Como se viu, sua escrita
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transgride as fronteiras e limites impostos por outrem. As peças de seu questionamento
profundo à ideologia nacional guineense estão fartamente disponíveis em suas estórias
e, especificamente em “Kunfentu stória da boa nova”, a enunciação ironicamente brinca
com um provável leitor desavisado ao fechar a passada reiterando a crença de uma
pacata Nbetenne:

As duas vizinhas despediram-se e foi cada uma continuar as suas lides; a bem
dizer, delas dependiam os filhos e os respectivos maridos. Os jovens
politiquetes ainda discutiam sobre a terra, sobre o régulo, sobre os ex-futuros
régulos e sobre a nbetennecracia. E a vida continua em Nbetenne!
(SEMEDO, 2000, p. 121-122).

Por fim, há um último detalhe que se considera extremamente relevante pontuar
na presente discussão. Ao final do volume Sonéá, Semedo chancela a transgressão do
limite político imposto à Guiné-Bissau quando da gestação e nascimento dessa obra
literária. Ao tecer alguns agradecimentos a pessoas e instituições que propiciaram a
publicação do livro, acaba por atestar o contexto belicoso atravessado pelo país, naquele
momento. E, ao mesmo tempo, expõe estratégias para arrebentar o cerco que pretendia
calar a voz de sua cultura:

Agradecimentos
À Senhora Ulla Andrén, Encarregada de Negócios da Embaixada da Suécia
na Guiné-Bissau, por ter acreditado neste trabalho e, sobretudo, pela amizade
em tempo de guerra.
Ao Senhor Jan van Maanen, Cônsul da Grã-Bretanha na Guiné-Bissau, pelo
acolhimento na sua casa de hóspedes, durante a guerra de 7 de Junho de
1998. (SEMEDO, 2000, p. 154).

Em continuidade à reflexão que se realiza no presente capítulo, a partir de agora
se focalizarão aspectos de um feitio de nação que nasce do projeto literário de Sila. Isso
será encaminhado tomando como base algumas passagens do romance Mistida que
encerra a trilogia romanesca do escritor. Sobre essa trilogia, a pesquisadora Erica
Cristina Bispo chama a atenção para a dimensão trágica presente nos três romances.65
65

“O objeto de estudo [da tese desenvolvida por Bispo] são os três romances do escritor guineense
Abdulai Sila que formam a trilogia: A última tragédia, Eterna paixão e Mistida. Desde os títulos, essas
obras chamam atenção para a presença do trágico que se manifesta não apenas em relação a um
desventurado herói, mas se configura como metáfora da construção histórica da Guiné-Bissau. Num
trajeto diegético, que tem início ainda no período colonial e chega à contemporaneidade, as narrativas de
Sila ficcionalizam tragédias de múltiplas dimensões. Nossa hipótese é a de que Abdulai Sila (d)escreve a
nação, apontando as faces do trágico que marcaram a história da Guiné-Bissau. [...] O que pretendemos
comprovar ao final da tese é que, por meio da ficcionalização de diferentes facetas do trágico vivenciadas
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A pesquisadora brasileira Letícia Valandro (2011) contextualiza o nascimento do
romance Mistida e suas relações com o cenário político guineense à época da
publicação:

Publicada alguns meses antes da guerra civil que assolou o país e que durou
11 meses (entre 1998 e 1999), a obra de Sila não só descreve a corrupção, o
autoritarismo, a falta de justiça e solidariedade que observa, como também
parece, premonitoriamente, alertar para as vias do absurdo e da violência
extrema que tais ações poderiam conduzir o país. (VALANDRO, 2011, p.
98-99).

No contexto histórico, o país, que ultrapassara a difícil mudança do jugo
colonial, enfrenta os conflitos de um estágio de independência que se faz com muita luta
e sofrimento. O professor afro-americano Russell Hamilton destaca a aparente
coincidência do surgimento desse livro e o momento político vivido pela Guiné-Bissau:

Outro caso, a meu ver também fascinante, é o de Abdulai Sila, o primeiro
romancista pós-colonial da Guiné-Bissau. O que é especialmente irônico é
que Mistida, o terceiro romance de Abdulai Sila, saiu em março de 1997, e
em junho de 1998 estourou a guerra civil em Bissau que eventualmente
resultou no afastamento de presidente João Bernardo “Nino” Vieira. Lido no
contexto da situação política da Guiné-Bissau desde 1980, Mistida exige a
derrubada do Presidente Vieira. (HAMILTON, 1999, p. 20).

A observação do escritor e ensaísta francês, nascido na Tunísia, Albert Memmi,
utilizada como uma das epígrafes deste capítulo, corrobora a percepção de que a criação
ficcional de Sila não é gratuita, ao contrário, “o fruto não é um acidente ou um milagre
da planta, mas o sinal de sua maturidade” (MEMMI, 2007, p. 150). Nesse sentido,
pode-se dizer que a narração construída com os restos e os detritos, com aquele “algo
com que a história oficial não [sabe] o que fazer” (GAGNEBIN, 2004, p. 90), atinge o
grau máximo nesse romance que encerra a trilogia do escritor guineense. Sua vontade
de não deixar nada se perder requalifica todos os restos, ou, para retomar a belíssima
figura utilizada por Moema Augel (2007), os “escombros”, que remetem a voz do ser
humano qualquer, ausente do projeto de genealogia nacional orquestrado pelos donos
do poder.

pela Guiné-Bissau, as obras de Abdulai Sila efetuam uma profunda crítica do país, problematizando as
fraturas da sociedade guineense.” A tese foi realizada sob orientação da Professora Doutora Carmen
Lúcia Tindó Ribeiro Secco (BISPO, 2013, p. 6).
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Sila, em Mistida, oferece ao leitor, de fato, uma leitura política de seu país
através de uma experiência estética inovadora que recupera materiais abandonados pela
voz oficial e amplifica tais elementos na formação do núcleo duro de suas enunciações.
Poder-se-ia perguntar quais estratégias, nesse romance, são utilizadas na articulação de
uma série de fragmentos de memória que esboça um projeto de nação que, mesmo
assentado numa forte decepção, não se furta a destacar a necessidade de manter viva a
esperança. A persistente fragmentação, com a qual a ficção reelabora a realidade da
Guiné-Bissau, seria um alerta para a necessidade de arquitetar um tecido social pautado
no convívio respeitoso entre diferentes temporalidades, formatadoras de um sentimento
de pertença à nação guineense?
Para encaminhar a reflexão proposta serão fundamentais as teorizações sobre
nação de Homi K. Bhabha (2010) e de Inocência Mata (2008), que serão fortalecidas
com argumentos de Aleida Assmann (2011) sobre a força da recordação e, também,
com a problematização do conceito de ressentimento construída por Geneviève Koubi
(2004).
Mistida é composta de dez capítulos que, a princípio, parecem carregar uma
independência entre si. Porém, na medida em que se avança na sua travessia, não apenas
evidencia-se um emaranhamento cada vez mais ardiloso do narrado, mas, também, a
presença quer de personagens, quer de eventos específicos anteriormente apresentados
nos dois primeiros romances da trilogia. De acordo com a pesquisadora brasileira
Juliana Salvadori:
Nessas micro-estórias – os denominados capítulos – o espaço, assim como o
tempo, é não-linear. Os protagonistas vivem à parte, nas margens: um posto
de comando abandonado, que se situa em Bissalanca, subúrbio de Bissau;
uma cela, lugar por excelência dos “marginais”; as sombras, habitadas por
fantasmas que voltam a assombrar – alucinações ou lembranças?; o beco, o
night club. Em Mistida, essas margens que, eventualmente, entrelaçam-se,
esboçam uma outra geografia e também apontam para uma outra composição
da nação, a marginal. [...] É essa transferência da pertença de uma
comunidade concreta – a tabanca, a tribo, a vila – para uma comunidade
imaginada – a nação – que está em xeque em uma obra como a de Sila e que
nos permite dizer que, de alguma maneira, algo deu errado neste processo de
construir uma nação que mais se assemelha a um “plebiscito diário”, como
nos diz Ernest Renan (1995). (SALVADORI, 2009, p. 184, 185-186).

O linguísta e professor de filologia Joseph Abraham Levi apresenta interessante
panorama desse romance de Sila:
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Mistida divide-se em dez capítulos ou episódios, unidos por um único fio
condutor, a crítica social dirigida aos males provenientes da corrupção do ser
humano a qual, pelo facto de ser uma característica humana, portanto
intrínseca na sua natureza a todos nós, transcende qualquer valor cronológico,
sociopolítico, linguístico, epidérmico, étnico ou racial. [...] A corrupção dos
membros do Governo da jovem República, portanto, levou à inevitável
concentração do poder em poucas mãos e, para fazer de maneira que este
status quo se mantenha, à criação do partido único, fenômeno, aliás, muito
comum em muitos países pós-coloniais africanos [...]. Não é de estranhar,
então, que as personagens mistidianas de Abdulai Sila vivam, atuem e
gravitem em um constante estado de desilusão, a maioria das vezes
acompanhado pela confusão, sempre à espera de uma solução ou pelo menos
de uma epifania, ambas a levarem as personagens à esperada catarse final.
(LEVI, 2012).

A ideia é que, em Mistida, se discutam as facetas da nação que se erigem na
trajetória das personagens, sobretudo Mama Sabel, cujas atitudes parecem explicitar um
tempo de extrema decepção e de hábitos em franca decadência. O próprio escritor
explica o pano de fundo que sustenta o veio narrativo de seu terceiro romance, em
entrevista realizada em 1998:

Porque na Guiné vivemos um momento em que cada um tem as suas
preocupações, cada um tem a sua mistida e a intenção era tentar recolher uma
imagem o mais abrangente possível da situação actual. Porque, de facto, o
que está por detrás - e vejo que não consegui transmitir essa mensagem – é o
seguinte: a mistida nasceu de um roubo. É por isso que, nas introduções a
cada capítulo, se fala de um roubo que não é normal. Tratava-se de um roubo
especial que só uma classe diminuta consegue de facto praticar que é roubar
o cérebro. Portanto, tratava-se de roubar o cérebro a uma pessoa – e não se
diz se é homem, mulher, velho, criança... É por isso que em cada capítulo
essa pessoa, a quem a memória é roubada, aparece como um outro
personagem. Um antigo combatente, uma criança, uma vendedeira, sei lá, um
funcionário, uma jovem... tudo isso representa essa pessoa a quem roubaram,
de facto, a memória. E ela esqueceu-se de quem é e em cada capítulo aparece
como uma pessoa diferente e no fim todas elas se juntam. É essa a gênese da
Mistida. (SILA, 2002, p. 10).

O roubo, metaforicamente encenado no romance, em suas múltiplas
significações, pode ser visto como uma forma de homenagear usos típicos da língua
guineense.66 Moema Augel explica os muitos sentidos que o termo mistida assume na
66

“Com efeito, em todos os capítulos há uma personagem com uma importante mistida a safar, estratégia
narrativa pela qual Sila expõe alguns dos vários significados da palavra. O ponto comum entre eles é um
delito, nomeadamente o roubo da memória, sem a qual a escritura do discurso histórico – e não importa
aqui a ideologia a que este venha a se associar – seja registrada. Desse modo, cada capítulo faz com que o
leitor encontre fiapos que se vão juntando gradativamente numa trama que insinua pistas que, por sua vez,
caracterizam as narrativas policiais. Essa alegoria diz, portanto, que não cabe apenas à literatura
denunciar crimes, mas, sobretudo, tentar elucidá-los através de uma maior reflexão e conscientização da
nação tanto sobre sua existência quanto sobre suas consequências.” (DUTRA, 2011, p. 466; 2010, p.
190). “O terceiro romance de Sila, Mistida [...] mostra que na Guiné-Bissau atual as pessoas não veem os
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cultura guineense, procurando entender, inclusive, o fato de a palavra ter sido usada na
nomeação do romance de Sila, além de aparecer em todos os seus capítulos:
Mistida, cujo significado multifacetado dá lugar a muitas leituras, é o único
livro de Abdulai Sila com título na língua guineense. O termo “mistida”, sem
explicação em parte nenhuma do texto, tem vários sentidos, e Sila joga
intencionalmente com sua polissemia. A palavra vem do verbo “misti”, com
origem no português antigo, remanescente ainda nas expressões “é de
mister”, “é mister”. Na Guiné-Bissau, o termo “mistida” é hoje em dia
empregado na acepção de “negócio”, “algo a ser realizado em proveito
próprio”. Sila aportuguesa a expressão coloquial crioula “safa mistida” para
“safar uma mistida”, que significa tratar e resolver os próprios assuntos ou
uma tarefa, satisfazer uma necessidade ou um desejo. (AUGEL, 2010, p. 45).

O pesquisador Robson Dutra (2011, p. 159), concordando com as explicações de
Augel, acrescenta que “a própria significação da palavra é ampla e o autor não se
preocupa em defini-la em nenhum dos dez capítulos da obra.”
A narrativa do romance permite conhecer que a Guiné-Bissau encontra-se numa
fase de transição entre regimes de governo e a estratégia literária utilizada por Sila
assume o “caminho ziguezagueante [que] tornou-lhe possível recordar um passado
recente cheio de contradições e afrontar um presente já agonizante que se queria (ou
ainda quer?) eternizar no futuro” (AUGEL, 2010, p. 45). De acordo com Bispo

a estrutura episódica desse terceiro romance traz, por meio da fragmentação
da memória, lembranças esgarçadas das histórias do período de guerra pela
independência. Seis dos dez episódios apresentam personagens
representativas do povo guineense que revelam carências e mazelas do país.
(BISPO, 2013, p. 121-122).

O que se pretende, então, é discutir alguns aspectos que Mistida, a despeito de
todas as intempéries e decepções vivenciadas pelo mundo guineense após a conquista da
independência, encontra como estratégias para pincelar a esperança e, por conseguinte,
oferecer contribuição para a arquitetura do projeto, em curso, de uma outra
possibilidade de percepção do nacional.
A presente reflexão focalizará a trajetória de algumas personagens do romance,
sobretudo Mama Sabel, por se acreditar que suas atitudes, no conjunto social no qual se

que estão diante de seus narizes, embora até falem deles. O problema todo é que não pensam, pois suas
memórias foram roubadas.” (COUTO; EMBALÓ, 2010, p. 81). “Desenvolvendo a ação em torno de um
roubo extraordinário – o roubo da memória, sem a qual a História não é possível – o autor retrata em
Mistida diferentes consequências dessa perda.” (AUGEL, 1998, p. 348).
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insere, questionam profundamente o tratamento da memória e, por conseguinte, o
sentimento de guineidade. Esse percurso interpretativo parece bem razoável e, de certa
forma, relaciona-se à constatação de Letícia Valandro, quando assinala:

Sila, ao produzir literatura nacional, ao escrever para seu povo, utiliza o
passado “com o propósito de abrir o futuro, convidar à ação, fundar a
esperança” (FANON, 1979, p. 193). Daí a relevância do argumento de
Mistida: o roubo da memória. Resgatar a memória da vitoriosa união contra a
dominação colonialista, dos ideais e sonhos que moveram a luta, faz-se
essencial em um país tão plural culturalmente como a Guiné-Bissau, no qual
é a história compartilhada que propicia o sentimento de unidade. Essa
convicção de pertencimento ancora-se no momento fundador da
nacionalidade que foi a libertação do jugo colonial. (VALANDRO, 2011, p.
122).

Pois bem, o caminho percorrido até aqui, revisitando e colocando em diálogo tal
referencial teórico, permite sugerir a possibilidade de narrar a nação, a partir de
diferentes locais. Considera-se que um dos recursos em que esse movimento pode se
materializar seja através do trabalho com a arte literária. Para melhor explicitação desse
exercício, retoma-se parte do pensamento do teórico de origem indiana Homi K.
Bhabha. Para Bhabha (2010, p. 213), “a nação não pode ser concebida num estado de
equilíbrio entre diversos elementos coordenados e mantidos por uma lei “boa””. Por
conseguinte:
É de fato somente no tempo disjuntivo da modernidade da nação – como um
saber dividido entre a 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, 2010, p. 202).

Aceita a concepção de nação como este lugar, simbólico, em que o equilíbrio
existe apenas em aparência, em decorrência de um tempo disjuntivo, ressalta-se, então,
os ingredientes para, nos termos de Bhabha, escrever a nação:

Os fragmentos, retalhos e restos da vida cotidiana devem ser repetidamente
transformados nos signos de uma cultura nacional coerente, enquanto o
próprio ato da 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, 2010, p. 207).
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A ambivalência cultural autoriza a escritura da nação e faz emergir a
plurivocalidade inerente desse todo fundado no rizoma. Acompanhar, no romance de
Sila, alguns instantes da vida de Mama Sabel permite travar contato com parte da teoria
de Bhabha, pois, na enunciação literária, os gestos dessa personagem iluminam algo
parecido com o tempo disjuntivo de que fala o teórico indiano. A trajetória da velha
senhora se faz com os “fragmentos, retalhos e restos da vida cotidiana”, nos termos de
Bhabha. É interessante trazer para a presente reflexão o texto que antecede o quinto
capítulo do romance, intitulado “Mama Sabel”, uma vez que nele parece sintetizar-se a
primazia da tarefa que a velha senhora detêm na reestruturação da ideologia nacional:

Na escuridão da noite tinha sido obrigada a partir. Sem companhia, sem
destino certo. Entre a dúvida e a incerteza aprendera a descobrir o sentido da
vida. Entre a ignorância e a intolerância reencontrara a fé libertadora.
Abalada, mas ainda inteira, recuperara com o tempo e no inocente sorriso das
crianças a sua esperança amordaçada. No calor humano encontrara toda a
dimensão da sua vida colorida. Na dança, nos ritmos do batuque, deixara
penhorada a sua imensa paixão abortada.
Naquele beco escuro sentada, não renunciaria aos movimentos graciosos que
adiara, à harmonia que lhe faltava para conquistar a nova e exuberante
alvorada.
Desejo ou profecia? (SILA, 2002, p. 385).

Nesse estado, “o que doía no coração [de Mama Sabel] todo dia, e às vezes toda
a noite, sem deixar dormir em paz, era a verdade” (p. 387) 67. No seu entendimento
pulsava um completo desencantamento com o mundo, uma distopia plena. Esse aspecto
distópico foi problematizado por Erica Bispo:

A libertação trouxe ganhos para o país: o fim da submissão a Portugal; o
término do regime de semiescravidão que servia aos patrões lusitanos; a
possibilidade de valorização das culturas nacionais. Contudo, a luta pela
independência fora conduzida sob um discurso utópico, que descrevia um
idealizado futuro sem fome, com escola e igualdade para todos. Em vez
disso, a severa carência alimentícia, a subnutrição, a falta de sistemas de
saúde e de educação permaneceram. Desenvolveu-se o que Amílcar Cabral
previra em 1966: uma pequena burguesia nacional, que herdara e tomara para
si os privilégios aprendidos com os colonizadores. (BISPO, 2013, p. 91).

Há uma espécie de desencanto que se equivale à total perda de sentido perante a
vida cotidiana. Muito embora a velha ainda lutasse para se demover desse sentimento:

67

Todos os excertos e referências, a partir desse momento, serão retirados da edição publicada em 2002,
pelo Centro Cultural Português, registrando-se a respectiva página a que os fragmentos pertencem.
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Fazia tudo para se convencer que as coisas não eram daquela maneira, levava
horas em longas caminhadas só para arranjar factos e dados para contraargumentar, mas perdia-se irremediavelmente no meio do caminho. Cansada
e desmoralizada. Mas o pior é que as verdades iam-se acumulando e com elas
o seu desespero. (SILA, 2002, p. 387).

Esses novos tempos, em que o cotidiano e os acontecimentos eram “tão cruéis e
amargos” (p. 387), em que a sagrada força da palavra só era usada para mentir, para
provocar “chagas incuráveis no seu paupérrimo coração, apunhalando ferozmente a sua
alma, queimando tudo o que de orgulho lhe restava” (p. 387), faziam-na convicta em
acreditar ser tudo uma injustiça, pois “naquela idade não precisava de saber aquilo tudo”
(p. 387). O orgulho de Mama Sabel a levava a pensar longamente durante as
caminhadas e, talvez, seja essa a causa de seu crescente esfriamento perante a vida. As
explicações que encontrava para si mesma com o esforço de racionalizar o entorno
social machucavam-na, aumentavam a sensaboria com que vivia. Sua visão sobre a vida
construía-se, diferentemente do tempo atual, “sem tormenta, sem trambolhões e,
sobretudo sem grandes ilusões” (p. 388). Parodoxalmente, mesmo em seu profundo
desencanto, ela considerava que

precisava de continuar a encarar a vida da mesma maneira, com fé e
esperança num dia melhor. Esse dia podia demorar a chegar, podia até
admitir a hipótese de ele nunca chegar, mas precisava ter fé nele. Se não
chegasse com ela em vida, podia sempre chegar depois, para os seus netos ou
bisnetos. Mas pensar que esse dia nunca chegará... (SILA, 2002, p. 388).

É possível compreender, pela citação anterior, que a descrença e a falta de
sentido característicos da atualidade de seu povo produzem e reforçam o desencanto de
Sabel com o mundo. De acordo com Bhabha (2010, p. 209), poder-se-ia afirmar que se
configura no romance uma imagem de nação “dividida no interior dela própria,
articulando a heterogeneidade de sua população” (BHABHA, 2010, p. 209).
Com a dificuldade de sobreviver nos difíceis tempos do pós-independência, a
velha comercializava “mancarra” (p. 388) na calçada, perto de sua casa. Uma jovem que
gostava muito dela a surpreende e tenta retirá-la daquela profissão de vendedora de
amendoins. A menina percebe as marcas do sofrimento estampadas no velho corpo: as
dores nas pernas, “a cabeça com um ar triste” (p. 388), o “sorriso acanhado, totalmente
apagado” (p. 388), “o joelho inchado” (p. 388) e, também, “as palavras que saíam a
custo, carregadas de uma melancolia mal disfarçada” (p. 388).
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No entanto, a maneira como a jovem ganha a vida contribui para o espírito
sombrio de Sabel. Para a senhora o dinheiro que a menina lhe oferece, para ajudá-la no
lar, não pode ser recebido, porque “é dinheiro sujo” (p. 389) que não foi obtido
“honestamente” (p. 389). O que a recusa de Sabel parece denotar é a valorização de um
fiapo de resistência que vincula o presente pleno de desencanto a um passado imaginado
como um tempo mais feliz. A linha esgarçada de que se vale Sabel mostra-se propícia a
alinhavar a possibilidade de um redesenho de mundo que, se não acontecesse para as
duas mulheres, chegaria ao menos “para os seus netos ou bisnetos” (p. 388). Contudo, a
jovem que pertencia ao tempo presente, distópico na perspectiva de Sabel, não via
nenhuma alternativa e nem sentia-se motivada a agir de outra forma. A fala da jovem é
bastante esclarecedora nesse sentido:

Mama Sabel, francamente... Estou a ver que tu ainda continuas com os olhos
amarrados, não sei quando é que vais conseguir abri-los. Então há uma coisa
que se ganhe honestamente nesta terra hoje em dia? Tu aqui a altas horas da
noite, a apanhar este sereno todo, isto é honesto? Diz-me se é honesto uma
mulher-grande como tu estar a vender mancarra neste beco a esta hora. Estás
a ser honesta? Para quem? Para os filhos, que já não tens? Para os teus netos,
que não te conhecem? Para quem? Diz!...
[...]
_ Mama Sabel, esta terra está assim, não fui eu que a fiz assim, não sou eu
que vou mudá-la. As coisas estão como estão, não sou responsável de nada,
aliás, ninguém é responsável de nada... (SILA, 2002, p. 389).

A visão realista da jovem permite entrar em contato com a potência destruidora
de subjetividades operacionalizada por uma determinada ideologia nacional agenciada
pelo governo pós-independência que continua a praticar o furto de cérebros e memória
antes perpetrado pela máquina colonizatória. Há um texto que Sila publicou em seu
blog, em 2008, que merece ser revisitado na presente reflexão, pois nele se apresentam
considerações do escritor sobre o que ele diagnostica, com intensa ironia, como amnésia
coletiva do povo guineense:

O guineense versão contemporânea está-se nas tintas com o passado! Ou
como cantam os djidius modernos e nos lembram alguns camaradas com
insistência: o guineense tem memória curta, a capacidade de armazenamento
dos factos – sejam eles positivos ou negativos, lições ou erros – do passado é
deveras minúscula.
Para fazer uma analogia com o que acontece no mundo dos computadores,
dir-se-ia que o guineense versão contemporânea só tem um tipo de memória,
a RAM: cada vez que consegue encher a barriga, o processo metabólico
subjacente encarrega-se de remeter tudo o que tenha sido armazenado ou
retido na memória para a estaca zero. E é certamente devido a esse fenômeno
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RAMoniano, a essa profunda aversão a tudo o que tem a ver com o passado,
que o guineense versão contemporânea consegue a proeza de esquecer de que
se esqueceu de factos e feitos que não convêm esquecer. (SILA, 2008).

No romance, o comportamento da jovem ilustra bem o que afirma Sila quanto a
aversão dos guineenses ao passado. Talvez por isso a jovem discorde da postura de
Sabel em preocupar-se com os rumos do país, porque

mesmo os mais novos, todos tinham o mesmo comportamento. Em vez de
reagir logo e pegar teso para acabar com os problemas todos de uma vez, não,
deixavam andar. E depois iam mesquinhar noutro lado, a dizer que a vida
estava cada dia mais difícil. Como é que a terra podia ir para diante com
aquele tipo de mentalidade? (SILA, 2002, p. 392).

Ao valorizar esses conflitos e os diferentes pontos de vista o texto expressa o
“espaço contencioso, performático, da perplexidade dos vivos em meio às
representações pedagógicas da plenitude da vida”, como acentua Bhabha (2010, p. 222).
O embate de pontos de vista delimita a difícil harmonização entre duas
temporalidades, funcionando nos moldes de experiência cultural heterogênea: a jovem,
representando uma juventude apática e conformada e, de outro lado, a velha senhora
que considera a situação do país fruto da responsabilidade, ou, da irresponsabilidade de
todos. Como justificativa maior para a desgraça generalizada, a moça lembrará a esfera
governamental, pois, para ela até “o próprio governo, depois de tantos anos de
independência, continua a dizer que não é responsável...” (p. 389). Para Mama Sabel, se
o pensamento dominante for aquele expresso pela jovem, o país não vai mesmo “a lado
nenhum” (p. 389). Sabel tinha consciência que

as pessoas viam com os seus olhos que alguém estava a enganá-las e não
reagiam. Não reclamavam, não protestavam, não faziam nada. Deixavam as
coisas tal e qual, sem mexer um dedo. Ou então às vezes iam pedir a outros
para virem resolver os seus problemas. Agora mesmo os mais grandes, toda a
gente só tinha boca para pedir, mão para trabalhar ninguém tem mais. Sempre
a pedir, sempre a mendigar, onde é que ficava a honra de uma pessoa? E de
uma terra? (SILA, 2002, p. 392).

O campo da política não era de nenhuma afeição para Sabel, muito embora suas
opiniões transmitissem um posicionamento politizado. Pode-se considerar que aquilo
que a faz retomar suas próprias memórias, apontaria uma parca esperança na
necessidade de se redefinirem os rumos “para onde vai a terra” (p. 389).
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A despeito do que acredita Sabel, a jovem desenvolve uma forma de
sobrevivência baseado no alheamento de tudo. Para ela, só seria possível viver nesse
país fingindo, fazendo “uma coisa e mais nada: fazer de conta...” (p. 390), já que até “os
próprios governantes só fazem de conta que trabalham” (p. 391). Por isso, a jovem não
achava que tinha de ser ela a dar conta de tudo. Em contraposição, Sabel expressa um
posicionamento repleto de sabedoria: “_ Não podemos ser todos iguais...” (p. 391).
Mesmo enfrentando uma vida atribulada, marcada nos tempos atuais pela forte
decepção, Sabel e suas atitudes tendem a assinalar que “a construção de uma nação
pacífica e próspera, livre dos fantasmas da escuridão e da ignorância, seria a partir
daquele momento a maior e comum mistida de todos os cidadãos” (p. 457).
Valandro (2011, p. 109) assinala que “ao mesmo tempo em que consegue manter
a esperança, Mama Sabel promove, [...], duras críticas à passividade, à estagnação
característica de uma grande parte do povo.” A perplexidade de Sabel, ainda sobre esse
aspecto, materializava-se no seguinte questionamento feito a Djiba Mané, nos
momentos finais do romance: “_Não consigo entender... Dantes roubavam somente a
memória. Agora levam a cabeça inteira!” (p. 458). A velha demonstra ter consciência
das consequências funestas do comportamento das pessoas que se mostram incapazes de
tomar para si as rédeas da vida.
O encontro das duas mulheres, Mama Sabel e a jovem, terminaria como todos os
dias costumava acontecer. A menina amparava Sabel para chegar em casa, antes de ir
para o “nigh club” (p. 391) aproveitar a vida. Curiosamente um detalhe as ligava mais
fortemente. Essa partida, uma indo em direção ao lar, a outra para a vida noturna, tinha
um objeto como ponto central. Um candeeiro cuja responsabilidade de manutenção era
partilhada pelas duas mulheres:

Antes de acompanhar a mulher-grande à sua casa, a rapariga fez o que a
levava todos os dias àquele local. Tirou o seu candeeiro a petróleo do sítio
onde o escondia e acendeu-o. Deixou-o ao lado do lugar habitualmente
ocupado por Mama Sabel, próximo do poste que era de iluminação. (SILA,
2002, p. 391).

Aleida Assmann se vale da representatividade do elemento fogo como uma
metáfora da memória, especificamente no seu poder de recordação:

O fogo é símbolo de um conhecimento súbito e indisponível, que acende
sobre o fundamento de uma recordação latente. Como símbolo da recordação,
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o fogo é tão ambivalente quanto a água, pois ele torna evidentes tanto o
esquecer e a devastação pelo tempo (“chama arrasadora”) quanto a memória
e a renovação do que estava perdido. A faísca, que faz clarear a memória
esquecida, significa aqui uma energia que é tão subjetiva quanto repentina,
tão pontual quanto precária. (ASSMANN, 2011, p. 186).

A tarefa destinada a Sabel era, todos os dias, chegar cedo e “apagar o candeeiro
e escondê-lo no local de costume...” (p. 391). Parece muito significativo a cumplicidade
e proximidade que esse objeto de luz e sombra propicia. Ele parece sintetizar a
ambiguidade de suas pertenças temporais e, paradoxalmente, ao mesmo tempo, sinalizar
a força do ponto de vista de cada uma das mulheres, ancoradas que estão em suas
experiências, em suas memórias de vida. Metaforicamente o fogo, se se aceitar a
sugestão de Assmann, apontaria para um quase agora do “despertar”:
A concretização de metas políticas precisa de um impulso visionário – o
ímpeto revolucionário – de um mito poderoso. Então surge o presente
negativo como interstício entre um grande passado e um futuro igualmente
grande que se mantêm unidos pela recordação e pela esperança. A recordação
torna-se uma força política que erige normas capazes de contrapor-se ao
presente. Com essa força, cabe superar o presente mau e criar o novo tempo.
(ASSMANN, 2011, p. 183).

Talvez se possa afirmar que o fogo sinalize a importância de recorrer à memória
que propiciaria, como afirma Assmann, “a renovação do que estava perdido.” A
cumplicidade entre as duas mulheres, com suas divergentes posturas, sinaliza para o que
Salvadori (2009, p. 181) considera traço de “solidariedade e a esperança [que] parecem
ser sempre marcadamente femininas na narrativa de Sila”, aspecto também apontado
por Frascina (2014). Essa perspectiva é também sublinhada pelo próprio escritor em
entrevista, quando aborda o que seria o papel da mulher na sociedade guineense: “Elas é
que sustentam, elas é que tradicionalmente decidem sobre as questões mais delicadas da
comunidade, da sociedade” (SILA, 2016).
Segundo Mata (2008, p. 83), é no artefato literário o lugar em que diferentes
sujeitos tendem a buscar a legitimidade dos respectivos locais de cultura que
“cumulativamente, vem reinterpretando o corpus consagrado sob a punção – e a
pungência – de segmentos e diferenças de vária ordem, tanto substanciais quanto
agenciais, agora retirados dos arquivos do silêncio”. Escritos dessa natureza são um
contraponto aqueles tipos de relatos da nação que primavam realizar uma função
unificadora, que tinham como plano pragmático a
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apropriação de factos e actos, primeiro para fazer contraponto à representação
de uma temporalidade passada e presente, cuja estrutura social se
fundamentava na violência da exploração econômica e na subjugação cultural
e, depois, para legitimar a previsão de um futuro cívico. (MATA, 2008, p.
79).

No romance, valeria destacar a impressão obtida por Mama Sabel quando vira
aquela rapariga, ainda pequenina, e “desconfiou logo que era macho” (p. 391), que era
“corajosa” (p. 466). Essa coragem fortalecerá o comportamento da menina em não
querer ser como as irmãs que “perderam tanto tempo para nada. Não têm trabalho, não
têm dinheiro, não têm nada. Absolutamente nada” (p. 393). Prefere ser comerciante de
mancarra, concorrendo com as mulheres grandes, embora, “desde o primeiro dia [tenha
começado] a fazer concorrência desleal” (p. 392), já que

encontrava sempre uma maneira de convencer as pessoas. [...] Nenhum deles
resistiu às aldrabices dela. Ninguém notava que a caneca que usava para
medir era grande só por fora, lá dentro estava cheia de papelão. De facto, isso
demonstrava uma coisa que ela já tinha notado com muita preocupação: o
desleixo estava a tomar conta de tudo. (SILA, 2002, p. 392).

Da venda de mancarra a menina passa a fazer companhia para “um homem que
tinha um couro grande no Estado” (p. 393), assumindo as oportunidades que descobria
no modelo social delineado pelo país. O comportamento da menina comprovava, para
Sabel, o desleixo generalizado que se implantara em sua terra e a fazia pensar que tudo
era melhor nos tempos antigos. O romance encena, assim, as divergentes perspectivas
de formatação do nacional tomando as duas personagens como metonímias da nação
guineense. De alguma maneira a confecção de projetos de identidade nacional encontra
no fazer literário espaço para colocar em xeque um emaranhado de pontos de vista.
Um fragmento do texto que antecede o quarto capítulo do romance acentua a
relevância de romper com o silêncio sobre o passado, na medida em que só dessa forma
abrir-se-iam caminhos para uma confecção de futuro menos autoritário:

Viajara ao passado e aniquilara os seus progenitores. Cumprira a missão.
Com convicção, sem piedade. E no regresso, liberto das incômodas
referências do outrora, tinha todo o tempo para preparar a epopeia. Sem
passado, queria ter futuro sem remorsos. É humano? (SILA, 2002, p.375).
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Conforme Oliveira (2010, p. 94), o ato de escrever é um ato arbitrário, um
exercício de poder. A partir do que ressalta Oliveira é possível afirmar que, em Mistida,
observa-se o exercício de Sila no campo da arte literária para encenar a disputa entre o
lembrar e o esquecer, como um movimento do escritor para redesenhar um projeto de
nação que convoca memórias silenciadas. Sobre essa intenção do romance Salvadori
reitera que

nos parágrafos finais do romance novamente a referência à memória sonora,
afetiva, já indicada pelas epígrafes, é retomada: as Memórias SOMânticas –
estas esperanças e o otimismo compartilhados e expressos nas músicas
populares durante o pós-independência – e o Sol e Suor, palavras iniciais do
hino de Guiné-Bissau, sinalizam que é preciso, de certa forma, retomar o que
lá está posto: o fazer-se nação a partir daqueles valores afirmativos.
(SALVADORI, 2009, p. 189).

O texto produzido por Sila, fruto de seu projeto literário, coloca importante peça
no mosaico conturbado da realidade social guineense e demonstra a pujança de uma
literatura que se pauta na centralização das memórias, que escuta e dinamiza a voz do
rosto humano qualquer. A relação de Sabel e a jovem mulher, metaforicamente, ilustra a
reação contra o roubo de cérebro e suas nefastas consequências para uma concepção de
ideologia nacional. Talvez com o desejo de fincar outra perspectiva nesse desenho de
ideologia é que se faz presente, na enunciação, de forma metafórica, a conjunção de
temporalidades que são aglutinadas em Mama Sabel. O texto parece querer demonstrar
a importância de reaproximar e dividir as responsabilidades entre as diferentes gerações
para efetivar o almejado resgate da esperança. Eis a cena:
_Mbubiii! – gritaram de uma voz as crianças, recém-chegadas.
_Eu volto a perguntar: quem é que não conhece o meu nome?
_Mbubiiii! – gritaram de novo as crianças, abraçando-se sucessivamente às
duas mulheres.
[...]
Mbubi ainda ficou alguns instantes a seguir a marcha de Ndani e seus
meninos, os quais, confirmou-o, traziam vestidos, todos eles, uniformes da
mesma cor e do mesmo tecido. Depois, foi juntar-se às mulheres que
abnegadamente lutavam pelo resgate da esperança, deixando o narrador, a
quem tinham chamado de djidiu de caneta, sozinho e abalado, sem saber o
que devia fazer, nem aonde ir. (SILA, 2002, p. 462).

De acordo com Augel (1998, p. 19), “com pouco mais de um milhão de
habitantes, a Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. Daqui, contudo,
partiu uma das mais violentas e mais bem sucedidas reações contra o regime colonial.”

197

O texto ficcional desse escritor guineense engajado na valorização das memórias de seu
povo, funciona também de modo a responder à opressão colonizatória.
Entre o discurso oficializante e a decorrente sepultura da tradição de um tecido
social têm-se o ardil literário de Sila como possibilidade de tensionamento, à exaustão,
desse embate entre forças com objetivos antagônicos. Segundo Laura Padilha, em
relação à construção de Mistida:

Em sua estrutura formal, a obra vai revelar-se como um corpo fragmentado
que, recusando-se a pactuar com a linearidade, propõe o estilhaçamento já
aqui referido, como modo de sustentação figurativa. [...] No denso tecido
simbólico do texto, cada personagem toma seu lugar na cena, sempre em
busca de preencher uma falta, um vazio que implora para ser superado. A
escritura do romance responde a tal urgência, sobretudo ao tentar fazer com
que a memória retome seu lugar e que aqueles que a tiveram “roubada”
ousem levantar-se contra os agentes de tal roubo. Eis a mistida a resolver.
(PADILHA, 2011, p. 186).

Como se pretendeu demonstrar na incursão realizada em algumas cenas do
romance Mistida, cuja enunciação habilmente trabalha com a memória que foi
submetida à dura prova em diferentes temporalidades, referenda-se a primazia que esse
elemento “particularmente instável e maleável” (LE GOFF, 2013, p. 428), ocupa na
arena onde a existência humana acontece e onde se nutre a construção de ideologias do
nacional. Ainda sobre o valor da memória, sobretudo a coletiva, vale recorrer mais uma
vez a Le Goff, para quem

a evolução das sociedades, na segunda metade do século XX, elucida a
importância do papel que a memória coletiva desempenha. [...] a memória
coletiva faz parte das grandes questões das sociedades desenvolvidas e das
sociedades em vias de desenvolvimento, das classes dominantes e das classes
dominadas, lutando, todas, pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela
promoção. (LE GOFF, 2013, p. 435).

O zigue-zague é a maneira de transitar nesses espaços de violência em que
prevalecem a difícil gestão do que deve ser lembrado e do que precisa ser esquecido,
bem como, do que necessita ser recuperado das memórias silenciadas. Nesse cenário,
habita a criação literária de Sila, que encena, de forma muito séria, o roubo da memória
que, se antes fora furtada dos guineenses pelos colonizadores, aqui remete ao desprezo
dos governantes, no pós-independência, às memórias coletivas e ao sonho de apaziguar
as mazelas do país. O romance parece assumir o que, argutamente, propõe Mbembe
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(2014, p. 230), quando interroga: “Para tranquilizar o poder, não será mesmo necessário
“matar de tempos a tempos”?” Nesse sentido, o romance parece indicar que, na
encenação da morte, o que se obtêm, de fato, é o fio tenaz da memória viva em
plenitude.
Como se viu no último romance da trilogia, em cenas específicas discutidas
neste capítulo, percebe-se que “a memória coletiva [presta-se] para a libertação e não
para a servidão dos homens” (LE GOFF, 2013, p. 437). O universo guineense parece
marcado pelo desencanto advindo das mazelas do contato e convívio com a máquina
colonizatória e com a incapacidade de os herdeiros dessa tragédia construírem novos
caminhos como alternativa de desmontar a rigidez e frieza com que o novo tempo se
apresenta. Ainda assim, não se pode discordar da força da mensagem de esperança que
o texto de Sila insiste em construir, tal como se verifica, por exemplo, na bela imagem
protagonizada por Sabel no excerto:

As partículas de cinza, abundantes, ainda flutuavam lá no alto, longe do
alcance, quando Mama Sabel começou a distribuir bocados de tecido
vermelho a todas as mulheres, declarando ser urgente resgatar a esperança.
Uma a uma, elas recebiam o tecido e posicionavam-se para o efeito, com a
mão firmemente estendida, pacientemente esperando. (SILA, 2002, p. 460).

No fragmento fica acentuada a responsabilidade de todos assumirem,
coletivamente, a construção da esperança. Fica acentuada na cena a visão do escritor em
relação à força das mulheres na condução do desenho do nacional.
Para concluir este capítulo é pertinente retomar a pergunta que Augel se
colocava sobre a contribuição da literatura, na Guiné-Bissau, para fortalecer a tomada
de consciência nacional:

A literatura, tal como se vem fazendo na Guiné-Bissau, pode trazer alguma
contribuição, seja para a tomada de consciência nacional, seja para a
construção de significados que representem – ou que narrem ou mesmo
imaginem – a nação e a nacionalidade. [...] Na Guiné-Bissau a representação
da nação, da nacionalidade e da identidade coletiva transparece no discurso
literário de uma forma polissêmica e através de diferentes estratégias
textuais. (AUGEL, 2007, p. 269).

Muitos países, jovens e não tão jovens, são como a Guiné-Bissau, que totaliza
pouco mais de três décadas de existência e detêm larga heterogeneidade, cujo
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passado oferece uma base que possa fazer germinar sentimentos de unidade,
pertença e lealdade – nem para com o Estado-Nação como instância política,
nem em relação à coletividade como uma “comunidade de destino” (Max
Weber) – capaz de absorver, em harmonia, diversidades e antagonismos
advindos da multiplicidade étnica de sua população. (AUGEL, 2007, p. 266).

Nesse instante conturbado da historicidade guineense, laborar por trajetórias que
auxiliem a integração das dessemelhanças, por decisões ousadas de chamar para si a
responsabilidade que lhe compete para o fortalecimento de uma identidade coletiva
rizomática, um sentimento de pertença, é crucial. Acredita-se na capacidade da literatura
de aglutinar-se aos esforços para atravessar as dificuldades impostas pela própria
constituição do nacional em tempos de globalização:

A Guiné-Bissau como Estado ainda está envolta em indefinições, herança
indigesta do colonialismo, buscando ser nação, buscando uma identidade
amalgamadora para cimentar definitivamente as muitas pedras do seu
mosaico étnico, fortuitamente ligadas pela argamassa das fronteiras
arbitrárias levantadas pelas potências imperialistas. Cada agrupamento étnico
[...] tem seu percurso histórico peculiar, seu passado específico, se bem que
emaranhado a outros contextos que possuem igualmente suas sequências
históricas, não se podendo falar, senão desde muito recentemente, de um
passado contínuo, em termos de “país”, inserido numa teia de sociedades
étnicas. (AUGEL, 2007, p. 266).

A ação de “forjar a guineidade”, um sentimento de nacionalismo guineense,
como se demonstrou na presente discussão, verticaliza e incita o jogo de lembrar e
esquecer como uma possibilidade de encaminhar esse processo de contínua fundação,
em que talvez os múltiplos campos em disputa tenham de sopesar sobre quais aspectos
de suas historicidades específicas terão de fazer concessão, de que fragmentos de
memória o projeto se verá fadado a esquecer. Parece prevalecer a superdeterminação,
independentemente de qualquer vontade, do caminho em direção à unidade nacional.
Sendo assim, de acordo com Augel:

A unidade nacional é forjada a partir de uma memória ou de histórias
imaginadas e, ao mesmo tempo, a partir de muitas omissões. Torna-se mesmo
necessário que sejam apagados da memória coletiva acontecimentos ligados à
violência das conquistas e das guerras expansionistas, à arbitrariedade ou à
arrogância dos vencedores e ao artificialismo do traçado das fronteiras, dando
lugar ao esquecimento das condições de produção dessa unidade. (AUGEL,
2007, p. 277).

Por fim, o poder de síntese de Augel, ressalta uma impressão sobre o que
constituiria o núcleo duro da ideia de nação para o povo guineense:
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Dentro do contexto guineense, onde a multiplicidade étnica envolve tantas
diferenças e onde a dialética entre a tradição e a modernidade se faz sentir em
todos os domínios do conhecimento e da prática, cabe uma reflexão sobre o
que é a nação, o que significa a Guiné-Bissau para os guineenses: um espaço
material (um território geograficamente localizado no mapa, com países
vizinhos separados por fronteiras que tornam primos-irmãos estrangeiros uns
aos outros, muitas vezes sentidos como “outros”, mesmo quando são da
mesma etnia); um espaço mental (implantado no coração e nos sentimentos);
um espaço sócio-político (sistema de regras que dizem respeito aos negócios
públicos, especificado nas falas políticas, nos estudos sociopolíticos e
econômicos); ou ainda um espaço discursivo (presente na produção literária e
artística de modo geral). (AUGEL, 2007, p. 278).

O espaço discursivo, como denominado por Augel, é o que mais se adéqua aos
objetivos deste trabalho porque é nele que está circunscrito “a produção literária” que
foi aqui analisada. Por essas razões considerou-se fundamental tentar esquadrinhar as
várias espacialidades encenadas na produção literária de Semedo e Sila, pois não é nada
absurdo ler esses construtos literários ressaltando marcas textuais e estratégias que, ao
fim, podem situar essas obras como objetos em abismo, “lugares de memória” que
reativam o discurso do qualquer um, do rosto humano qualquer e, a seu modo, afirmam
uma rizomática identidade nacional guineense em contínuo processo de fundação.
Por fim, a argumentação apresentada neste capítulo coloca-se em aproximação
ao que Celso Lafer acentua ao apresentar a obra da filósofa política alemã de origem
judaica Hannah Arendt, Sobre a violência. Em seu texto, Lafer (1994, p. 10) afirma que
“normalmente a esperança pode mais que o temor.” A assertiva de Lafer fortalece o
percurso desenvolvido, neste capítulo, a partir da análise dos textos literários de Semedo
e de Sila, quando se procurou referendar a convicção de que, mesmo numa realidade tão
adversa, como a atravessada por Guiné-Bissau, com seus conflitos e contradições, podese ainda continuar a crer na prevalência da esperança em um tempo mais feliz. É essa a
mensagem que a literatura desses dois escritores edifica e veicula. Seus textos,
politicamente estetizados, articulam-se com a retomada dos restolhos da memória viva,
da tradição e da oralidade e agenciam outras ideologias da nação que permitam aos
guineenses deixarem de ser, como acentua Cabral (2013, v. 1, p. 141), “a carroça do seu
comboio”, referindo-se, naquele momento, à colonização portuguesa.
Os textos literários de Semedo e Sila materializam uma estratégica ação,
poeticamente definida por Nora (1993, p. 20), “o deciframento do que somos à luz do
que não somos mais”, a partir da voz do qualquer um, do rosto humano qualquer.
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5 AS REDES DE SOBREVIVÊNCIA DA MEMÓRIA E O DESENHO DAS
ILUSÕES DE ETERNIDADE
“A minha curiosidade era superior a qualquer receio, aliás, como sempre foi.”
(SEMEDO, 2000, p. 81)
“A cada um a sua inconfessável, inquestionável, inadiável mistida.”
(SILA, 2015)

As discussões realizadas neste trabalho se pautaram em refletir sobre as
estratégias utilizadas por Odete Semedo e Abdulai Sila para, em seus textos em prosa,
edificar, simbolicamente, feições da memória e dos “lugares de memória” dos povos da
Guiné-Bissau. Esse foi um rico veio de leitura uma vez que o contexto de produção
dessa literatura permite aproximar-se das engrenagens de um projeto literário que
articula aspectos de uma cultura fortemente definida pelos contributos da oralidade.
A decisão de se voltar para a análise de parte das narrativas de Semedo e Sila foi
provocada, particularmente, pelas reflexões sobre os conceitos de memória e de
“lugares de memória”. Esses conceitos permitiram esquadrinhar as configurações dos
lugares físicos guardadores de memória e os seus significados no espaço ficcional.
Pode-se sublinhar, também, o modo operacionalizado pelos escritores para gerenciar os
diálogos entre escrita literária e oralidade, bem como, sua relação com dados do passado
histórico guineense. A familiaridade com a exígua crítica sobre a literatura da GuinéBissau em geral e, sobretudo, a relacionada com o corpus deste trabalho, permitiu
chancelar a metáfora dos “buracos negros” criada pelo escritor angolano Luandino
Vieira sobre a necessidade de os pesquisadores preencherem as lacunas do
conhecimento acerca das culturas e literaturas da África de língua oficial portuguesa.
O mergulho em parte dos textos em prosa de Semedo e nos romances de Sila, no
viés aqui percorrido, referendou aspectos da similaridade do projeto literário desses dois
escritores com o projeto artístico de vários africanos exibidos na exposição Africa
Africans, tais como Shonibare, El Anatsui e Ugochukwu Eke, sobretudo a partir do
trabalho efetivo com a memória que tais produtos – os textos dos escritores
selecionados e as obras dos artistas referidos – veiculam ao estruturarem sua criação
com elementos essencialmente políticos e, ao mesmo tempo, estéticos. Por esse
caminho, pode-se verificar que projetos literários como os de Semedo e Sila,
inexoravelmente estético-politizados, veiculam outras leituras de um período da história
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do mundo de que se originam e funcionam como dispositivos para se compreender as
estratégias fortalecidas por agrupamentos sociais da Guiné-Bissau para implementar seu
processo formador de identidade e, ao mesmo tempo, o modo como a literatura encena
tais questões.
Nesse sentido, como se procurou demonstrar ao longo da tese, ao valer-se do
gênero conto, Semedo desloca para o universo da escrita traço particularíssimo da
cultura “do contar e cantar histórias que corre na veia africana em geral e na guineense
em particular” (SEMEDO, 2000, p. 19). A postura politizada de Semedo também é
adotada por Sila que imprime no gênero romanesco peculiaridades que o afeiçoam ao
gesto africano da contação de estórias.
Portanto, é razoável reafirmar a hipótese inicialmente levantada no presente
trabalho, que acredita na força dos artifícios transgressores utilizados na gestação das
ações narrativas das obras de Semedo e Sila, que retomam instantes da história
sonegada pelo discurso do poder colonial e o proferido pelos agentes do poder no pósindependência. A encenação da memória e de “lugares de memória” hibridizados e
figurativamente construídos pelas narrativas ressalta a contribuição dessas literaturas
para edificar a construção da nação guineense.
Como se procurou demonstrar, os textos literários analisados instrumentalizam o
funcionamento de um projeto de escrita que reativa, reelabora e coloca em cena cacos
de infinitas memórias que, ao serem literariamente retomadas, permitem que se tome
contato com elementos do que Rancière denomina de partilha do sensível, um

sistema de evidências sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de
um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma
partilha do sensível fixa portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e
partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa
partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina propriamente
a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros
tomam parte nessa partilha. (RANCIÈRE, 2009, p. 15).

A noção de Rancière parece encaixar-se com perfeição às reflexões aqui
realizadas, quando se focaliza a vontade de memória como um comum, um espaço que
aproxima, mesmo que de maneira conflituosa, uns e outros que intentam sua presença
nesse comum partilhado. É como se a disputa pela memória, o embate entre poder
estabelecido e agrupamentos sociais que lutam por não serem soterrados, fosse o recorte
a performar a existência do comum. O texto literário de Semedo e de Sila inscreve, na
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pretensa memória oficialmente autorizada, rasuras que, mescladas a ela, coabitam um
comum, porém, introjetando nesse lugar suas partes exclusivas. Se observados por esse
viés, pode-se concluir que esses escritores laboram uma revolução estética. De acordo
com Rancière (2009, p. 48), essa revolução “é antes de tudo a glória do qualquer um –
que é pictural e literária.” Seus textos não se querem oficiais e, muito menos, almejam a
oficialidade. Construídos com um outro sabor, eles desenterram e iluminam o que
estava em panorama de fundo vago e glorificam o qualquer um, alçando-o de sua
aparente e imposta trivialidade e esboroando a pretensa “verdade histórica”. Desse
modo, presentifica-se um programa literário em cujo conteúdo é plausível

passar dos grandes acontecimentos e personagens à vida dos anônimos,
identificar os sintomas de uma época, sociedade ou civilização nos detalhes
ínfimos da vida ordinária, explicar a superfície pelas camadas subterrâneas e
reconstituir mundos a partir de seus vestígios, é um programa literário, antes
de ser científico. Não se trata apenas de compreender que a ciência histórica
tem uma pré-história literária. A própria literatura se constitui como uma
determinada sintomatologia da sociedade e contrapõe essa sintomatologia aos
gritos e ficções da cena pública. (RANCIÈRE, 2009, p. 49).

A prosa de Semedo e Sila, ao convocar a atenção para as ruínas do projeto de
organização do mundo guineense assentado na exclusão dos anônimos, se faz na pauta
que glorifica o qualquer um, que estetiza a voz do rosto humano qualquer e a
experiência vivida nos “detalhes ínfimos da vida ordinária”.
Algo dessa envergadura parece consolidar-se no texto de Semedo quando foram
discutidas as configurações da memória e o universo da tradição consolidado em seus
textos em prosa. Os textos descolonizados da escritora, frutos da imbricação entre
oralidade e escrita, auxiliam a se compreenderem os agenciamentos entre a tradição oral
e a literatura produzida no país. Neles, constatou-se a maturidade do sistema literário
guineense plantado na memória viva, na tradição e na oralidade, sendo este último
elemento o campo propício para a expressão da memória coletiva. Os contos “Os dois
amigos”, “Aconteceu em Gã-Biafada” e “Sonéá” permitiram refletir sobre
manifestações da obsessão pela memória, tão presente na contemporaneidade, e sobre
os valores próprios das culturas tradicionais daquele país: a sacralidade do uso da
palavra, ou, ainda, o papel das mulheres enquanto responsáveis pela conservação e
transmissão da memória viva. Alguns dos fatos notáveis do projeto literário de Semedo
referem-se à utilização da memória coletiva, encenada nos textos como ferramenta para

204

a libertação humana, e sua perspicácia para indagar, profundamente, as estruturas da
sociedade em que se insere e da qual se nutre sua ficção literária. Tais mecanismos tanto
demonstram o poder de sua obra para reverenciar a tradição guineense, quanto a força
do seu olhar crítico sobre o fato de que essa tradição é algo em constante evolução.
Já o projeto literário de Sila, nos romances Eterna paixão e A última tragédia,
parece ser inspirado na figura do colecionador de trapos benjaminiano para desarticular
a tentativa de roubo da memória de parcela do povo guineense. Esse plano programático
encontra na decepção e desencanto a astúcia necessária para vazar a voz do qualquer um
arranhando o soterramento da memória de seu povo. Nesses dois romances destacou-se
o trabalho de Sila para encenar a disputa pela memória subalternizada e os mecanismos
que elaboram a sobrevivência da tradição na modernidade. Seus textos, como os de
Semedo, tecem críticas ao tratamento dispensado à mulher no seio das comunidades
retratadas que, como se constatou, marcam-se por conflitos de natureza vária.
Evidenciou-se, no jogo entre lembrar e esquecer, a metodologia do autor para
comunicar, com toda força, os fragmentos de memórias dos farrapos humanos que não
seriam dados a conhecer não fosse pela habilidade em arremessá-los no poço do
esquecimento, ou de lá, sacá-los, no devido tempo. A enunciação romanesca mostra-se,
como intensamente discutido, na linha de frente onde se luta contra a injunção de
esquecer. O mosaico dessa coleção de imagens agenciadoras da recordação pavimenta o
caminho que torna possível aos habitantes do mundo periférico guineense se
conhecerem através de si próprios, de suas próprias memórias ou do que restou delas.
O trabalho, alimentado por essas reflexões, pode verticalizar a discussão
focalizando a simbolização dos “lugares de memória” tanto em textos de Semedo
quanto de Sila, ressaltando, na enunciação dos mesmos, sua performatividade enquanto
balizadores de resistência e insumos de sobrevivência para atravessar a dureza dos
tempos atuais da Guiné-Bissau. Em “Naquela noite” ficou comprovada a destreza de
Semedo em manejar a concomitância de tempos e espaços divergentes, assim como os
restos de tradições ameaçadas de extinção pela aceleração da história. Por outro lado,
Sila, em Memórias somânticas, ilumina um texto de resistência antitotalitária que, ao
narrar a penumbra do mundo desencantado, reespacializa memórias que a enunciação
abriga como típico lugar refúgio.
O tempero estético-politizado que alinhava o projeto literário de Semedo e Sila
permitiu apreender os motivos que levam os dois escritores a revolver os acervos de
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memórias figurados em seus textos como avenidas seguras para encenar as múltiplas
feições da nação guineense. De certa forma, a enunciação por eles construída oferta a
sua força para a consolidação do sentimento de guineidade. Como foi visto na análise de
“Kunfentu stória da boa nova”, Semedo expande o grito dos povos guineenses que
denunciam atos de aprisionamento esculpidos em projetos de ideologia nacional feitos à
revelia da memória viva, da tradição e da oralidade. Por seu turno, Sila, em Mistida,
gerencia fragmentos de memória que esboçam o nacional, dessa feita, posicionado na
defesa de se manter viva a esperança, ainda que o cenário pós-independência seja
túrgido de desencanto e decepção, que fortalecem a construção de metáforas alusivas à
amnésia coletiva do povo guineense. Nesse desenho do nacional o escritor sublinha,
mais uma vez, a força das mulheres na condução do projeto de comunidade imaginada,
principalmente, ao não escamotear os conflitos advindos das diferentes temporalidades
representadas por personagens que funcionam como metonímias da nação guineense.
Parece ter sido comprovada a habilidade da literatura de congregar esforços para
a conquista de uma feitura do nacional, sobretudo em tempos de globalização, em que
prevaleça a esperança e a felicidade. Essa é a bandeira que o projeto literário de Semedo
e Sila insiste em colocar a prumo. A reconstrução da ideologia nacional, na pena desses
dois escritores, operacionaliza-se com a centralidade do qualquer um e, por conta desse
ato político, materializa uma revolução estética. Nos termos de Rancière, um programa
literário dessa natureza, ao articular em seu núcleo ficcional rastros e vestígios dos que a
história oficial considerava como infra-humanos, promove novas engrenagens de
apreensão do real, culminando em uma história de matiz poético. De acordo com o
filósofo francês a revolução estética

transforma radicalmente as coisas: o testemunho e a ficção pertencem a um
mesmo regime de sentido. De um lado, o “empírico” traz as marcas do
verdadeiro sob a forma de rastros e vestígios. “O que sucedeu” remete pois
diretamente a um regime de verdade, um regime de mostração de sua própria
necessidade. Do outro, “o que poderia suceder” não tem mais a forma
autônoma e linear da ordenação de ações. A “história” poética, desde então,
articula o realismo que nos mostra os rastros poéticos inscritos na realidade
mesma e o artificialismo que monta máquinas de compreensão complexas.
(RANCIÈRE, 2009, p. 57).
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Pode-se dizer então, que o gesto ficcional, nessa linha de pensamento, é um ato
plenamente ideológico, político.68 Nele está em disputa a memória e as muitas maneiras
de enquadrá-la. De modo que “a política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem
“ficções”, isto é, rearranjos materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que
se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer” (RANCIÈRE, 2009, p.
59).
Como sintetiza Rancière (2009, p. 63), “a ideia de “partilha do sensível” [...] é
sempre uma distribuição polêmica das maneiras de ser e das “ocupações” num espaço
de possíveis”. A literatura guineense aqui analisada mostra-se habilidosa e competente
ao escolher trabalhar uma cartela de vozes dissonantes, de saberes de origem vária, de
divergentes temporalidades. A fartura de tons mostra inúmeras memórias que
ressurgem, agora como protagonistas de uma outra proposta de demarcação de
discursos, de fronteiras e limites e, ao fim, de agenciamento de identidades. E, mais
especificamente, das múltiplas significações do ser guineense.
A desmedida curiosidade de Odete Semedo, aliada à inadiável mistida de
Abdulai Sila convergem, em sua pujante literatura, na defesa incansável da esperança. A
ânsia por uma Guiné-Bissau mais feliz tece as zonas de sobrevivência das tradições do
rosto humano qualquer e colabora para colorir paisagens nas quais se refugiam
memórias fragmentadas que, ao fim, dão corpo a ilusões de permanência que
encaminham “a relevante tarefa de forjar a guineidade”.

68

Aliás, o linguista Emile Benveniste, em sua teoria sobre a linguagem e a experiência humana,
explicitava que o homem, em todas as suas atitudes, é um ser ideológico. (BENVENISTE, 1989).
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