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HISTÓRIA e HISTÓRIAS 

Um estudo comparativo entre os romances Memorial do Convento e Yaka 

"A História tem a realidade atroz de um 
pesadelo; a grandeza do homem 
consiste em fazer obras belas e 
duráveis com a substáncia real deste 
pesadelo. Ou, dito de outro modo: 
transfigurar o pesadelo em visão, 
liberar-nos, mesmo que por só um 
instante, da realidade disforme, por 
meio da criação. n 

Octavio Paz 
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I. Apresentação 

O objetivo central da dissertação intitulada "' História e 

histórias' em Memorial do Convento , de José Saramago e Yaka , 

de Pepetela" é tentar perceber como ocorre a intersecção entre 

a História e a ficção nos dois romances . Este estudo se insere , 

po is, no âmbito da Literatura Comparada, na medida em que se 

estabe lecem confrontos e correlações entre dois textos e duas 

áreas do conhecimento . 

Por uma questão metodológica, constará de três capítulos 

divid idos pela especificidade dos assuntos tratados, mas que 

guardam uma relação entre si. 

No primeiro capítu lo, serão tratados os conce itos de 

História e Literatura , seus pontos de convergência e 

divergência , o embricamento das fronteiras entre as duas 

áreas , assim como as novas abordagens historiográficas . 

No segundo, as histórias nos romances Yaka e Memorial do 

Convento serão ana lisadas e comparadas , além de 

confrontadas com a História ofic ial , visto que esta seja uma 

tendência recorrente no texto dos dois autores. 

Yaka , do escritor angolano Pepetela, conta a história de 

uma família com ascendência portuguesa. Esta análise busca 

mostrar como a matér ia romanesca se embrica na Histór ia, 

mantendo a comb inação entre o "verídico• e o "verossímil •. Para 

desvendar o caminho percorrido por Pepetela , serão feitas 
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referências às obras da área de História e a algumas das 

entrevistas concedidas pelo autor, bem como a matérias 

jornalísticas a seu respeito. 

Dada a abrangência do período coberto pelo autor (1890-

1975) serão "i luminados" alguns episódios dentro da matéria 

ficcional, a fim de confrontá-la com a História oficial. 

Memorial do Convento, do escritor português José 

Saramago, segue uma trajetória diversa daquela adotada em 

Yaka : apropriando-se de dados históricos , o autor introduz 

elementos ficcionais para a realização do romance . 

Ainda que a narrativa esteja centralizada na construção do 

convento de Mafra e na passarela do Padre Bartolomeu de 

Gusmão, ela não se restringe a esses fatos. Desta maneira, 

optou-se por fazer um recorte privilegiando alguns elementos 

que possam ser confrontados com a História oficial. 

Como a História de Portugal é, em relação à de Angola , 

mais conhecida, serão utilizados Dicionários e Enciclopédias, 

uma vez que na abordagem genérica destas fontes é que se 

pode encontrar os detalhes históricos de que o autor se utiliza . 

Para fins conclusivos , no terceiro capítulo buscar-se-á 

verificar as semelhanças e diferenças entre os modos de mirar 

e narrar a História , levadas a efeito pelos autores. Deixou-se à 

margem a questão de "fontes" e "influências", interessando mais 

examinar a relação entre História e ficcção e os 

desdobramentos suscitados por esta discussão . 
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GUARARAPES 

Vamos saber se nos contaram nossa história certo 
Vamos rever o que existe no nosso passado 
Devemos conhecer nossos heróis de perto 
tentando consertar o que aprendeu-se errado 

Quem foi o herói que era grande guerreiro? 
Foi quem sonhava ter fama e dinheiro 

Talvez não se aceite outra versão dos fatos 
A fantasia é a mordaça da realidade 
Os ídolos de barro para os insensatos 
E aos verdadeiros homens, homens de verdade 

Quem foi o herói que era valente e nobre? 
Foi o varão de uma rameira pobre 

O rei, o santo, o herói, o assassino e o mártir 
Foram bem como nós, em decadência e glória 
Da história foram eles que fizeram parte 
Feito amanhã seremos nós parte da história 

Quem foi o herói que libertou o homem? 
Foi quem lutou prá não passar mais fome . 

(Dory Caimmy e Paulo César Pinheiro) 



11. HISTÓRIA e HISTÓRIAS 

Um estudo comparativo entre os romances Yaka e Memorial do Convento 

1. Literatura e H1stória: interferências. 

A História tradicional e a Nova História. A construção do objeto: 

o histórico e o estético. A História e seus novos caminhos. A 

Literatura Comparada. Literatura e História: diferenças e 

semelhanças. 

História ou histórias? Como demarcar as fronteiras entre o 

texto literário e o texto histórico, o fictício e o real? 

A historiografia tradicional se recusaria a aceitar o 

rompimento das fronteiras entre Literatura e História, 

considerando que esta, como ciência, tem seus métodos 

próprios e um compromisso estreito com uma objetividade 

mínima; utilizando-se de uma metodologia rígida, o autor tem 

que se justificar, baseando-se em fontes. 

Os livros didáticos tradicionais definem História como a 

ciência que estuda o passado da humanidade, fundamentada 

em fontes escritas e não escritas. No primeiro caso, o 

historiador depende do documento para justificar. e legitimar a 

"verdade" são inscrições, manuscritos, jornais, · livros, 
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contratos , e seu valor se apeia na antigüidade e originalidade ; 

no segundo, os fósseis, os restos arqueológicos, gravuras, 

pinturas, monumentos e tradições lhes dariam este respaldo. 

No entanto , não se precisa remontar ao paleolítico, à fase 

ágrafa da humanidade , quando não se contava ainda com a 

"confiabilidade" dos manuscritos , para perceber a fragilidade 

que esse discurso histórico pode apresentar. 

A noção de "documento" foi essencial para a transformação 

das fontes ; antes valia a palavra escrita - o homem vivia 

ancorado naquilo que era grafado. A ampliação do significado 

de "documento" extrapola o registro escrito e passa a abarcar 

também as fontes ligadas à tradição oral, constituindo , assim, 

aquilo que se denominou documento imaginário, aquele que 

interroga o quê da História e seus silêncios, segundo Le Goff1
. 

Ele toma de empréstimo a conceituação do termo , dada por 

Foucault : 

" ... o documento não é qualquer co isa que 

nos foi dada inocentemente, ( ... ) é o produto 

de uma certa orientação da história de que 

devemos fazer a crítica ." 2 

É, portanto , na leitura que o historiador faz destes 

documentos que se coloca o problema da própria narrativa : 

"aí se representam, como em cena, o 

'estilo' e os fantasmas do ator, a sua arte de 

dar crédito ao seu discurso, a sua habilidade 

1 Jacques LE GOFF. Documento I monumento em Memória - História , em 
Enciclopédia Einaudi . Vol l , Lisboa : Imprensa Nacional - Casa da Moeda , 1984, p . 
95 . 
2 Ph. ARRIERS et alii . A História - Uma Paixão Nova , em A História Nova. São 
Paulo: Martins Fontes , 1990, pp. 34-35. 
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de fazer esquecer aos leitores aquilo de que 

não fala, de fazê-los tomar a parte pelo todo 

de uma época, de fazer crer, através de todas 

as manhas da narrativa, que um argumento 

conta tudo que se passou. A ilusão narrativa e 

teatral consiste num passe ilusionista que 

transforma em discurso sobre o real a 

fabricação de um texto a partir de restos 

documentais . "3 

Destarte, História e Literatura advêm da interpretação da 

narrativa, que por sua vez traz consigo a marca do fazer 

transformador e os traços distintivos do leitor, que lhes confere 

significação. Desta maneira, a leitura transcende sua própria 

natureza material (o que está escrito), ao mesmo tempo em que 

supõe sua constante renovação, de acordo com Octavio Paz: 

"Escrever ou ler é traçar e decifrar signos, 

um atrás do outro: caminhar, peregrinar. Pela 

própria natureza , a escritura vai sempre além 

de si mesma: o que procuramos não está na 

escritura, a não ser como sinal ou indicação: a 

escritura se anula e nos diz que aquilo que 

procuramos está (é) além." 4 

Insere-se na discussão o papel do leitor; sua participação 

no documento, refere-se à construção do sentido que escapa ao 

produtor do discurso e, desta ·maneira, a nova acepção de 

documento diria respeito, de uma forma geral, ao leitor

produtor, aquele que interage no texto, uma vez que ler os 

objetos passa a ser uma indefinição de sentidos, um não limite 

3 Ph. ARRI:ERS et alii . A História - Uma Paixão Nova , em A História Nova . São 
Paulo: Martins Fontes, 1990, pp. 34-35 . 
4 Octavio PAZ, Convergências . Ensaios sobre Arte e Literatura, Rio de Janeiro : 
Rocco , 1991 , p. 219. 
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de espaços. O subjetivo e o objetivo diante de um texto não têm 

mais limites. 

A natureza do objeto em devir sublinha-se em oposição a 

uma acepção de texto que se baseia na sua pré-ordenação de 

sentido . 

Para entender aqui o conceito de objeto estético é 

necessário pensar na relação dialética entre Arte e realidade 

histórica . Tal relação é essencialmente ambígüa pois, por um 

lado, diz respeito a sua emergência da História e, por outro , a 

sua presença nela. Emerge da história pois nela encontra 

matéria para a configuração da sua própria realidade artística 

e, com esta sua realidade de Arte, contribui, por sua vez , para 

configurar a fisionomia do tempo . 

Como a História pode figurar no texto literário sem que 

este perca seu estatuto ficcional e sem que a sua realidade 

estética seja destruída? 

A investigação das obras de Pepetela e Saramago , na 

interfluência entre o discurso histórico e o literário, tal como se 

buscou fazer neste estudo, tem como pressupostos 

metodológicos as várias reflexões a respeito da Literatura 

Comparada realizadas até aqui. Em seu livro Literatura 

Comparada, Sandra Nitrini traça um vasto panorama das 

diferentes concepções que fundaram essa disciplina, assim 

como de sua evolução no tempo . Para a chamada escola 

francesa, o estudo comparado da Literatura não estava incluído 

no âmbito da história literária de uma nação ou mesmo numa 

história da literatura universal ; constituía-se em disciplina 

autônoma: 
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"Como disciplina autônoma , a Literatura 

Comparada tem seu objeto e métodos próprios . 

O objeto é essencialmente o estudo das 

diversas literaturas nas suas relações entre si, 

isto é, na medida em que umas estão ligadas 

às outras na inspiração, no conteúdo , na 

forma, no estilo. "5 

Já em fins da década de 50, entretanto, era insustentável 

essa separação. Os norte-americanos trouxeram um novo 

impulso aos estudos comparados da literatura, principalmente 

através da contribuição de Henry H. H. Remak, que buscou 

redefinir a disciplina , ampliando seus limites, tornando-a mais 

abrangente: 

"Literatura comparada é o estudo da 

literatura , além das fronteiras de um país 

particular, e o estudo das relações entre 

literatura , de um lado , e outras áreas de 

conhecimento , e da crença , tais como as artes 

(ex.: pintura, escultura, arquitetura, música) , 

filosofia, história, ciências sociais, religião, 

etc., de outro. Em suma, é a comparação de 

uma literatura com uma outra ou outras, e a 

comparação da literatura com outras esferas 

da expressão humana . "6 

Não é o objetivo deste estudo discorrer sobre toda a 

evolução do conceito de literatura comparada, mas apenas 

apontar alguns caminhos que possibilitariam uma abertura 

maior para o comparatismo literário. 

5 Sandra NITRINI. Literatura Comparada: história , teoria e crítica. São Paulo : 
Editora da Universidade de São Paulo , 1997. p. 24 . 
6 Henry H. H. REMAK . Em NITRINI , op. cit ., p. 28 . 
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Esta investigação tem 

metodológico o conceito de 

Benjamin Abdala Júnior: 

"É dentro dessa 

ainda como 

macrossistema 

dinâmica da 

comunicação em português ( .. . ) que podemos 

apontar para a existência de um 

macrossistema marcado como um campo 

comum de contatos entre os sistemas literários 

nacionais. Quando aproximamos os sistemas 

nacionais, é por abstração que chegamos a 

esse macrossistema que se alimenta não 

apenas do passado comum , mas também do 

diverso de cada atualização concreta das 

literaturas de língua portuguesa. E, num 

movimento inverso , à diferenciação mais 

específica de cada nacionalidade nas 

atualizações desse macrossistema mais 

abstrato , correspondem fatores históricos de 

convergência (da tradição e também de 

modelos culturais de ruptura) ."7 

pressuposto 

literário, de 

Esse conceito nasce da constatação de que as produções 

literárias dos países de língua oficial portuguesa trazem 

consigo uma mesma bagagem cultural , herdada com a língua do 

colonizador europeu, o que torna possível a existência de 

similaridades contextuais e situacionais entre as diversas 

produções nacionais. 

A partir do século XIX, principalmente , o exercício da 

criação tem dado exemplos de como a realidade imaginada se 

apropriou da matéria histórica . Estas ficções fazem , então , da 

realidade histórica , uma (outra) realidade estética . 

7 Benjamin ABDALA JÚNIOR. Literatura, história e política: literaturas de língua 
portuguesa no século XX . São Paulo : Ática I Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), 1989 . p. 16 . 
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História e Literatura eram gêneros quase fundidos até o 

século XVIII , quando se distanciaram e assumiram metodologias 

próprias, incorporando a História o discurso positivista e 

evolucionista . Hoje, porém, percebe-se um relaxamento desta 

rigidez e as fronteiras tornam-se mais indefinidas . 

Barthes, Foucault , Bloch , Febvre, Braudel, de certa forma 

relativizaram as diferenças entre as duas áreas : do lado da 

História, o objetivo e o racional, constatáveis e de parte da 

Literatura, o imaginável e o sensível. Marc Bloch trabalhou com 

histoire comparée e Fernand Braudel propôs o estudo da 

História em três tempos: o geográfico, o social e o individual. 

Eles perceberam a necessidade de conhecer a História e de 

reconstituí-la sobre novas bases. 

A substituição da História factual pela História-problema 

conduz a um novo enfoque, onde a História passa a englobar 

todas as atividades humanas, em colaboração com outras 

disciplinas. 

Com o surgimento de novas abordagens como História do 

Cotidiano e História das Mentalidades, instaurou-se um novo 

campo para os estudos históricos . 

Para Le Goff, mentalidade "é aquilo que muda mais 

lentamente", que vai além da História, abrangendo outras 

ciências humanas. Assim ela se aproxima da sociologia , da 

etnologia , da psicologia social , permanecendo ainda fiel à linha 

da Revista Annalles , no que se refere à História-problema. 

Nas suas investigações, o historiador também recorre 

constantemente a outras ciências humanas : geografia , 
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economia, sociologia , antropo log ia, arqueo log ia, pa leonto log ia, 

pa leografia, crono log ia - são as chamadas ciências auxili ares 

da histór ia - mas a Literatura não é ciência ... 

Espaço e tempo são indissociáveis tanto na Literatura 

como na História , mas se a última se vale da Geografia e do 

rigor da Cronologia , que estabelece as divisões do tempo e a 

fixação das datas, a primeira, além de se utilizar dessas 

ciências, ainda pode ultrapassar esses limites , recorrendo ao 

tempo e espaço mítico e ao psicológico, por exemplo . 

A linha de confronto é que a História trabalha com o "fato", 

as ações ocorridas , passando pelo crivo da verac idade , 

enquanto a Literatu ra não tem esse comprom isso ; ela é mais 

li vre enquanto exp lora o campo de f icc ional idade, das ações 

imitadas . Porém, a imitação , na med ida em que abrange a 

memória e a exper iência , é um instrumento ut i lizado tanto pe lo 

ficc ionista quanto pelo historiador: 

" ... não é ofício de poeta narrar o que 

aconteceu, é , sim , o de representar o que 

poderia acontecer, quer dizer: o que é possível 

segundo a verossimilhança e a necessidade. 

Com efeito , não diferem o historiador e o 

poeta por escreverem verso ou prosa (po is 

bem poderiam ser postos em verso as obras de 

Heródoto, e nem por isso de ixa riam de ser 

hi stóri a, se fossem em verso o que eram em 

prosa) - dife rem , sim, em que um diz as co isas 

que sucederam , e outro as co isas que 

poderiam sucede r. .a 

Para o historiador Fernand Braudel , a História 

8 ARISTÓTELES . Poé ti ca , em Os Pensadores . São Paulo : Nova Cultural , 1987, p. 
209 . 
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"não é outra coisa que a constante 

interrogação dos tempos passados , em nome 

dos problemas, das curiosidades e também das 

inquietações e angústias com que nos rode ia e 

cerca o tempo presente( ... )" 9 

Já para o romancista José Saramago , que com freqüência 

utiliza a História como matéria-prima para a elaboração de seus 

romances, esses dois elementos 

"( ... )seriam tão somente expressões da 

mesma inquietação dos homens, os quais, 

como múltiplos Janos bifronte , voltados a uma 

e outra parte , e do mesmo modo que tentam 

desvendar o oculto rosto do futuro , teimam em 

procurar, na impalpável névoa do tempo , um 

passado que constantemente se lhes escapa e 

que hoj e, talvez mais do que nunca , quereriam 

integrar no presente que ainda são. "10 

Pelo testemunho fornecido por duas pessoas que , embora 

atuando em áreas diferentes , manifestam as mesmas 

preocupações, diferenciando-se apenas na forma de enunciá

las, não há por que considerar ilícita (ainda que controversa) 

essa relação. 

De Descartes a Hegel e Marx, a evolução do pensamento 

humano com a transformação dos "outros", a quem se vê e 

ouve , naqueles com quem se age em comum , refletida no campo 

das ciências humanas, faz da História a História de todos os 

homens em todos os tempos , destacando-se a dialética como 

"poss ibilidade permanente" (permanente , na medida em que o 

trinômio tese - antítese - síntese, supõe que a cada síntese ou 

9 José SARAMAGO, em Jornal de Letras, Artes e Idéias , 6/3/1990 , p. 20 . 
10 José SARAMAGO, em Jornal de Letras, Artes e Idéias , 6/3/1990 , p . 20 . 
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nova tese , teoricamente é sempre possível opor-se uma 

antítese e repetir-se o processo) , o que envolve a interação 

homem-mundo pela qual o sujeito se constrói ao mesmo tempo 

em que constrói o universo . 

A repercussão destas teorias no pensamento histórico vai 

se traduzir numa História em que o conhecimento de fatos 

isolados, o simples conhecimento do passado, não tem sentido, 

pois a realidade material só importa quando se reveste de 

significação humana. 

De Aristóteles aos nossos tempos, a História tem sido 

uma forma de Literatura , mas só no contexto científico atual é 

que se reconhece que ela compreende duas operações 

diferentes : a pesquisa está no campo da ciência , enquanto a 

representação literária está no campo da arte: 

"É interessante verificar que certas 

escolas históricas recentes 'sentiram ' como 

que uma espécie de inquietação sobre a 

legitimidade da História, tal qual vinha sendo 

feita , introduzindo nela, como forma de 

esconjuro, se me é permitida a palavra, não 

apenas alguns processos expressivos da 

ficção , mas da própria poesia . Lendo esses 

historiadores temos a impressão de estar 

perante um romancista da História "11 

Se muitos ficcionistas adotam uma postura científica na 

abordagem de seus temas , no que concerne à pesquisa ou à 

verossimilhança e evidência dos fatos , e que um historiador, 

mesmo precisando se restringir ao aspecto científico , tenha que 

11 José SARAMAGO, Jornal de letras, artes e idéiais . 26/3/1990 , p. 20 . 
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usar a imaginação para recompor esses fatos , por quê se 

desconsiderar essa engenhosa combinação? 
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2. Memorial do Convento e Yaka: 

comparando as histórias. 

Os fatos históricos e a ficção: a articulação nos romances 

A visão da História em Memorial do Convento e Yaka: O convento de 

Mafra. Domenico Scarlatti. Padre Bartolomeu de Gusmão e a 

"máquina se voar." O. João V Silva Porto. A crise da borracha -

Mutu-ya-Kevela . Os Cuvale. - História e histórias. 

"Duas serão as atitudes possíveis do 

romancista que escolheu, para a sua ficção, os 

caminhos da História: uma, discreta e 

respeitosa, consistirá em reproduzir ponto por 

ponto os fatos conhecidos, sendo a ficção 

mera servidora duma fidelidade que se quer . 

inatacável; a outra, ousada, leva-lo-á a 

entretecer dados históricos não mais que 

suficientes num tecido ficcional que se 

manterá predominante . Porém , estes dois 

vastos mundos , o mundo das verdades 

históricas e o mundo das verdades ficcionais, 

à primeira vista inconciliáveis , podem vir a ser 

harmonizados na instância narradora ."12 

12 José. SARAMAGO, em Jornal de Letras, Artes e Idéias, 6/3/1990 , p . 19. 
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Em Yaka , de Pepetela , e Memorial do Convento , de José 

Saramago , temos História e histórias . 

Em Memorial. .. , uma narrativa que se embasa em fatos 

históricos, a História se mescla com a ficção , enquanto Yaka , 

uma narrativa ficcional , coloca seus narradores como 

"testemunhas oculares", o que, por vias indiretas, pode inseri

los no discurso histórico, já que esta expressão se encontra no 

campo semântico da História. 

Assim, tem-se na obra de Pepetela a H(h)istória narrada 

por duas. testemunhas : Alexandre e Yaka , mesmo se 

considerando que a segunda seja uma estátua . O próprio autor 

explica , em seu romance , na Nota prévia : 

"E a estátua é pura ficção . Sendo a 

estatuária Yaka riquíssima , ela poderia ter 

existido. Mas não . Por acaso. Daí a 

necessidade de a criar, como mito recriado . 

Até porque só os mitos têm realidade. E como 

nos mitos, os mitos criam a si próprios, 

falando." 

(Yaka, p. 6) 

Fantasia e realidade opõem-se da mesma forma que 

mythos e fogos. O fogos implica no convencimento do auditor e 

na necessidade de se formar um juízo. Já o mythos tem sua 

f inalidade em si mesmo. Pode-se acreditar nele por ser belo ou 

verossímil , ou simplesmente não acreditar. Sua adesão é feita 

pela crença , pela fé . Isto porque suas raízes não se acham nas 

explicações puramente racionais : na sua relação com o mundo , 

o homem, único ser racional , tem como mediadoras a fantasia e 

a imaginação. 
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A palavra mito é atualmente utilizada para designar o 

fictício e o ilusório - aproximando-se do campo semântico de 

Literatura -, ou ainda uma reve lação primordial , mas nas 

sociedades arcaicas esse termo servia, ao contrário , para 

designar uma história verdadeira . 

Por sua natureza , aproxima-se da arte em todas as suas 

configurações . Graças a ele, o que poderia ser apenas poesia, 

veio a transformar-se ainda em sabedoria . Foi dessa fonte que 

os poetas hauriram suas imagens e seus temas ; mas não só 

eles - também os filósofos , quando o fogos não era suficiente 

para manifestar suas expressões , utilizaram-se do mythos para 

revelar o incogniscível e, nesse caso , tem-se em Platão o 

melhor exemplo. 

Neste romance , Pepetela mescla mitos africanos com 

europeus, buscando uma síntese entre a cultura helênica e a 

angolana - as culturas milenares européia e africana , juntas , 

compondo a angolanidade moderna . Assim · se refere ao autor , 

Ana Mafalda Leite : 

"Pepetela assume-se corajosamente 

como um construtor de mitos , fundamentando 

a desconstrução de mitos políticos pela 

construção de um mito cultural , que os seus 

romances revelam e desocultam ao enredar 

pelas telas de uma História por narrar. "13 

Alexandre Semedo e Yaka se revezam na narrativa . 

Embora a função primordial do mito não seja a de expl icar a 

realidade , quando lhe falta a memória , desconhece um episódio 

ou não sabe interpretá-lo , Alexandre pede o auxílio da estátua. 

13 Ana Mafalda LEITE . Em Jornal de Letras, Artes e Idéias , 7/5/1997 , p. 10. 
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Os dois , assim , comporão um narrador onisciente e 

onipresente : 

"Fala então , viste tudo melhor do que 

eu ." 

Enquanto recorre ao testemunho do mito, Pepetela tenta 

impedir que caiam no esquecimento fatos importantes para a 

memória do seu país, reconhecendo que a consciência mítica é 

uma consciência comunitária: 

"( ... ) o olhar perfura-me e vai contemplar 

algo para lá, talvez no passado ou no futuro. 

Sinto que ela me transmite uma mensagem . 

Quanto mais a olhava e mais percebia se 

tratar de uma mensagem . Não propriamente 

para mim , mas relacionada comigo 

certamente . Tantos anos perdi sem tentar 

compreender esta mensagem , mas inda vou a 

tempo . A mensagem vinha das profundezas da 

sua história?" 

(Yaka, p.164) 

Yaka se configura na possibilidade de assimilar a obra 

literária ao contexto histórico em que ela foi produzida . É um 

exemplo de como a Literatura pode tomar a História como 

matéria romanesca , sem perder sua especificidade enquanto 

realidade estética . 

Já Saramago, em Memorial do Convento , apropria-se de 

uma temática da História para construir Literatura. Ele faz uso 
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de fatos rea1s (acontecimentos, situações) e personagens 

f ictícios ou não - e os transforma em seu própr io tema . 

Ele ainda se utiliza, na dimensão poética que afere ao 

Padre Bartolomeu de Gusmão, do mito grego de Ícaro - o antigo 

sonho do homem de se elevar no espaço . 

Os dois escritores cruzam as fronteiras entre Literatura e 

História, ainda que por caminhos opostos. Pepetela se propõe a 

contar, através da ficção, um período da História de seu país, 

fazendo da Literatura, História : 

"( ... ) eu queria ir à História - sempre 

gostei muito de ir lá , longe , buscar coisas ." 14 

Saramago, nesse sentido , ao recontar fatos históricos , com 

uma boa dose de ironia e sarcasmo , faz da História , f icção : 

"( ... ) por meio duma sistemática 

provocação que consiste em ser-lhe negado, 

pela ironia, o que lhe fora dito antes, levando

o a perceber que se vai criando no seu espírito 

uma sensação de dispersão da matéria 

histórica na matéria ficcionada, o que não 

significando desorganização duma e outra , 

pretende ser uma organização de ambas . "15 

Em mão única, os dois têm em comum , principalmente , a 

"voz" que dão também aos que sempre foram alijados dos 

"fe itos históricos". 

14 Michel LABAN , Encontro com Pepetela , em Angola. Encontro com escritores . Vol 
11, Lisboa : Fundação Eng. Antônio Almeida , 1991 , p. 795. 
15 José SARAMAGO, em Jornal de letras artes e idéias , 6/3/1990 , p. 20 . 
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Em Memorial do Convento, temos o cruzamento de dois 

fatos históricos incontestáveis: a construção do convento de 

Mafra (por D. João V) e a construção da "máquina de voar" (do 

Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão) - ambas no século 

XVIII -, assim como as referências feitas ao músico Scarlatti , 

que viveu na corte neste período e tendo ainda como cenário , 

em algumas ocasiões, a sombra da Santa Inquisição. 

Do ponto de vista histórico, estes fatos podem ser 

conferidos: o convento continua em pé, as sonatas de Scarlatti 

ainda podem ser ouvidas, os registros dos Tribunais do Santo 

Inquérito podem ser consultados, o padre Bartolomeu realmente 

existiu e, se seu balão não resistiu à lei da gravidade e se ele 

não se notabilizou como o primeiro homem a se aventurar no 

espaço, é uma dívida que a própria História pode ter para com 

ele . 

Com o objetivo de pagar uma promessa pelo nascimento de 

um herdeiro real, D. João V manda construir em Mafra, entre 

1717 e 1750, numa área de quatro hectares, um palácio

convento, que inclui um palácio real e um convento de 37.790 

m2
, ocupados por 880 quartos e salas, 154 escadarias, 4. 500 

portas e janelas, 29 pátios e 300 celas para abrigar 300 

monges, além de outras dependências. Entre outras 

preciosidades , sua biblioteca conserva 41 cartas geográficas 

dos séculos XVIII e XIX 16
. Diz, nesse sentido , o narrador: 

16 "Com grande pompa, foi lançada a primeira pedra do grandioso mosteiro que o rei 
deseja construir , em cumprimento de um voto pelo nascimento de um herde iro para o 
trono . O projeto aprovado para a construção deste novo monumento é da autoria do 
alemão João Frederico Ludovice . Os caboucos foram abertos por 600 homens . Estão 
previstas celas para 300 frades . Pela consulta dos planos pode-se ver que o mosteiro 
vai ser uma construção muito importante ." Cf. Diário da História de Portugal , p . 66 . 
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"Se está construindo um convento , muito 

é verdade, é o que se diz pequenas causas , 

grandes efeitos, por nascer uma criança em 

Lisboa , levanta-se em Mafra um montão de 

pedra e vem de Londres contratado Domenico 

Scarlatti." 

(Memorial ... , p. 160) 

O projeto inicial, na verdade, era menos ambicioso. A 

distração de D. João V, antes prazerosa, de montar e 

desmontar as peças de uma miniatura da Basílica de São 

Pedro, tornara-se um enfado. Por que não construir uma 

réplica, em tamanho natural, na sua corte? 

A empreitada mostrou-se inviável, não só porque os fundos 

monetários estavam ·se exaurindo com a construção em Mafra, 

mas principalmente porque D. João V já não estaria vivo ao 

término da obra, dado o tempo necessário para concretizá-la e 

isto não serviria mais para alimentar suas vaidades . Diante, 

pois, desta impossibilidade, melhor e mais seguro continuar 

investindo no que já havia começado. Assim, as oitenta celas 

iniciais passariam a trezentas . 

Para que o convento se elevasse, homens, velhos e 

meninos de todo o reino foram arrastados para a construção: 

"Em todos os lugares se repetia a cena. 

Por ordem de sua majestade , vais trabalhar no 

convento de Mafra. " 

(Memorial. .. , p. 292) 

O autor do projeto foi o alemão Ludwig, mandado vir da 

Alemanha pelo rei, e que venceu o de Filippo Juvara, arquiteto 
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da catedral e do castelo de Lisboa. O estilo adotado é o 

Barroco seiscentista de Roma e do Sul da Alemanha, uma 

solução que rompia com o Maneirismo. Todavia, como a 

construção atravessou um longo período para ser concluída, 

outros estilos arquitetônicos lhe foram incorporados. 

As grandes construções podem imortalizar um estadista, 

mas a corte não sobreviveria também sem um bom músico: 

"11 Signor Scarlatti só chegou há poucos 

meses ( ... ) homem de completa figura, rosto 

comprido, boca larga e firme, olhos afastados, 

não sei o que têm os italianos, e então este, 

em Nápoles nascido há trinta e cinco anos." 

(Memorial. .. , p.161) 

Domenico Scarlatti 17 (1685-1757), italiano, filho do 

compositor Alessandro Scarlatti, foi compositor sacro, mas 

distinguiu-se particularmente por suas composições para cravo. 

Em 1719 deixou o seu cargo no Vaticano com destino a 

Inglaterra, embora haja controvérsias sobre o fato de que lá 

tenha estado, realmente. No ano seguinte estabeleceu-se em 

Portugal, contratado para dar aulas de música para a infanta, 

Dona Maria Bárbara: 

17 Ver Roland DE CANDÉ . Os músicos, a vida, a obra, os estilos. Col. Arte 
Comunicação. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 187. 
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" ... está a menina sentada ao cravo, tão 

novinha, ainda não fez nove anos e já grandes 

responsabilidades lhe pesam sobre a cabeça, 

aprender a colocar os dedinhos curtos nas 

teclas certas ( ... ) e vem de Londres Domenico 

Scarlatti." 

(Memorial. .. , p. 160) 

Foi nomeado mestre de capela da corte portuguesa em 

1728, mas logo após assumir suas novas funções em Lisboa, 

aceitou acompanhar à corte de Madri a infanta Maria Bárbara, 

que acabara de se casar com Fernando, príncipe de Astúrias, 

filho de Filipe V. Lá passaria o resto de seus dias, na· qualidade 

de mestre de capela ( 1729 - 1757): 

"Maria Bárbara tem dezassete arios 

feitos, ( ... ) musical a quanto pode chegar uma 

princesa, pelo menos não caíram em cesto 

roto, as lições do seu mestre Domenico 

Scarlatti, que com ela seguirá para Madri, 

donde não volta." 

(Memorial. .. , p. 297) 

Outra personagem, recuperada dos arquivos da História, é 

revisitada pela ficção: o padre Bartolomeu Lourenço. 

Nascido em Santos, Brasil, no ano de 1685. Estudou no 

seminário de Belém da Cachoeira, Bahia, com o padre jesuíta 

Alexandre de Gusmão (homônimo de seu irmão). 

Em 1708, já padre, em Portugal, matriculou-se na faculdade 

de cânones da Universidade de Coimbra. 
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No ano seguinte , comunicou ao rei que havia inventado 

uma máquina que voava , fazendo , perante ele , uma 

demonstração que , todavia , redundou em fracasso , pois o 

aparelho incendiou-se sem sair do solo . No mesmo ano , numa 

segunda demonstração, seu aeróstato elevou-se a uma altura 

de cerca de quatro metros. Na terceira experiência , ainda em 

outubro de 1709, o balão subiu novamente, porém se chocou 

com uma parede, incendiando-se novamente .18 

O Padre Bartolomeu relata a Baltasar: 

"( ... ) primeiro fiz um balão que ardeu , 

depois construí outro que subiu até ao tecto 

duma janela do paço , enfim outro que saiu por 

uma janela da Casa da Índia e ninguém tornou 

a ver .. ." 

(Memorial. .. , p. 63) 

Em 1713 foi para Holanda visando aprimorar seu invento . 

Ao regressar, prossegue o relato : 

"( ... ) eu padre Bartolomeu Lourenço que 

voltei da Holanda aonde fui averiguar se já na 

Europa sabem voar com asas se nos estudos 

desta ciência vão mais adiantados do que eu 

( .. . ) ." 

(Memorial. .. , p. 116) 

18 "Foi grande o al oroço no paço quando o padre Bartolomeu de Gusmão fez subir um 
' instrumento de voar '. Em carta ao rei tinha o engenhoso padre anunciado que havia 
descoberto ' instrumento para se andar pela terra e pelo mar ' Era muito útil para se 
levar notícias às conquistas , para transportar mercadorias e para outros serviços . 
Muito troçam do padre Gusmão e já lhe chamam o ' Voador '. Mas , diante da corte e do 
rei , embasbacados, o balão subiu quase cinco metros , até ao tecto da sala. Foi feita 
uma gravura que representa a máquina de voar. Como tem o feitio de uma ave, 
chamam-lhe Passarola ." Diário da História de Portugal , p. 65 . 
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Retornando a Portugal em 1720, foi nomeado, por D. João 

V, secretário de Estado e fidalgo-capelão da casa real: 

"( .. . ) assim lho confirmaram, por outras 

argumentações e estudos mais avançados na 

faculdade de cânones de Coimbra , antes de 

fazer subir ao ar seus balões pri meiros , e , 

agora que chegou de terras holandesas, vai 

tornar a Coimbra, um homem pode ser grande 

voador, mas é-lhe muito conveniente que saia 

bacharel , licenciado e doutor, e então , ainda 

que não voe, o consideram . 

(Memorial. .. , p. 115) 

"Já o padre Bartolomeu Lourenço 

regressou de Coimbra , já doutor em cânones , 

confirmado de Gusmão por apelativo 

onomást ico e firme escrita ( ... ) el rei o fez 

fidalgo capelão de sua casa e académico de 

sua academia ." 

(Memorial.., p. 159) 

Temendo a Inquisição, fugiu para Espanha em 1724, 

morrendo nesse mesmo ano, na cidade de Toledo : 

"Não é pecado, que eu saiba, nem 

heresia , querer voar, ainda que há quinze anos 

voou um balão no paço e da í não ve io mal , Um 

balão não é nada, respondeu o padre , voe 

agora máquina e talvez o Santo Ofício 

cons idere que há arte demoníaca nesse vôo ." 

(Memorial. . . , p . 191) 
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Ainda no plano ficcional, sua morte é confirmada por 

Domenico Scarlatti: 

"Quando foi que morreu o padre 

Bartolomeu Lourenço? Diz-se que foi no dia 

dezanove de novembro ( ... )" 

(Memoria l. .. , p. 224) 

Em 1722 aderiu ao judaísmo, reconciliando-se , porém, com 

o cristianismo, antes morrer: 

"Eu sei que me acusarão se a minha hora 

chegar, dirão que me converti ao judaísmo, e é 

verdade , dirão que me entrego a feitiçarias , e 

também verdade é, se feitiçaria é esta 

passarela. " 

(Memorial. .. , p. 192) 

Apesar de seus méritos, não deixou de ser alvo de piadas e 

versos zombeteiros 19
. 

19 Ver anexo. 
20 Ver ane xo. 

"Tenho sido a risada da corte e dos 

poetas , um deles , Tomás Pinto Brandão 20
, 

chamou ao meu invento coisa de vento que se 

há de acabar cedo .. ." 

(Memorial. .. , p. 64) 
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"Nunca ave alguma subiu tão alto , se me 

visse el rei , se me visse aquele Tomás Pinto 

Brandão , que se riu de mim em verso .. ." 

(Memorial. .. , p. 196) 

Ocupando maior espaço na narrativa, como a família real 

portuguesa, ou citadas em menores episódios como a família 

real espanhola, surgem ainda outras personagens históricas: o 

arquiteto alemão João Frederico Ludovice (Hans Friedrich 

Ludwig) - cujo projeto para o convento fora escolhido por D. 

João V-, o escritor Antônio José da Silva - o judeu - e D. Nuno 

da Cunha, o bispo inquisidor. Ainda que citados apenas 

circunstancialmente, 

verossimilhança ao texto . 

tais personagens conferem 

A obra situa-se historicamente em espaços bem definidos : 

Lisboa e Mafra , especialmente , além de Évora . Bem definido 

também é o tempo da narrativa , que se passa no período do 

reinado de D. João V, uma figura controvertida, apresentada no 

romance como um estróina megalomaníaco que dissipou as 

riquezas das colônias no fausto da corte e nas doações que fez 

às Ordens religiosas (sem contar as quantias enviadas a Roma 

como pagamento de indulgências e canonizações). 

Acerca de seus desmandos, assim se refere o narrador: 
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um dia virá em que quereremos 

saber, Afinal , quanto terá custado aquilo , e 

ninguém dará satisfações dos dinheiros 

gastos , nem facturas , nem recibos , nem 

boletins de registro de importação , sem falar 

de mortes e sacrifícios , que esses são 

baratos . n 

(Memorial. .. , pp. 136-137) 

D. João V ( 1689-1750) subiu ao trono com 17 anos , após a 

morte de seu pai, D. Pedro 11. Governando entre 1707 e 1750, 

ocupou-se com participação portuguesa na guerra da sucessão 

da Espanha, pois as tropas portuguesas, depois de repelirem 

uma invasão espanhola , ainda no reinado anterior, estavam 

lutando no território daquele país: 

" ... por arte de uma guerra em que se 

haveria de decidir quem viria a sentar-se no 

trono de Espanha, se um Carlos austríaco ou 

um Filipe francês , português nenhum ... " 

(Memorial. .. , p.36) 

O reinado de D. João V, o Magnânimo, teve como uma das 

principais características a afeição às formas santuárias de 

culto religioso e a ostentação do luxo, sendo estas, 

concretizadas historicamente com a construção do convento de 

Mafra. Protegeu ostensivamente o catolicismo, pois sua liturg ia 

se adequava à exibição da suntuosidade rég ia. 

No romance , são enfatizadas suas relações amorosas e 

seu caráter dissipador. Ao deixar de ressaltar os aspectos 

positivos , reforçados pela historiografia tradicional , o autor 

omite, propositadamente, os feitos sociais, tais como a 
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construção do aqueduto das Águas Livres , que resolveu o 

problema do abastecimento de água para Lisboa. 

Suas biografias oficiais mostram ainda os benefícios que 

trouxe nos campos da arte e da cultura (coleções de escultura , 

pintura , gravura) , desenvolvimento das artes menores 

(ourivesaria , azulejo , talha decorativa , mobiliário) , introdução 

do teatro musical, proteção da música religiosa e profana e a 

criação , em Roma , da Academia de Portugal. 

Seu reinado ficou também assinalado pelas experiências 

aeronáuticas do padre Bartolomeu de Gusmão, que obtivera seu 

favorecimento para a execução do projeto: 

" ... não fosse a protecção de el-rei não 

sei o que seria de mim , mas el-re i acreditou na 

minha máqu in a .. ." 

(Memorial. .. , p. 64) 

Assim se manifesta o Padre Bartolomeu , num raro 

momento , a respeito da benevolência real: 

"Já podem ser dadas contas a el-rei , que 

tantos anos esperou , sem que se lhe alterasse 

a real paciência , sempre afável de modos , 

sempre benévolo ( .. . ) ." 

(Memorial. .. , p. 131) 

Todos estes dados bastariam para a Histór ia oficial , mas 

não para a Literatura , já que ela não precisa passar pelo crivo 

da verificação. Então, Saramago inventa a "sua" história , 

usando duas personagens fictícias , do povo - Baltasar Mateus 

(Sete-Sóis porque vês às claras) e Blimunda de Jesus (Sete-
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Luas porque vês às escuras) , que circulam por entre 

personagens e cenários "verdadeiros". 

Baltasar é um soldado português que, como tantos 

outros , lutou na Espanha, na guerra da sucessão (1702-1713), 

onde deixou seu braço esquerdo, que substituiu , 

posteriormente, por um gancho e um espigão . Sem ter mais 

serventia para o exército , com os pés descalços e as roupas 

desparelhadas, dirigiu-se para Lisboa, sobrevivendo pela 

mendicância . 

Para a História oficial , Baltasar continua sendo apenas 

um anônimo soldado português, já que da guerra da sucessão 

espanhola (onde se extinguiu a dinastia Habsburgo-espanhola , 

dando origem à dos Bourbons) somente ficaram registrados 

nomes como Luís XIV, Felipe V, Carlos 111 ; nenhum deles 

monarca português , menos ainda, um soldado. 

Mas até na matéria narrativa de Saramago esta 

personagem, rude e maneta, poderia ser irrelevante, não fosse 

estar associada a outra - Blimunda, uma jovem com estranhos 

poderes , que lhes permitem olhar (e ver) dentro das pessoas . 

Eles se conhecem em um Auto de fé, onde ela , 

acompanhada pelo padre Bartolomeu , assiste à procissão dos 

penitentes, entre os quais sua mãe, desterrada para Angola, 

por marrana e visionária . 

Assim, as duas personagens transitam por Lisboa e Mafra e 

travam conhecimento com Scarlatti , que, saindo da História e 

entrando no universo da ficção , toca para eles da mesma forma 

que no casamento dos príncipes de Espanha e Portugal 
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(Fernando e Maria Bárbara) e estreitam os laços com Padre 

Bartolomeu - laços tão estreitos que não só partilham do seu 

sonho, como também ajudam a concretizá-lo , quando se 

empenham na construção da "máquina de voar". 

Ao conciliar as atividades domésticas com a construção da 

passarola, Blimunda confirma o aspecto ficcional do romance. 

Vivendo em um espaço e um tempo ocupados 

predominantemente pelo sexo masculino, ela partilha com dois 

homens a construção da passarola, aliando seus poderes 

sobrenaturais à ciência . 

Ela escapa , em todos os sentidos, ao que seria o padrão 

de uma mulher da sua classe social no século XVIII , 

principalmente ao entrar no universo da ciência , ocupando, na 

ficção, um espaço que a História lhe teria negado. 

Esta tríade - Bartolomeu, Baltasar e Blimunda - cujos 

nomes, coincidentemente (?), têm a mesma inicial, compõem 

uma aliança perfeita, que ultrapassa qualquer diferença social: 

"É uma trindade terrestre, o pai, o filho e 

o espírito santo, Eu e Baltasar temos a mesma 

idade, 35 anos, não poderíamos ser pai e filho 

naturais ( . .. ) Quanto ao espírito, Esse seria 

Blimunda , talvez ela é que seria a que mais 

perto estaria de fazer parte numa trindade não 

terrena 1ft 

(Memorial. .. , p.162) 

Sendo o Padre Bartolomeu retirado das páginas da 

História, assim como o seu invento, é na articulação com as 

duas outras personagens que se insere a ficção. 
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Não precisando passar pelo teste de realidade , o narrador 

de Saramago pode dizer o que aconteceu e o que não 

aconteceu, mas poderia ter acontecido, ao menos na sua 

imaginação: 

"O padre Bartolomeu de Gusmão apo iou 

os cotovelos no tampo do cravo, olhou 

demoradamente Scarlatti, e, enquanto não 

falam , digamos nós que esta fluente 

conversação entre um padre português e um 

músico italiano não será , provavelmente , 

invenção pura , mas transposição admissível 

de frases e cumprimentos que sem dúvida 

trocaram um com o outro durante estes anos" 

(Memorial. .. , p.162) 

Extrapolando os reg istros da Histór ia oficial, o narrador 

não se restringe aos fatos , mas interpreta-os de fo rma crítica . 

Ass im, não se tem apenas o re lato da construção do Convento, 

mas também a história de quem , de forma anôn ima , o construiu , 

demonstrando que a História é um movimento organizado das 

forças sociais e não apenas o produto da ação de grandes 

personalidades . 

É aqui que o discurso da História oficial difere do discurso 

ficcional. Ao deslocar o eixo da narrativa histórica - onde são 

priv ilegiados os grandes vultos o narrador ilumina 

personagens e cenários do mundo da ficção , recriando a 

História . 

Ainda que sem ter um compromisso estrito com a História , 

Saramago traça um panorama do século XVIII em relação aos 

costumes da época : 
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"Vamos cear, ... sentaram-se os dois 

homens à mesa, as mulheres à parte, o 

costume das famílias. n 

(Memorial. .. , p. 121) 

"Por trás das janelas acabam as damas 

de armar os penteados, enormes fábricas de 

luzimentos e postiços daqui a pouco vêm pôr

se em exposição à janela, .. ." 21 

(Memorial. .. , p. 147) 

O mesmo ocorre em relação às cerimônias litúrgicas, 

rituais do palácio e seus bastidores, festas populares e 

indumentárias, que só a historiografia recente está resgatando 

ou ainda, com a fidedignidade atribuída a um historiador, a 

descrição dos autos de fé: 

"Destas, duas serão relaxadas ao braço 

circular, em carne, por relapsas, e isto quer 

dizer reincidentes na heresia, por convictas e 

negativas, e isto quer dizer teimosas apesar 

de todos os testemunhos, por contumazes, e 

isto quer dizer persistentes nos erros, que são 

suas verdades, só desacertadas no tempo e no 

lugar." 22 

(Memorial. .. , p. 50) 

21 "Chega o cabelereiro. Faz duas mesuras e tira o ferro de chapa, o ferros de virar e 
de encanudar, o fole, a caixa de prata com os sinais de tafetá, o pacotes de polvilhos 
com perfume de violeta e de lírio. Frisa, riça, puxa, repuxa, unta, faz o toucado 'à 
alemoa' ou o toucado de 'trouxas'. Mira, remira com a luneta de oiro. Falta só uma 
operação. Sobe a um escadote e sacode duas grandes bolas de arminho com pós de 
França. A cabeça da elegante ficou toda empoada. Acabou a toilette" Cf. Diário da 
História de Portugal. D. João V, 1750-1750. p. 71. 
22 "Eram chamados 'contumases' os que perseveravam no crime; 'relapsos' os que, 
tendo sido reconciliados antes, reincidiam; 'diminutos', aqueles que faziam confissões 
incompletas e escondiam seus cumplices; 'negativos', os que se negavam a confessar." 
Cf. Enciclopédia Britânica do Brasil. Vol 11, p. 6120. 
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Entretanto , Memorial do Convento ultrapassa a História 

oficial , repleta de heróis e mártires, ao dar "voz" aos anônimos: 

as f iguras do povo que , assim como aqueles, deram sua vida 

por um ideal - mas destes a História não costuma falar . 

"Apenas disseram adeus , nada mais , que 

nem uns sabem compor frases , nem os outros 

entendê-las, mas passando tempo, sempre se 

encontrará alguém para imaginar que estas 

coisas poderiam ter sido ditas, ou fingi-las, e, 

fingindo então passam as histórias a ser mais 

verdadeiras que os casos verdadeiros que elas 

contam , ainda que seja difícil pôr palavras 

diferentes no lugar destas .. ." 

(Memorial. .. , p. 137) 

• Sendo a História uma ciênc ia como outra qualquer, até na 

mutabilidade da certeza de suas informações, ela se comporta 

como tal. O que ontem era considerado verdade , hoje já não o é 

mais. Novas teorias retificaram outras tidas anteriormente como 

corretas: 

"Digamos . Não há verdade absoluta, não 

há ninguém que detenha a verdade , o 

romancista também não a detém. Como não há 

senhores donos da verdade na vida , ou 

teóricos - vem dar no mesmo - o romancista 

também não deve ter. E, portanto , o 

romancista é uma espécie de dono de 

escravos , e os escravos são os pe rsonagens . 

Bom , há também que deixar que os escravos 

. "23 se expnm~m . 

23 Michel LABAN, p . 79 1. 

36 



Assim , as certezas da História também têm sido objeto de 

retificações ; como em qualquer ciência , suas "mentiras", 

propositais ou não, são consideradas "equívocos": 

"( ... ) é defeito comum nos homens , mais 

facilmente dizerem o que julgam querer ser 

ouvido por outro do que cingir-se à verdade 

(.o .)" 

(Memorial. .. , p.11 O ) 

É por estas "brechas" deixadas pela História que a 

Literatura se insere, como no caso específico de Memorial do 

Convento: 

"Ficava no ar a mentira de não ter 

Blimunda costela de cristã nova , se mentira 

era , quando destes dois sabemos o pouco caso 

que fizeram tais casos , para salvar maiores 

verdades se mente às vezes. · 

(Memorial. .. , p.1 03) 

Se a História, como ciência, às vezes falta o seu 

compromisso com a "verdade", muito à vontade sente-se a 

Literatura para criar as suas: 

" ... não adivinhava João Francisco que 

ela teria comido toicinho mesmo que fosse 

judia , é outra a verdade que se tem de 

salvar. .. • 

(Memorial. .. , p.1 04) 

Em Memorial. .. os fatos históricos e ficcionais são 

transformados e adaptados num processo de tabulação e 
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bricolagem, ignorando, então , os l imites entre o histór ico 

(verificável) e o ficcional (não verificável) . Nesse limiar 

encontra-se , por exemplo, a narrativa da cons trução da 

"máqu ina de voar" do Padre Bartolomeu de Gusmão. 

Ainda que não se possa considerar verossímil que o 

protótipo de um planador possa voar movido a "vontades", no 

plano metafórico, entretanto, isso não se exclui, pois na 

verdade são as vontades humanas que possibilitam as grandes 

transformações : 

esse é o indecifrável mistério das 

vontades , onde couber uma, cabem milhões , o 

um é igual ao infinito. " 

(Memorial. .. , p. 124) 

que os homens são anjos nascidos 

sem asas , é o que há de mais bonito , nascer 

sem asas e fazê-las crescer , isso mesmo 

fizemos com o cérebro , se a ele fizemos, a 

elas faremos." 

(Memorial. .. , p.137) 

Sob esta ótica , o Padre Bartolomeu, tal como todo criador, 

antecipou-se ao futuro quando anunciou que havia descoberto 

seu "instrumento para se andar pelo ar da mesma sorte que 

pela terra e pelo mar". No contexto histórico fazia-se necessário 

encurtar as distâncias e, assim , o invento levaria avisos às 

conquistas e transportar ia mercadorias, conforme argumentação 

do padre em carta ao rei , de 8 de agosto de 170924
. Ora , 

enquanto se desconheceram as leis da aerodinâmica , sonhou-

24 Bartolomeu de GUSMÃO, Carta ao rei de Portugal de 8 de agosto de 1709 . Em 
Diário da História de Portugal , p . 65 . 
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se voar; quando este sonho inseriu-se num feixe de 

necessidades, os homens , então , voaram : 

"Este gancho que tens no braço não o 

inventaste tu , fo i preciso que alguém tivesse a 

necessidade e a idéia , que sem aquela , esta 

não ocorre ( ... ) e assim como o homem , bicho 

da terra , se fez marinheiro por necessidade, 

por necessidade se fará voador." 

(Memorial. .. , p. 64) 

Vontade, necessidade e esperança são elementos 

decisivos em qualquer tentativa para ocasionar mudança social 

na direção de maior vivência , consciência e razão . Ambas 

podem ser a expressão da utopia pois , graças a crença no 

devir, torna-se possíve l criar condições para uma verdadeira 

reJorma social. 

Assim , o anseio do padre por uma ação transformadora , 

que partira da consciência de um ideal da superação das 

necessidades, fora, obviamente , decorrente da antecipação 

daquilo que ainda não era, mas que, como hoje se sabe, veio a 

ser . 

"Não é verdade que o dia de amanhã só a 

Deus pertença , que tenham os homens de 

esperar cada dia para saber o que ele lhes 

traz , que só a morte seja certa , mas não o dia 

dela , são ditos de quem não é capaz de 

entender os sinais que nos vêm do futuro . . ." 

(Memoria l. . . , p. 417) 
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Saramago tanto se apropria de uma temática histórica 

como também enreda seu discurso num contexto histórico

social , possibilitando maior realismo ao texto. Toma como 

empréstimo não só acontecimentos como também personagens , 

transformando-os em sua própria temát ica - que revela no 

próprio título da obra: "Memorial " do Convento -, integrando-a 

na estrutura interna. 

Sua narrativa converte-se em um relato que, entrecortado 

por registros históricos , provérbios , citações mitológicas e 

bíblicas , toma como missão presentificar a tradição para 

transformá-la em matéria ficcionada. Enfim, ao revisitar a 

"memória", faz da História, Literatura . 

Considerando-se que o objeto das ciências históricas é 

constituído pelas ações humanas em todos os lugares e em 

todos os tempos , na medida que tiveram e ainda têm 

importância ou influência no grupo humano e, implicitamente, 

por meio deles , uma importância ou influência na existência ou 

estrutura da comunidade humana, surge a questão da 

objetividade em História, visto que engloba fenômenos 

individuais e coletivos , desde que tenham significação humana 

e esse caráter é atribuído ao historiador em conformidade com 

sua escala de valores . 

Por não serem historiadores e, conseqüentemente , não 

estarem sujeitos às normas que regem a História como ciência , 

Saramago e Pepetela subvertem os valores priorizados pela 

historiografia tradicional , na medida em que colocam no papel 

principal , figuras do povo . 
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Se Memorial do Convento não deixa de mencionar reis, 

rainhas , nobreza e clero - a classe dominante do período 

histórico em que se situa a obra - eles são invariavelmente 

apresentados em toda a sua baixeza , enquanto das camadas 

populares emergem sentimentos nobres , como amor e 

solidariedade . 

"Caiu a noite, Sete-Sóis foi procurar onde 

dormir. Já então se tinha ligado de amizade 

com outro antigo soldado ( ... )chamava-se este 

João Elvas, agora com modo de vida na 

refugiagem ( ... ) encaixou o gancho no coto, 

não querendo ofuscar João Elvas e mais 

quadrilha com o espigão , arma mortal, como 

sabemos. Ninguém lhe fez mal , e eram seis 

debaixo do telheiro , e ele não fez mal a 

ninguém . ( .. . )" 

(Memorial .. . , p. 44) 

Da mesma forma, 

Governadores, Salazar e o 

ridicularizados : 

em Yaka , 

próprio rei 

Administradores , 

de Portugal são 

"Os reis de Portugal sempre se dobraram 

aos ingleses" 

(Yaka, p. 22) 

"Para ele o Quebera é mais inteligente 

que o rei de Portugal" 

(Yaka , p. 57) 
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E mesmo os colonos que, em tese , não integrem a classe 

dominante , não são poupados, por não se identificarem com a 

população . 

"Nós, os que estamos a construir esta 

terra . Nós , os civilizadores desta negralhada : 

(Yaka, p. 101) 

Além de contrapor corte-povo , colonizador-colonizado , 

em comum , os dois têm ainda as críticas à Inglaterra, quanto ao 

comércio desleal e opressão que exerce em Portugal (e , por 

extensão, em Angola , no caso de Yaka) ; à Igreja como 

instrumento de manipulação e dominação e, mais contundentes , 

os sentimentos em relação à política interna e externa exercida 

por Portuga l. 

Mas a ident ifica9ão entre as duas obras se faz ma is 

patente quando os dois autores optam por contar a história dos 

oprimidos, num caráter de denúncia : 

" ... os que morriam eram sepultados ao 

longo do caminho de ferro . Recrutavam mais 

para tomar o lugar dos defuntos. Não era para 

isso que havia regedores e administradores e 

capitães? " 

(Yaka , p. 69) 

" ... atavam-nos com corda , variando o 

modo , ora presos pela cintura uns aos outros , 

ora improv isada pescoce ira , ora l igados pelos 

tornozelos , como galés ou escravos· 

(Memorial. .. , p. 294) 
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Se antes só os grandes fatos , grandes temas e figuras 

importantes ocupavam a cena, mais recentemente pessoas 

comuns têm integrado a lista de personagens históricos. 

Como texto escrito, a matéria histórica se aproxima da 

matéria literária. Em Yaka e Memorial do Convento, os dois 

romancistas inserem na História a ficção e a ficção na História. 

No espaço do romance entrecortam-se à memória - depositária 

de um corpus universal - outros discursos. Revelando o povo e 

irrelevando o poder constituído , surge assim, uma outra 

história. Saramago faz a síntese : 

" ( ... ) não é no sentido de corrigir os 

factos da História, pois essa nunca poderia ser 

tarefa do romancista, mas sim de introduzir 

nela pequenos cartuchos que façam explodir o 

que até então parecia indiscutível: por outras 

palavras, substituir o que foi pelo que poderia 

ter sido . "25 

Em Yaka, de Pepetela, temos a saga de cinco gerações de 

colonos inaugurada em Angola por Óscar Semedo, um 

degredado português anti-monarquista. A narrativa se inicia em 

1890, com o nascimento de Alexandre, único filho de Óscar com 

Esmeralda, uma branca de segunda, que é como se chamavam 

os brancos nascidos na colônia, de pais portugueses . 

Visto somente por esta perspectiva, Yaka poderia ser 

confundido com o que se conhece por "Literatura colonial ". De 

fato, trata-se de uma família branca, cujo fundador é um colono 

que se diferencia dos demais degredados por não ter cometido 

25 José SARAMAGO, em Jornal de Letras, Artes e Idéias , 6/3/1990 , p. 40 . 

43 



um crime de morte (embora fosse esta a acusação que pesasse 

sobre ele) , nem de estelionato. 

Óscar Semedo sempre fez questão de justificar o seu 

desterro para terras angolanas pelo fato de ser anti

monarquista- um motivo político: 

"Matou a mulher ou foi a política, isso é 

dúvida que talvez nunca se esclareça." 

É evidente que a narrativa está centrada numa família de 

europeus, mas de forma alguma no eurocentrismo e se isto 

pode não estar muito claro no desenrolar da história , o final 

não deixa dúvidas. 

Se a turba de comerciantes (eles próprios incultos e 

i letrados) se arroga o direito à superioridade por ser portadora 

de uma "cultura mais elevada", estendendo a civilização - um 

prolongamento da pátria - àquela "barbárie", há sempre uma 

voz dissonante: 

"-Corrigiram uma merda! Só que agora 

roubam e assassinam os negros e isso já não é 

considerado delinqüência , porque tudo o que 

seja mau para os negros é bom para a Pátria.· 

(Yaka, p. 53) 

Por outro lado, ao abranger o universo angolano sob uma 

ótica interna, não se verificam no romance o exotismo e a 

folclorização que caracterizam o discurso colonialista: 
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"( ... ) o texto colonial representa e 

prolonga a realidade colonial ; o texto africano 

nega a legitimidade do colonialismo e faz , da 

revelação e valorização do universo africano , 

a raiz primordial. "26 

Tendo como eixo narrativo a família dos colonos , este é o 

que, tradicionalmente, se classificaria como um romance 

histórico, ao menos na visão de Lukács, ao se referir ao herói 

de Scott, precursor desse gênero I iterário: 

"Le 'heras ' de Scott est toujours un 

gentleman anglais plus ou moins médiocre, 

moyen . 11 possede généralement un certain 

degré , jamais éminente , de sagesse pratique , 

une certaine fermeté et une certaine 

bienséance morale , qui va même jusqu 'à 

l 'aptitude au sacrifice de soi , mais ne devient 

jamais une passion impétuese , n'est jamais un 

dévouement enthousiaste à une grande 

cause ." 27 

Carecem no romance os grandes fatos e os grandes feitos, 

não se tece loas a heróis ; no entanto, em suas páginas, 

observa-se todo o processo que levou Angola à independência , 

revelando os verdadeiros agentes da História. 

A ausência de um grande herói , nos moldes que a História 

oficial apresenta , é conseqüência de uma atitude valorativa do 

autor em relação às suas personagens: 

"( ... ) em situação de guerra é fácil ver 

isso .. . Há pessoas que fazem ctos heróicos , 

26 Manuel FERREIRA. Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. São Paulo : 
Ática, 1987, p. 14 . 
27 George LUKÁCS , Georges . Le Roman Historique . Pref. de Claude Edmonde Magny. 
Paris : Payot, 1965 . p. 33. 

45 



que fazem actos heróicos mesmo , mas não é 

por uma questão de coragem inata... São 

pessoas tão corajosas como os outros , mas 

certas circunstâncias levam-nos a cometer 

actos heróicos . Acontece... Assim como o 

covarde não é sempre covarde .. . , às vezes 

consegue ter atitudes ... De facto, não se pode 

colocar o preto e o branco tão nítidos : há uma 

zona de cinzento muito grande em toda a 

gente . "28 

A História de Angola ainda está para ser contada . Por ser 

um país com uma grande diversidade de línguas e onde 

prevaleceu a tradição oral, a maioria dos registros foi feita no 

idioma do colonizador que, obviamente , optou por contar a sua 

versão dos fatos , o que muitas vezes redunda em 

arbitrariedades : 

"Admitimos de bom grado que a 

historiografia da resistência em inicial em 

Angola se encontra condenada a ser deformada 

pela origem das próprias fontes disponíveis. 

Com muito poucas excepções, quem fala são os 

vencedores . Vencidos: fica-vos o silêncio dos 

iletrados , cuja memória é fantasiosa! . . ."29 

A bibliografia disponível expõe sempre a mesma 

dificuldade: a confiabilidade das fontes . "Não é fácil fazer a 

história de Angola '', é o que constata o M. P. L.A - Grupo de 

Trabalho , História e Etnologia - ao escrever História de 

Angola 30 que, para tal empreitada , se ut i lizou de "alguns 

documentos e livros que existiam e algumas narrações feitas 

28 Michel LABAN , p . 794 . 
29 René PÉLISS IER. História das campanhas de Angola . Resistência e revoltas 1845 -
1941. Vol. l , p . 19. 
30 MPLA. História de Angola . Porto : Afrontamento , 1965 . 
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pelo próprio povo", denunciando que os registros dos 

colonialistas deformaram grosseiramente a realidade . 

Essas lacunas estão sendo preenchidas pela Literatura, 

como podemos observar nas obras de autores como Pepetela 

(Yaka3
\ Mayombe32

, A geração da utopia33
), são histórias 

construídas por quem as vivenciou em grande parte . Ele foi 

testemunha ocular, que é uma fonte que a História reclama para 

si. 

Não sendo historiador de profissão , Pepetela opta pelo 

Romance, como uma alternativa (mais abrangente e menos 

exaustiva que os livros escolares de História) para contar ou 

recontar episódios , como relata em entrevista a Michel Laban : 

"Nessa época , para esse livro eu estava 

muito agarrado à história . 34 

Esta afirmação também é reiterada na mesma entrevista : 

( ... ) tudo que fosse documentação que eu 

encontrasse respeitante a essa região, eu ia 

lendo, pondo de lado, pedia para fazer 

fotocópias . Se era um livro emprestado , ia-o 

lendo, fazendo fichamentos, etc ." 35 

Se o historiador, para reconstituir o passado, tem muitas 

vezes que recorrer à imaginação a fim de preencher o espaço 

do que não foi dito, mais ainda tem aqui o romancista que, além 

de preencher as lacunas deixadas pela História , dizendo o que 

31 PEPETELA. Yaka . São Paulo : Ática , 1985 . 
32 PEPETELA. Mayombe . São Paulo : Ática, 1980 . 
33 PEPETELA. A geração da utopia . Lisboa : D. Quixote , 1992 . 
34 Michel LABAN, p. 801. 
35 Michel LABAN, p . 801. 
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não foi dito e não só - desdizendo também o que foi mal dito -, 

tenta registrar e devolver ao seu povo uma parcela do que é a 

sua História . 

Yaka foi construído deliberadamente com esse propósito , 

segundo depoimento do próprio autor: 

"Yaka é o primeiro livro que foi pensado 

antes de ser escrito.( .. . ) foi sistematizado 

antes ( ... ) Portanto, resolvi situá-lo em cinco 

momentos, excepto a primeira parte que é 

numa linha mais contínua ( ... ) mas a partir daí , 

situar em momentos significativos da própria 

história da região ... Portanto , situar com 

revoltas , fundamentalmente .36 

Revoltas , conflitos, rebeliões , atritos, guerras , ações 

armadas, pólvora e sangue , lutas , violência , emboscadas, crise , 

mortos, feridos , desaparecidos ,... Este é o vocabulário 

constante na obras de Pepetela (ainda que bastante diluído na 

narrativa) e de Pélissier, o historiador no qual o romancista 

admite ter apoiado o seu romance: 

"Aliás , houve um historiador que me 

ajudou muito , que serviu de referência 

principal , que foi o René Pélissier. Posso não 

estar de acordo com algumas idéias que ele 

tem , mas realmente fez um trabalho de recolha 

histórica notável. ( ... ) Todos os dados , as 

referências a revoltas , são do Pélissier. "37 

Ao adotar esse segmento da História , Pepetela reitera a 

visão adotada por Pélissier , quando este afirma que "Angola 

36 Michel LABAN , p. 800 . 
37 Michel LABAN, p. 802 . 
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independente é filha da guerra"38
. Isto se confirma na fala de 

uma das personagens do romance : 

"Isto sempre foi assim . Guerra aqui , 

guerra ali. Vai haver no Bailundo? Normal. 

Desde que estou nesta terra , vai para quarenta 

anos , nunca ouvi falar de outra coisa . Já nem 

ligo . E a maior parte nem sabemos , só em 

Portugal é que se sabe. • 

(Yaka, p. 42) 

Tem-se , assim , um panorama do que foi o processo de 

colonização em Angola - a escravização da população local, a 

apropriação de terras dos nativos , pelos colonos, as lutas 

internas pelo poder, à época da independência - assim como , 

no contexto da matéria narrativa ficcional, foram também 

incorporadas personagens verídicas , registradas pela História 

oficial. 

A forma de narrar a História de Angola , segundo Pepetela, 

difere da História de Portugal , na versão de Saramago. Se este 

se pauta por recontar a conhecida História de seu país - ao 

menos para os povos colonizados por . portugueses 

desmascarando os falsos mitos , aquele (mesmo não abdicando 

destes pressupostos) , por ser desconhecida a História de sua 

nação , evita a "carnavalização" - que caracteriza o discurso de 

Saramago - , interessando-se , especialmente , em divulgá-la de 

forma mais linear: 

"( ... ) daqui a uns tempos não haverá 

pessoas que tenham viv ido a situação 'por 

dentro' e toda a nova geração deverá ouvir 

38 RenéPÉLISSIER, Vol. 1, p. 19 . 
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falar apenas. Há de haver textos de História 

sobre o que era o colonialismo, o que era a 

mentalidade do colono etc., mas forçosamente 

texto de História é uma coisa fria e as pessoas 

acabam por imaginar o que seria , mas não 

compreender profundamente e aí é o papel do 

romance , fundamental para a nova geração 

conseguir viver um pouco o que era a vida 

antes. Aí há também uma preocupação de 

registrar para a História. "39 

Assim, 1890, ano do nascimento de Alexandre Semedo, em 

meio à mudança de seus pais de Moçâmedes para Benguela, é 

uma boa data para o início da narrativa . 

É o momento em que o processo de colonização de Angola 

vai realmente começar a se efetivar. O Bras i I, que detivera as 

atenções de Portugal até então, já alcançara sua 

independência , em 1822. O Tratado de Berlim, de 1885, já saíra 

do papel e as nações européias contempladas com um quinhão 

na Áfr ica, atiravam-se com avidez sobre suas novas colônias. 

Onze de janeiro de 1890 é a data do U/tímatum inglês, que 

põe fim ao sonho português do território cor-de-rosa, que 

implicaria na ocupação efetiva do interior e faria a junção inter

oceânica Atlântico-Índico , unindo Angola a Moçambique, 

através da anexação do território compreendido , hoje , pela 

Zâmbia : 

"Lord Salisbury, no início de janeiro de 

1890, intimara Lisboa a retirar-se do Shire e 

39 Carlos SERRANO, Entrevista com Pepetela. 1985 , p. 9. (Texto policopiado) . 
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do Mashonaland sob pena de rompimento de 

relações diplomáticas"40 

Apesar de ser contrário à política adotada pela metrópole 

em relação à colônia , óscar Semedo faz ia coro com os demais 

comerciantes de Benguela (quase todos degredados como ele) , 

quando se tratava de alguma arbitrar iedade cometida pela 

Inglaterra . 

Nesses momentos, reclamavam os direitos de uma nação 

que os rejeitara. Afinal , embora certos de não mais retornarem 

a Portugal , jama is admitiriam qualquer identificação com o povo 

a quem exploravam . Eles, como portugueses , defendiam a 

ocupação plena do interior, assim como o reforço na região 

costeira : 

"- Tiraram-nos o que era nosso. Todo o 

território do Atlânti co ao Índico , o território 

cor-de-rosa , era nosso por dire ito natural. De 

descoberta . Mas os ingleses queriam o meio e 

disseram: ou nos dão , ou é a guerra. E esse 

rei incapaz e covarde dobrou-se . Os reis de 

Portugal sempre se dobraram aos ingleses. " 

(Yaka , p. 22) 

Ainda que a referência a esse fato só vá surgir na página 

22 do romance , suas conseqüências já se anunciam na página 

18, com o episódio da morte de Silva Porto, que veio a gerar 

um dos grandes conflitos da História angolana: 

"Iam encont rar-se em Caconda com uma 

Companh ia ( ... ) pa ra juntos irem vingar a 

morte do colono Si lva Porto , no Bié . Este 

40 René PÉLISSIER, p.69. 
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empoleirou-se em cima de uma barrica de 

pólvora , embrulhou-se na bandeira portuguesa 

e acendeu a mecha. Devia ter sido uma 

senhora explosão . Silva Porto era o 

representante do rei de Portugal no Bié , além 

de comerciante. Suicidou-se , ao que diziam , 

por ter sido ofendido por Ndunduma , o rei do 

Bié. Lá ia agora o governador tirar a desforra 

e destruir Ekovango, a capital do rei 

Ndunduma .( .. . ) 

- Um burro esse Silva Porto - matar-se 

por uma desfeita." 

(Yaka, p. 19) 

Portugal já havia entrado em conflito com a Inglaterra em 

1889, no Shire, na tentativa de ocupar os territórios centrais a 

partir do Índico e agora tentava uma nova investida, a partir de 

Angola , para concretizar o seu mapa cor-de-rosa , ocupando a 

Barotselândia (atual Zâmbia) . 

Teixeira da Silva, capitão-mor do Bailundo e do Bié, em 

companhia do capitão Paiva Couceiro, partiu em embaixada 

para a região, onde colocaria o rei local sob proteção. Na 

localidade seria construído um forte , e Paiva Couceiro , o 

agente português em ligação com as duas costas. Contudo , 

devido à lentidão das comunicações, ignoravam o Ultimatum 

inglês e, quando chegou a notícia de que deveriam suspender 

as operações, já haviam construído um pequeno quartel. 

Ciosos de sua independência, os Bieno tinham aversão a 

militares e missionários, desejando apenas desenvolver um 

comércio proveitoso. Sendo assim , não viam com bons olhos a 

empreitada portuguesa. Seu chefe, Ndunduma, que não era 
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nada pacífico, intimou os dois oficiais a saírem do seu 

território. 

O velho capitão-mor Silva Porto , a fim de evitar um 

conflito , foi ao encontro de Ndunduma, que o teria insultado, 

esbofeteado e ameaçado de morte: 

"Depois de um encontro dramático, 

compreendeu , decerto, que o seu crédito 

desaparecera ( ... ) Pobre e meio cego, o 

pioneiro que reclamava havia mais de 

quarenta anos a ocupação da África Central 

conclu iu o duodécimo volume do seu diário , 

envolveu-se na bandeira portuguesa e - na 

noite de 30 para 31 de março de 1890 -

deixou-se despedaçar na explosão dos seus 

barris de pólvora. Morreu a 1 de abril e com 

ele se encerrou a era das relações pacíficas 

com os Ovimbundos dos grandes reinos. 41 

Quatro meses depois, um enorme contingente militar 

chegou ao Bié para lavar a honra nacional. Ndunduna, sem 

apoio, tentou comprar o seu perdão, mas devido ao enorme 

valor que lhe é cobrado , ficou à mercê da tropa (disposta a tudo 

para vingar a morte de Silva Porto). 

Embora o espaço físico do romance esteja centrado em 

Benguela, o( s) narrador( es) registra(m) um vasto espaço do 

território angolano, principalmente nos momentos em que 

relata(m) as revoltas dos nativos: 

" ... conheceu o Mutu-ya-Kevela antes da 

revolta dos bailundos , lá ficando até os 

insurectos ocuparem tudo. Que Mutu-ya-

41 René PÉLISSIER, 71. 
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Kevela era um grande chefe, porque nunca 

atacou as missões, nem católicas nem 

protestantes. Fazia propaganda contra a 

escravatura e a aguardente. Mandava destruir 

todos os alambiques, porque o álcool estava 

enfraquecer os bailundos." 

(Yaka, p.56) 

Mesmo tendo como base da sua narrativa a história oficial, 

o autor faz dela uma leitura crítica, subvertendo-a, no momento 

em que privilegia , dentro da narrativa, uma personalidade que 

dificilmente figuraria com simpatia nos registros oficiais 

portugueses - Mutu-ya Kevela, ou Quebera, como era chamado 

pelos comerciantes do mato . 

Esta personagem surge como líder na revolta do Bailundo, 

que envolveu os Ovimbundo e os comerciantes portugueses, em 

1902. 

De acordo com os registros de Pélissier, o elemento 

detonador da guerra foi uma queixa contra os súditos de um 

soba, que compraram aguardente para celebrar seu 

falecimento, mas não pagaram, alegando que o novo soba ainda 

não estava eleito. Por ter sido o conselheiro do morto, Mutu-ya

Kevela foi responsabilizado pelo pagamento da dívida e 

posteriormente, intimado a comparecer perante o oficial - não 

aceitando nem um nem outro. Tentando uma aliança com os 

outros líderes, ameaçava não só o forte vizinho, como dizimar 

toda a rede comercial portuguesa. 

Um dos narradores, Alexandre, assim se expressa em 

relação a esses acontecimentos vivenciados na sua infância: 
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"E, de repente, estourou a bomba . Os 

bailundos se tinham revoltado. Começaram a 

queimar as lojas dos comerciantes no Bailundo 

( ... )" 

(Yaka, p. 46) 

Esta pode ser somente a ponta de um novelo que vinha se 

desenrolando há muito , nas relações entre as tribos nativas e 

os comerciantes portugueses . Tanto o historiador Pélissier 

quanto o narrador ficcional , admitem que o fator determinante 

tinha já sua origem em 1889, com a queda do preço da 

borracha. 

Além do baixo preço obtido pela venda da borracha , os 

caravaneiros Ovimbundo tinham ainda que enfrentar a 

concorrência muitas vezes em sua própria terra , dos 

comerciantes que agiam sem qualquer escrúpulo, na ânsia de 

enriquecimento fácil , com a conivência das autoridades locais . 

Os capitães-mores costumavam comprar o silêncio dos 

comerciantes sob suas jurisdições, dando-lhes carta branca 

para efetuarem transações ilícitas. Mas, se as queixas verbais 

dos nativos não encontravam ressonância, pois ninguém 

ousava contrapor-se a um capitão-mor, àquela altura dos 

acontecimentos nem os comerciantes conseguiam qualquer 

apoio . 

Conforme a declaração de um anônimo , registrada por 

Pélissier, uma delegação de comerciantes de Benguela e da 

Catumbela , ainda em 1901 , foi queixar-se ao Governador da 

sua inoperância em relação àqueles acontecimentos , ao que ele 

respondeu : 
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"Os comerciantes do mato são todos uns 

ladrões e se existem perigos, que se 

governem" 42 

Todos esses fatos históricos encontram-se diluídos na 

matéria romanesca. A cidade de Benguela estava desprotegida , 

pois a guarnição local se deslocara para combater os in imigos. 

O comércio estava paralisado. As caravanas não chegavam e 

sem elas, todos estavam ameaçados de falência : 

"Os comerciantes em fúria foram falar no 

governador, exigindo medidas . ( ... ) O 

Governador ouviu , ouviu . Só disse : 

- Tudo isso é porque os comerciantes são 

uns ladrões. Se agora têm problemas, que se 

governem ." 

(Yaka , p. 43) 

Nesse episódio da revolta do Bailundo, tanto a História 

oficial como . a história ficcional , denunciam a venda de 

escravos, tanto para os comerciantes locais , como para as 

plantações de São Tomé. Além da escravização para 

pagamento de dívidas pelos próprios líderes tribais, 

"para uma fonte, seriam os 

comerciantes que obtinham servos usando 

como isco uma garrafa de aguardente ou 

uma carga de pólvora , fingidamente 

esquecida, para os apanhar no momento 

em que dela se apoderavam . Ameaçados 

de denúncia ao capitão-mor, os "ladrões" 

aceitavam pagar a dívida trabalhando para 

42 René PELISSIER, p. 80 . 
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os comerciantes. Na realidade , a dívida só 

raramente era remida;( ... )" 43 

Na ficção estes dados não se alteram. Partindo de um caso 

geral, talvez para conseguir um efeito mais dramático nas 

reflexões de Mutu-ya-Kevela - enquanto marcha contra os 

comerciantes -, eles são condensados na figura de seu 

sobrinho mais velho : 

"Um rapaz forte, grande caçador, futuro 

chefe , filho da irmã dele . Num caminho do 

mato encontrou uma garrafa de aguardente. 

Ju lgou-a perdida , apanhou e bebeu. Logo 

saltaram dois brancos no caminho . 

-Ladrão, a roubar a nossa aguardente! 

-Julguei perdeu. 

-Para o Posto. O chicote vai ensinar-te ." 

(Yaka, p. 51) 

Como se pode perceber, a História e a história não se 

mostram incompatíveis; os dois fios caminham juntos e, quando 

entretecidos, envolvem também o leitor na trama. 

Segundo Pélissier, os Cuvale, da etnia dos Herero, não 

ocupam muito espaço na narrativa histórica de Angola . 

Cr iadores de gado bovino, nunca constituíram uma ameaça 

mais séria para os portugueses, assim como estes não os 

incomodavam . Isto ocorria , principalmente, pelo fato de viverem 

isolados nas áridas regiões montanhosas, a oeste do Planalto, 

o que dificultava o acesso do homem branco . 

43 René PÉLISSIER, p. 80 . 
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Mesmo não tendo relevância para a História oficial, alguns 

dos mais belos episódios descritos no romance estão 

reservados a esse povo, no capítulo intitulado O Coração (1940 

I 1941) . O próprio autor admite : 

" ... sei lá , a parte dos cuvale . Sim , isso 

deu-me prazer. E provavelmente no texto 

sente-se isso .. . O assunto é tratado com mais 

carinho .. ." 44 

Por se mostrarem refratários a um mínimo de evolução 

social, constituíam-se em peças inúteis para a administração 

colonial portuguesa . 

Assim como ficaram conhecidos entre os colonos como 

ladrões de gado , também o ficaram por jamais permanecerem 

passivos ao ataque aos seus rebanhos . Se isto incomodava os 

colonos , mais ainda o fato de os Cuvale representarem a última 

centelha de independência , numa colônia onde nenhum povo 

nativo ousava mais levantar a cabeça : 

"Tudo começou , porque três cuvale foram 

à loja dum comerciante e o comerciante lhes 

deu de beber, de beber, até eles 

adormecerem. Quando acordaram viram o 

gado deles tinha sumido . Bateram no 

comerciante, este disse onde estava o gado. 

Na cerca dele, já com as marcas de ferro vivo . 

Eles foram lá recuperar o gado. O guarda do 

branco não queria deixar, eles perderam a 

cabeça . Mataram os dois guardas com os 

onjaviti. Levaram o gado deles e como castigo 

levaram o resto que tinha lá. Aí começou a 

guerra . Os polícias vieram , começaram a 

44 Michel LABAN, p. 81 O. 
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atacar as ongandas a matar toda a gente , 

homens, mulheres , crianças . E levaram o gado 

todo ." 

(Yaka , pp. 192-193) 

Mesmo se considerando que esta obra esteja 

profundamente calcada na História e, mais especificamente em 

Pélissier, como o próprio autor já disse e mesmo que ele, como 

romancista, possa fazer uso de outros recursos, este é um 

ponto da narrativa em que a matéria ficcional mais se parece 

aproximar da matéria histórica : 

"Um dos incidentes dados como causa 

das operações de 1940-1941 é o seguinte. Um 

velho fumante , useiro e vezeiro nessa pratica , 

embriagou três Cuvales seus devedores para 

mandar marcar, enquanto eles dormiam, os 

bois que lhes cobiçava . Ao acordar, os 

terríveis clientes maltrataram o seu astuto 

credor e puseram-se no encalço dos animais e, 

como bons Cuvales, aproveitaram para levar 

todos os animais do rebanho. Os 

administradores, avisados do sucedido, 

declararam que os Cuvales atacavam os 

comerciantes e que era necessário acabar com 

eles. "45 

Se os Cuvale deram o mote , ele foi muito bem aproveitado 

pelo exército colonial do Estado Novo. De acordo com a 

História, os oficiais ansiavam por medalhas , "difíceis de 

apanhar em tempos de paz". Não iam perder esta oportunidade. 

Entretanto, não seriam eles os únicos a tirar desforra. 

Outra história se interpõe , com outro agente : Aquiles Aragão 

45 René PÉLISSIER, p. 269 . 
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Semedo, o filho mais velho de Alexandre. Destemido e 

belicoso , resolve , com um grupo de amigos , "caçar" os 

mucuba is (denominação portuguesa para os C uva/e) que de 

forma tão audaciosa , ainda ousava enfrentar os co lonos . 

Na região , um comerciante tenta dissuadi-los da idéia : 

"( ... ) Querem os bois deles , mais nada. 

São pacíficos. " 

(Yaka , p. 218) 

Entretanto, Aquiles insiste: 

"Mas podíamos caçar para aqueles lados 

esta noite. E amanhã víamos os mucubais . • 

(Yaka , p. 218) 

De fato , viram e ... atiraram em Tyenda , filho de Vilonda, o 

chefe da pequena comun idade. Este ato não ficou impune: 

"A azagaia de Vilonda estendeu no 

espaço acima dos rochedos , picou silvando, e 

se enterrou no peito de Aquiles Aragão 

Semedo . 

(Yaka , p. 220) 

Bartolomeu Espinha , cunhado de Aqu iles, exige vingança . 

Para esta empreitada , consegue cooptar o exército , com a 

promessa de divid ir com o cap itão o espólio dos vencidos - os 

bois . 

A partir deste ponto as narrativas voltam a se encontrar. 

Os fatos condensados no pequeno grupo de Vilonda não 
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diferem dos ocorridos com outros agrupamentos: os Cuvale 

foram quase dizimados em sua totalidade. Com seu gado 

expropriado , os sobreviventes se dispersaram pelo deserto. 

Se em muitos pontos a história está praticamente colada à 

História, em muitos outros ela também se rebela , em forma de 

crítica ou questionamento: 

"- Um burro esse Silva Porto.( ... ) Matar

se por uma desfeita ... Vamos ver que lucra com 

a guerra , há sempre alguém que lucra." 

(Yaka , p. 19) 

"Mutu-ya-Kevela? Onde está? Os miúdos 

desprenderam o nome dele . Não há nome que 

fica quando comboio inglês avança." 

(Yaka, p. 93) 

Se é verdade que uma Nação necessita de heróis para 

imprimir sua imagem, o que se percebe pelo último fragmento é 

uma reivindicação para que estes, no mínimo, estejam no 

consenso do povo. 

Quanto ao narrador, se exprime desta forma: 

"A História guarda os feitos dos heróis , 

na medida em que interessam às forças 

vitoriosas da época . Não são os meus 

vestígios que a nova sociedade vai querer na 

História . Um colono a mais ." 

(Yaka, pp. 299, 300) 
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Além de ratificar a opinião de Pélissier, Alexandre 

sintetiza , nesse pensamento , todo o ceticismo que envo lve a 

crítica à historiografia tradicional. 

Ele , no entanto - ainda que adu lterasse o vinho e roubasse 

na metragem dos panos -, não era um colono na verdadeira 

acepção da palavra , como também não o fora seu pai : 

"- Enervo-me, acho que não devo fazer 

isso ( ... ) Sei. .. no vinho está bem, é menos 

veneno que se lhes dá. Mas no tecido 

realmente custa-me aldrabá-los .· 

(Yaka, p 77) 

Faltava-lhes uma certa dose de espír ito aventure iro, 

oportun ismo, especulação, espol iação, e até de sent imento de 

superioridade em relação ao negro colonizado. 

Óscar Semedo não foi para Angola de livre e espontânea 

vontade - era um desterrado político , além de homem instruído 

e dotado de uma certa consciência política, situação que o 

colocava na marginalidade da sociedade colonialista angolana. 

Fez-se comerciante por falta de opção, mas almejava para o 

filho um futuro melhor, na metrópole . 

A seu respeito o barbeiro Acácia, o único interlocutor à sua 

altura, em ite sua opin ião: 

· compreendo que estejas farto com o 

comércio. É para gente sem escrúpulos .. ." 

(Yaka, p. 75) 
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O fato de não poder subtrair-se fis icamente à situação em 

que se encontra e ao mesmo tempo não compactuar com as 

idéias colonialistas de seus pares , fazem-no enquadrar-se no 

que Memmi intitula de colonizador que se recusa : 

"( .. . ) tendo descoberto o escândalo 

econômico , político e moral da colon ização , e 

não sendo capaz de esquecê-lo, não pode 

aceitar tornar-se o que se tornaram seus 

compatriotas ( ... ) comprometendo-se a recusar 

a colonização . "46 

Essa recusa , entretanto, não é de forma alguma violenta ; 

acomodando-se , lim ita-se à política de botequim. Esta postura , 

assim como o ofício de comerciante (a despeito de todos os 

seus sonhos para o futuro), transmite a seu filho Alexandre, 

que permanece no quadro emoldurado por Memmi . 

Em oposição, tem-se o colonizador que se aceita, o que 

vem para a colônia com o intuito de gozar dos benefícios que o 

seu status pode assegurar: 

"Geralmente o homem é jovem, prudente 

e policiado , sua espinha dorsal é flexível , seus 

dentes afiados. "47 

Estas características se encontram em Espinha , genro de 

Alexandre Semedo, o qual , incorporando o espírito que por 

séculos dominou o povo português, ambicionava construir o seu 

império em Angola e, custasse o que custasse , ele continuaria 

como mantenedor do delírio imperialista da Nação portuguesa -

um império dentro do outro : 

46 Albert MEMMI, O co lonizador que se recusa, em O retrato do colonizado 
precedido pelo retrato do colonizador, Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1979. p. 34. 
47 Albert MEMMI, O colonizador que se aceita. p. 52 . 
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"Não tem escrúpulos , não tem cultura 

( ... ) . Vai longe esse rapaz ." 

(Yaka , p. 163) 

Alexandre aprendera com o pai a paixão pelos gregos : 

"Ele sabia realmente muita coisa de 

História . E de gregos." 

(Yaka, p. 76) 

Além da contradição em que vive , essa personagem abriga 

outra, já em seu próprio nome: nada em suas atitudes revela o 

que os livros de História nos transmitem sobre o grande herói e 

conquistador grego. Ainda criança , tentava obter do pai a 

equivalência : 

"-Não havia um Alexandre como eu? 

-Ah, Alexandre Magno da Macedónia. Não 

. . I • 48 se1 se es como e e ... 

(Yaka, p. 75) 

Acrescente-se a isto o seu sobrenome - Semedo - que, pela 

sonoridade, nos remete à figura do valoroso guerrilheiro Sem 

Medo, personagem de outro romance de Pepetela , Mayombe. 

Ele , por medo, nunca ousou : 

48 " Alexandre Magno, rei da Macedónia, (3 36/323 a . C.) . Educado por Aristóteles, 
subiu ao trono em 336 . Depois de submeter a Grécia ao seu domínio , tomou o título de 
generalíssimo dos Helenos, guerreou contra os Persas e venceu os exércitos de Dario, 
fundou Alexandria e ganhou contra os Persas a batalha de Arbelos (331) . Tomou 
Babilónia, Susa, incendiou Persépolis, chegou até o Indo e venceu Poro ( .. . ) . Voltou 
para Babilónia, onde morreu de uma febre aguda , aos 33 anos , sem ter podido reali zar 
os projetos grandiosos que ainda alimentava . Depois de sua morte , o seu império foi 
dividido entre os generais que o haviam acompanhado nas suas conquistas ." Cf. 
Dicionário Lello , 1970 . 
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"-0 meu pai morreu com medo. Eu já 

nasci com medo ." 

(Yaka , p. 130) 

O próprio Alexandre Semedo , agora projeta nos filhos , 

através dos nomes que lhes dá, a concretização da esperança 

dos ideais gregos: 

"Do pai me veio o gosto pelos gregos e 

suas lendas e tragédias. Aos filhos pus sempre 

nomes gregos: Aquiles , Orestes , Sócrates, 

Eurídice .. . ( .. . ) O nome duma pessoa é muito 

importante . Nisso os negros ensinaram-nos 

muito , Yaka . 

(Yaka , p. 123) 

Mas, ao que parece , apenas Aquiles, seu filho mais velho , 

revela maior similitude com o herói de quem herdou o nome : na 

intempestividade do caráter e na flecha letal pela qual os dois 

foram atingidos : 

"O Aquiles é o que se vê. Só quer 

pancadarias, almoçaradas, futebol e caça." 

(Yaka, p. 163) 

"A azagaia de Vilonda estendeu no 

espaço acima dos rochedos , picou silvando , e 

se enterrou no peito de Aquiles Aragão 

Semedo ." 

(Yaka , p. 220) 

65 



Além dele , Sócrates, o terceiro filho de Alexandre e 

Donana , só se aproxima do filósofo por ser o intelectual da 

família : 

"Sócrates era o intelectual da família e 

Alexandre Semedo mandou-o estudar direito 

em Lisboa. Se formou , casou e ficou por lá" 

(Yaka, p. 163) 

Alexandre era homem de muitas idéias que nunca 

concretizava em ações mas, como seu pai, era dotado de 

consciência política, o que não se verificava na geração 

subseqüente : 

"Onde estava a tradição da família? O 

pai dele , óscar Semedo , rugiria de raiva ao 

saber que bisnetos tinha . Todos uns apolíticos . 

Já os netos também .. : 

(Yaka, p.255) 

Tal sentimento também se verificava na quebra da tradição 

de nomes gregos na família. 

A dissidência já havia ocorrido por conta de Matilde , nora 

de Alexandre , e agora se repetia com sua neta , que se recusara 

a dar ao filho o nome que ele havia sugerido: 

"E lrene manteve o nome Joel. Havia de 

ser insignificante como o nome, decidiu 

Alexandre Semedo . Nestas coisas de pessoas 

é sempre cedo para se dar palpite ( ... ) As 

pessoas às vezes mudam . Mas ou muito me 

engano ou este justifica o nome que lhe 
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deram. Seria um desperdício chamar-lhe 

Ulisses, o corajoso e manhoso Ulisses. D 

(Yaka , p. 255/256) 

O nome de Joel , entretanto, não seria tão arbitrário se 

comparado ao outro que o antecedera há milênios - o Profeta -

e, como este, percebe a situação em que encontra sua Pátria. 

Poder-se-ia colocar na boca do bisneto de Alexandre as 

palavras ditas pelo Profeta contra os ataques dos fenícios e dos 

filisteus : 

"Quereis vingar-vos de mim? Mas se 

tirardes vingança contra mim, logo farei recair 

a vingança sobre vossas cabeças! Vós que 

tornastes a minha prata e o meu ouro, vós que 

carregastes para os vossos palácios os 

melhores tesouros , vós que vendestes os 

filhos de Javã , os filhos de Judá e de 

Jerusalém , para afastá-los de seu território! 

Eis que eu os arranco do lugar onde vós os 

vendestes, e farei recair vossos atos sobre 

vossas cabeças!" 

(Joel, 4, 4-7) 

Se os nomes gregos dados por Alexandre Semedo a seus 

descendentes não revelavam a identificação por ele desejada, 

este , que parecia aleatório, que fugia à regra, ao menos tinha 

em quem se espelhar. 

Por ser o único das novas gerações da família a ter 

consciência do momento histórico em que vive , Joel o analisa e 

adota frente a ele a posição de elemento participante de uma 
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comunidade que ultrapassa o momento e a própria 

individualidade. 

Percebe-se integrante de um todo que vem se 

transformando com o decorrer do tempo e de cujas 

transformações não só é parte como também agente, na medida 

em que é fruto de um determinado contexto e deve discuti-lo 

criticamente para expressar a parcela que lhe cabe num 

processo que abrange todos os homens e que se iniciara com a 

própria humanidade. Pode-se dizer aqui que Joel, por ter a 

consciência política, também tem a consciência histórica . 

A consciência histórica não é o simples conhecimento de 

fatos passados , que pode ser confundido com erudição , mas é a 

percepção da dinâmica desses fatos , seja pelo papel dos 

agentes, seja pelo significado real que determinado fato pode 

assumir por razões diversas que os próprios agentes atribuam. 

O romance, dividido em cinco partes, sempre coincidentes 

com períodos críticos da história de Angola - A boca 

(189011904), Os olhos (1917), O coração (1940141), O sexo 

(1961), As pernas (1975) - apresenta , nas quatro primeiras, o 

relato das situações ocorridas no país desde o assentamento da 

colonização (final do século XIX) até a insurreição nacionalista 

e a repressão colonial , em 1961 , descortinando um vasto 

panorama da História angolana. 

"A preocupação principal era a seguinte , 

e que portanto tem importância , talvez , para o 

futuro , é que me parece , exceto Castro 

Soromenho , não há ainda na ficção uma 

análise da sociedade colonial. Há em contos , 
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novelas , mas nenhum romance , uma análise 

da sociedade mais panorâmica colonial. "49 

Entretanto , no conteúdo narrativo da última parte , ainda 

não temos o suficiente distanciamento dos fatos no tempo para 

que se constituam em fato histórico, o que não impede, porém, 

que esses relatos do dia-a-dia na Colônia venham a se tornar 

objeto de análise e interpretação histórica. 

Talvez seja esse mesmo distanciamento que tenha 

impedido Alexandre de reconhecer na estátua Yaka a imagem 

do colonizador, o que não aconteceu com o restante da família -

que, como num espelho, nela refletia , a qual, por sua vez lhes 

revelava a verdade, o conteúdo da consciência e por isso era 

temida : 

"É então uma imagem de colonos? Não a 

vejo assim , mas de fato não a posso ver." 

(Yaka, p.375) 

Joel foi o único a vê-la em sua representação, já que 

estivera escondida de seus olhos. Isto ocorre também pelo fato 

de ser ele o único a ter consciência histórica e política : 

"Sempre a viu, nasceu com ela , como 

pode interpretar?" 

(Yaka, p.375) 

Como toda a historiografia ocidental é fundada no modelo 

europeu, pouco se sabe a respeito da História dos países 

africanos . Tudo o que não é Europa é periférico. 

49 Carlos SERRANO, Entrevista com Pepetela . 1985 , p. 9. (Texto policopiado) . 
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Salvo o caso de especialistas, o que o estudante médio 

aprende (ou aprendia) são as dinastias ou as guerras de 

conquistas européias e os povos que não estão neste círculo 

são tidos como bárbaros, considerando-se sempre a ótica do 

dominador: 

"( .. . ) aquela raça, que se escraviza, que 

se vende, que se odeia, que não tem 

linguagem escripta, que não tem história nem 

homens ilustres .. ."50 

Entretanto, se a historiografia sempre foi omissa no caso 

da África , a Literatura resgatou essa lacuna e, no caso 

específico de Angola , ela se antecipa à História e cria 

condições para uma reflexão sobre o seu processo de formação 

como país independente : 

"Em Angola ( ... ) o projeto literário 

procurou definir-se como um ato de suplência , 

chamando para si a missão de conferir unidade 

a um mundo cortado por fendas de todas as 

ordens. Assim, caberia, e em certa medida 

coube , aos escritores, enquanto legítimos 

representantes da elite intelectual, o papel de 

gerir um capital simbólico que pudesse 

recobrir as marcas da cisão e da 

descontinuidade impostas ao longo do 

tempo . "51 

Literatura e independência nasceram praticamente juntas . 

Mobilizados pelo ideal de transformação , os escritores 

participam, de maneira ativa , da Política, acreditando na 

50 Teixeira MOUTINHO. Em legítima defe sa, em PÉLISSIER, Vol. 2, p . 81 . 
51 Rita de Cássia Natal CHAVES. Entre intenção e gestos: a formação do romance 
angolano . Tese de Doutoramento . São Paulo , Faculdade de Filosofia , Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo , 1983 . (Texto policopiado) . p. 21. 
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possibilidade de os novos tempos trazerem consigo os homens 

do futuro ; esta é a mensagem do estatuto dos escritores 

angolanos : 

"A história da nossa literatura é 

testemunho de gerações de· escritores que 

souberam na sua época , dinamizar o processo 

da nossa libertação exprimindo os anseios 

profundos do povo, particularmente o das suas 

camadas mais exploradas. A literatura 

angolana escrita surge assim não como 

simples necessidade estética , mas como arma 

de combate pela afirmação do homem 

angolano . D 52 

Assim, o ímpeto pela mudança - transformação da ordem 

social - se depreende na narrativa de Pepetela . Em Yaka , o 

narrador-personagem Alexandre tinha vivido o bastante para 

saber que um dia a situação mudaria : 

"Tinham que começar nalguma altura , 

não é? ( ... ) Isto é cíclico, quantas vezes já vos 

disse! A panela vai enchendo de vapor, vai 

enchendo, até que um dia arrebenta. Tivemos 

vinte anos sem revoltas , foi o recorde , graças 

ao Estado Novo como dizem. Só que com este 

recorde , talvez nem mais panelas se arranjem . 

Todos diziam que o Estado Novo acabou com 

as revoltas e eu sempre disse que o Salazar 

não ia resolver nada . Pois nunca houve 

estouro assim tão grande . Já perdi a conta das 

terras conquistadas pelos nacionalistas. 

Chamem-lhe terroristas , se quiserem. Quase 

52 União dos Escritores Angolanos, em Carlos ERVEDOSA, Roteiro da Literatura 
Angolana. República de Cuba : Ediciooes Cubanas I União dos Escritores Angolanos , 
1985 , p . 153 . 
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três distritos tomados . Viva Salazar que nos 

deu isto !" 

(Yaka , p. 201) 

Comungando das mesmas idéias do bisavô , embora em 

outras bases , e não compactuando com o espírito colonialista 

do restante da família, Joel torna-se o arauto dos novos 

tempos: 

"Aqui vamos entender-nos, avô. Já 

estamos a lutar juntos , homens de raças 

diferentes . Será o primeiro caso em África ... • 

(Yaka , p. 376) 

À questão da transformação acrescenta-se a crença no 

dev ir através da f igura profét ica . Joel proclama , ta l como o 

Profeta , seu antecessor, na convocação dos povos: 

"Proclamai isto entre as nações: Preparai 

uma guerra, concitai os fortes! Que se 

aproximem, que subam todos os guerreiros! 

Forjai de vossas relhas espadas, e de vossas 

podadeiras lanças . Que o fraco diga: "Eu sou 

um herói! " Apressai-vos e vinde , todas as 

nações dos arredores ... • 

(Joe l. 4, 9-11 ) 

A tensão entre o que estava surg indo e o que estava por 

vir sempre fo i a base da visão mess iân ica na li teratura 

profét ica , ass im como a estre ita comunhão entre fé e 

esperança. Ao contrário do oráculo nas tragéd ias gregas , Joel 

não prediz o futuro ; apenas , como os profetas , é compelido a 

expressar a voz da sua consciência e alertar a comunidade para 
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as alternativas que se apresentam, cabendo a cada um, o livre 

arbítrio . "Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça!" 53 

A estátua intervém: 

"Vi a boca do menino morder a terra 

seca ... a vinda da anunciada? Estou para ver. 

E para contar a quem entende." 

(Yaka , p. 21) 

Mas "( ... )nenhum profeta é bem recebido em sua pátria" 54 -

o dito bíblico é reatualizado na obra de Pepetela - por isso, 

Joel não é compreendido pela família , contando apenas com a 

solidariedade e cumplicidade do bisavô; então, parte da palavra 

para a ação, transformando-se no corajoso e manhoso Ulisses . 

A guerrilha assim exige. 

"O meu nome de guerra será Ulisses" 

(Yaka, p.373) 

"( .. . ) os negros ensinaram-nos muito, 

Yaka . O verdadeiro nome, o definitivo, só é 

dado depois da puberdade, quando a pessoa 

mostrou qualidades que podem ajudar a 

escolher nome conforme.· 

(Yaka , p. 123) 

Ao adotar "Ulisses" como nome de guerra, Joel não está 

apenas assumindo outra identidade, fator importante para a 

segurança na guerrilha, mas considerando-se o trecho acima, 

(onde o moderno africano incorpora o mito europeu) 

53 Lucas , 8, 8. 
54 Lucas , 4, 24 . 
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metaforicamente , está assumindo também a sua identidade 

nacional. 

Como a profecia (antecipação) encontra-se relacionada à 

consciência do devir , isso pressupõe incessante transformação , 

pela qual as coisas se constroem e se dissolvem através do 

tempo . A antecipação profética concatena a intuição e a 

consciência histórica, sendo expressão primeira da 

sincronização entre presente, passado e futuro. 

A Literatura e as Artes , de uma maneira geral , trazem 

consigo a antecipação , pois operam com a tensão entre o que é 

e o que pode vir a ser e, neste sentido , qualquer texto literário 

pode ser lido como um movimento em direção à utopia. O 

espaço do texto é o momento da mesma conjunção temporal 

presente na visão mess iânica dos profetas . 

A estátua Yaka , assim como o povo Yaka , citado na Nota 

Prévia , pode ser vista como símbolo da unidade nacional -

sendo criada no Norte e migrando para o Sul, onde passa seus 

últimos anos .(e já era muito velha quando Óscar a adquiriu) -

assim como , de forma metafórica, o romance, que compreende o 

"todo" do homem na medida em que, em sua estrutura, liga A 

boca, Os olhos , O coração , O sexo e As pernas. Mesmo ao se 

estilhaçar em conseqüência da guerra , essa unidade será 

mantida : 

A boca tem a capacidade dupla de construir e de destruir, 

conforme o uso que faz das palavras : 

"A sua força está na boca , onde pode 

entrar a aguardente traiçoeira , mas donde 
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podem sair as palavras que arrastam os 

outros. Sim , a boca é forte ( ... ) ." 

(Yaka , p. 50) 

Através da eloqüência , da explosão do pensamento, 

entretanto, a boca para um lado continuará a propagar, para 

quem estiver preparado para ouvir, a História de um povo. 

Talvez os olhos da estátua incomodassem Alexandre e 

irritassem também a seus familiares porque era através deles 

que ela falava: 

"Porque a fonte de oma-kisi não secava, 

estava nos olhos. Os olhos apontavam a 

lonjura da minha criação ." 

(Yaka , p.124) 

Os olhos pelo mar se justificam por ser este o espaço das 

transformações . O mar revela, pelo movimento de suas águas, a 

dinâmica do tempo (da vida). E são eles que finalmente 

desvendam a Alexandre o que ele esperara a vida toda . 

"A tua geração será a última ( ... ) Isso te 

falei toda a vida, para te preparares. 

(Yaka, p. 383) 

Com efeito, ao morrer Alexandre , vai-se com ele a última 

geração de colonos, uma vez que sua família se dispersou e, 

no único elemento que permaneceu, não se encontram mais 

resquícios de idéias colonialistas - ao contrário, ele encampa 

os ideais libertários, o princípio de uma Angola livre. 
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O coração pode ser associado à noção de centro e o seu 

duplo movimento (sísto le e diástole) à expansão e a reabsorção 

do universo : 

"O rochedo azul é o lugar de vigia e 

meditação , é o coração do seu mundo. D 

(Yaka, p. 170) 

A terra , identificada com a função maternal, relacionada 

à imagem do coração como centro da vida, sugere que a 

estátua , com o coração embaixo da terra , continuará mantendo 

vivo o amor à "mátr ia". 

O sexo para o Norte remete ao loca l onde Yaka fo i 

conceb ida e também onde se orig inou a grande força da 

guerri lha que garant iu a independência do pa ís. 

As pernas são os membros responsáveis pela locomoção. 

Desencadeadoras do movimento, estão destinadas a encurtar 

as distâncias e assim, ao possibilitar as aproximações e os 

vínculos, revestem-se de um caráter social. As pernas para o 

Sul alertam que é dessa região que provêm os grandes inimigos 

da nação: os sul-africães, e é contra eles que se tem que 

marchar. 

Segundo Cheva lier e Gheerbrant , em seu Dicionário de 

Símbolos55
, algumas tr ibos afr icanas têm o hábito de comer a 

terra como símbolo de ident if icação. Alexandre Semedo, ao 

nascer, mordeu-a ou be ijou-a e seu corpo f icou misturado ao pó 

da terra : 

55 Jean CHEVALIER & Alain GHEERBRANT. Dicionário de Símbolos . Mitos , sonhos , 
costumes , gestos , formas , figuras , cores , números . 1993 , p. 879 . 
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"A minha boca se abriu definitivamente , 

igual a do menino ao nascer, para o sabor da 

terra molhada ." 

(Yaka, p. 90} 

E esse sabor e cheiro o acompanham na morte. Assim se 

completa o ciclo. Ao morrer, também sua boca se colou à terra. 

A narrativa, fragmentada em capítulos, da mesma forma 

que a estátua, enfatizada nas partes que a compõem, reforça a 

idéia da unidade, quando as pernas encerram o ciclo iniciado 

pela boca. Se esta protesta e anuncia as boas novas , aquela 

conduzirá a um novo caminho . E o que era intenção fez-se 

ação: 

"Esperava a chuva única , talvez sem 

água , que ia ligar a boca aos olhos e às 

pernas e ao sexo , ainda isolados em 

desconfianças. Se cumpriria então o augúrio 

lido nos intestinos do cabrito, que confundia 

ruído de chuva com música estranha, nova, 

mas tão nossa?" 

(Yaka, p. 20} 
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111. Conclusão 

O objetivo central desta dissertação foi tentar perceber, 

através de um estudo comparativo, como se dá a intersecção 

entre a ficção e a História nos romances Yaka, de Pepetela, e 

Memorial do Convento, de José Saramago, já que as 

referências históricas são recorrentes nas duas obras. 

Foram comparadas, assim, literaturas de países diferentes 

- Portugal e Angola -, escritas no mesmo idioma , e também suas 

relações com a História. 

A partir da narrativa ficcional da saga de uma família com 

ascendência portuguesa, o escritor angolano Pepetela insere 

fatos e personagens registrados pela História oficial. 

A fim de confrontar essas duas narrativas, tentou-se 

descobrir o caminho trilhado por Pepetela; para tal foram 

consultadas três obras com referência à História de Angola : A 

autonomia de Angola56
, História de Angola57 e História das 

Campanhas de Angola - Resistência e Revoltas58
. 

A primeira, do historiador português José de Macedo, 

restringe-se até a primeira década do século XX, nos limiares 

56 José de MACEDO. Autonomia de Angola . 2 .a ed ., Lisboa : Centro de Sócio
Economia I Instituto de Investigação Científica Tropical , 1988 . 
57 MPLA. História de Angola . Porto : Afrontamento , 1965 . 
58 René PÉLISSIER. História das Campanhas de Angola - Resistência e Revoltas. 
1845-1941. Trad. de Miguel Ruas. Lisboa : Estampa, 1986 . 
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da proclamação da Repúbl ica em Portugal. Ainda que man ifeste 

algumas idéias progress istas para a época, como se revela no 

própr io título da obra - autonomia de Angola -, é um autor 

inserido no seu tempo e no contexto de sua época: um 

português do período monárqu ico e colon ialista. Ademais , seus 

registros abarcam um período pouco abrangente em relação ao 

tratado no romance. 

A História de Angola, registrada pelo MPLA (Movimento 

para a Libertação de Angola) - Grupo de Trabalho , História e 

Etnologia59
, mostra-se mais didática e abrangente (desde a fase 

pré-colonial até 1965), nela observa-se o esforço de um grupo 

para reconstituir a sua própria História , a despeito da 

dificuldade para a coleta de dados - quer pela falta de acesso a 

eles , quer pe la deturpação das fontes escritas . Entretanto , 

mostra-se , por vezes , tendenciosa , talvez por ter sido escr ito 

"no calor da hora". 

História das Campanhas de Angola - Resistência e 

Revoltas (1845-1941 ), de Renê Pelissier, trata, em dois 

volumes, de quase um século da História angolana. Com uma 

vasta coleta de dados - blibliotecas, arquivos e fontes primárias 

- o autor reconhece que tais referências já se encontram 

deformadas desde as suas origens . Por outro lado , talvez por 

não pertencer nem ao grupo do colonizador nem ao do 

colon izado , aparenta maior imparcialidade 

Verificou-se que Pepetela , para difundir a História de 

Ango la - já que a maioria dos registros foi feita pelo colonizador 

-, procurou , através da ficção , metodicamente recontar a 

História . Em Yaka, dada a dificuldade para a remissão às 

59 MPLA. História de Angola . Porto : Afrontamento , 1965. 
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fontes, o cotejo entre o romance e a História ficou, dentre 

entrevistas e outras referências bibliográficas, mais restrito à 

obra de Rene Pélissier60
. 

Esse mesmo critério deve ter sido utilizado por Pepetela 

que, certamente, para escrever Yaka, teve acesso a um número 

considerável de documentos. Em entrevista a Michel Laban6
\ 

admite que· foi em História das Campanhas de Angola -

Resistência e Revoltas 62 que se apoiou para tratar, 

principalmente, das revoltas. 

Como a maioria das grandes revoltas se esgotam em 

1941, os dados obtidos pelo autor foram suficientes para 

compor grande parte do romance. A partir daí até 1975 (data da 

independência de Angola) são depoimentos do próprio autor, 

não só como testemunha ocular mas também como quem 

vinvenciou os episódios, inclusive como participante da 

guerrilha - elemento fundamental para a independência do país. 

Assim, dada a insuficiência ou mesmo a ineficácia das 

fontes para a reconstituição da História, através das histórias o 

autor preenche as lacunas do que ficou por ser dito, valendo-se 

da ficção. O autor, preocupado em tornar a História acessível, 

procura manter certa fidelidade embora não a isente de crítica. 

Tal preocupação é fundamentada no fato de a História de 

Angola ser quase desconhecida, tanto no país como fora dele, 

portanto, importa difundi-la. Ao adotar o romance como forma 

60 René PÉLIS.SIER. História das Campanhas de Angola - Resistência e Re\'oltas . 
1845-19~ 1. Trad. de Miguel Ruas . Lisboa: Estampa, 1986. 
61 Michel LABAN . Encontro com Pepete/o. Em Angola. Encontro com escritores. 
Lisboa: Fundação Eng. Antonio de Almeida. 1991. 
6
: René PÉLISSIER. História das Campanhas de Angola - Resistência e Rnoltas. 
1845-1941. Trad. de Miguel Ruas. Lisboa: Estampa, 1986 . 
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de contar História, mostra que estes dois recursos - o fictício e 

o "real" - não são excludentes e que é possível, com literatura 

fazer também História. 

O escritor português José Saramago, seguindo percurso 

inverso ao de Pepetela, ao construir Memorial do Convento, 

apropria-se, especialmente, de dois fatos registrados pela 

Históriá oficial: a construção de Mafra e a da passarela do 

Padre Bartolomeu de Gusmão. Entretanto, não só disso trata o 

romance: outros acontecimentos também se incorporam na 

narrativa, sob forma de personagens e fatos verídicos ou 

fictícios. 

Pelo fato de a História de Portugal ser mais conhecida, 

sobretudo pelas nações colonizadas por esse país, as fontes de 

consulta são mais disponíveis, ainda que um tanto restritas 

para assuntos mais específicos, como os detalhes históricos 

encontrados no romance. 

Dessarte, para o confronto da História oficial com a 

ficção, foram utilizados, principalmente, enciclopédias e 

dicionários, visto que nestes registra-se o chamado 

"conhecimento universal". 

Justamente por ser mais difundida a História de seu país, 

Saramago se propõe a recontá-la de forma a desmitificar o que 

a historiografia tradicional sempre teve como inabalável. 

Comparando, pois, os dois autores, percebe-se que as 

formas ·· de narrar diferem. Saramago se vale de um texto 

reconhecido num contexto bem definido na História - ao menos 

para a cultura dos povos de língua oficial portuguesa -, para 
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recontá-lo ao construir sua ficção; ·já Pepetela, partindo do 

pressuposto de que a História angolana é menos divulgada, 

parte de um texto ficcional e o insere na História, tendo em 

vista o projeto político de, nesta inserção, construir a 

"angolanidade· e assim fazer conhecer-se também, 

privilegiando as figuras do povo, a História de Angola. 

Se diferem quanto a forma de narrar, é no conteúdo, 

entretanto, que elas se aproximam, sobretudo pelo fato de que, 

ao subverterem a História oficial, criam um espaço para as 

personagens que dela sempre foram alijadas. Pepetela, também 

desmitifica a História - que, para o povo angolano, sempre fora 

a História do colonizador português - mencionando sempre em 

tom crítico as personagens prihrizadas pela historiografia 

portuguesa. 

Yaka e Memorial do Convento podem ser apenas 

histórias, das muitas de que se compõe a História, mesmo se 

considerando que a imaginação histórica não é completamente 

livre e tem que se remeter às evidências, como se da vida 

também se depreendesse a verdade da ficção. Desta forma, o 

documental, integrado à criação literária, transcende sua 

própria dimensão histórica, pois alia-se ao projeto mais amplo 

de invenção e à necessidade de registrar para que não se perca 

da memória - tarefas que cumprem ambos os romancistas, cada 

qual ao seu modo, em seu trabalho de potencialização da 

realidade e de suas virtualidades, as quais o espaço ficcional 

não deixa de se remeter. 
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.TIP. DA. COIMBRA EDITORA L;11-' -.;.:CC>tMDRA. 

DE.S.CRIÇÃO ··BU:RLESCA 
.DUM IMAGINARlO AEROSTATO 

E. OUTRAS SATIRAS 

AO P.H 'B.ARTOLOMEU 
.LO~u:REN.ÇO DE GUSMÃO 

COI.MBRA 
BlPLlOTEC~ DA UNlVERSIDADS 

1935. 
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DBSÇRIPÇÃ-0 BURLESCA DE UM 
GINARIO· AERÓSTATO E DE 

· .P.EtRJlCHOS,_ SAT.YRA AO P. 11 

'I;HÓJ,.OMElf LOURENÇO DE 
M!O -

IMA .. 
SEUS 
BAR
GUS-

.E~t!l;P.é: a .for~-~ ' ~,o, Ar.t~fici~ ,que., hado sobir ao ar 
contanta.:adtpir!lÇA9,' de ·,~od0$ 1 .que.imais parece pataranha 
tl~glqa~·~Í'egredo t~~scu~~~~o · P.~r! si.n~gular S.l~n~ia; o 
lc:'•tlq .:~.~~~-cllJ,~, ·.-.;o, ·~~,brt.U. ; .s~() ~~Q<k..~: . postos , n~q uella 
~orm~~·~racadoe ~mr<íar~es,. ~o,mc;r~sfmoatra; ·de tal 

.aor~e'vlo\unid,?a;e~leopta~tl' ·o!vent~: tllevao huna con:
trl! ':pu4'~s~faz .. <1 . su~teqte,.:_a "mllquina .noar, e C as htl v ao 
por~Jie'ltrp.~ ~~'<l ! s,e . p_qdq1 ,~CQmo~B:r o pezo de Cento e 
tri~~f1.~r~s~~~qu~) ,a~a~·.Q .... 'Y~~ume ~e Setenta e sinco . 
pip~s;tqW1t_efic~~ : ~~ _al , p~z~a~omt..- ~res : _ arobas; ~quel· 
l~s dou.~ t.(l~Co.~· (l ·.atravesaO o .globo até o relog10 saO . 
~~a_! ·.~oSd&.s;., e · aq u~las · , dependuras: sao bolas de metaes 
~m·i que ~qa.O t dentro l . os'aegredos <l 'fazem mouer oquella 
maquina·;•p lhomem <1 ·se ve, o ·tal nosso Sal amaO, levn hQ. 
cÓmpaç_o. ,~ ·b~globo;'es1a · hé :a :.coinposicao do feitio q a 
pintura,_ipQf•ser-'feita'·de · peçoa cr.nao ·sabe, uaO manifesta 
com;tpellio'r :· rorma' o··(}'a obra'hade ser: mas o q ato aqui 
'tenho . exp~icado ainda 'que com ruda descripsao pode ser· 
' t• ' .. ' 

u~r-· de: ~1~~ 1us: a~s :q u.e ~o~: ~el~or'.ec ten~imen to fizerem 
.a· pr~tenca.~ .no.' q ~ala. d1~lo; ~ e:~e: ua1 .segumdo nao para <l 
~q.x,n~~~.to ~OJlceao i s&.' edD;llrem_· os homens de verem este 
,inve~to1 po~t.b~homem s.i,epte,:. q•~. que hO. rudo descubrio 
~~S-~greicio d~JC.qu~~Cer~·e .!Cebo .eipos fazia 1 graxa: ' O . 
.gbuer~o}P.tJp~l1J~l;~oste' ~i.nv,oJ1tO,: b~ aquello Compnço ~ 
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o globo que leua na níá~~·~Ri;~a~.7:co~-p~~~·er• ·:~t,-:fQI.r~i 
de Canellos de mull~s. ~re~t;,(9..rJa~~-~~~~.e~de~?\f~do; 
q faca luar e tenh_a .hauiq9._:lrf~~êW.~~.b~J~, :- ~a,era~ 
em Ann? bi~exto .de; anno '! q .;hou~~~J"Al~~P#gos,.seraJ 
·caldeado C()m·ar~a . do d~Z:~~!çff:i.B:~~-~Çi~~.!t~.~o _t~n~l:'~ 
por e li e passad9 .molher :.':l·; q ~~-~~v~h~lf~gr~a~~~ .e Ja.Jpr•j 
jado pori ferreiro. Ca~~y.·ott1 : a.e~~h.aJ1:1:~4.nd.;(.,.com:c;araA 
de Braz e .potrozo,, e guQ ~eoba:!prezQ.nc;Q~f~sl~l.l"!gador' - . .. 

1Uqel 901~•• •• B&rtol- • Locn.a~ elo O...alo 
eWonoo o d üola :Jio ' a.ao •• •fu :· 

de espada preta, sera asendidp ' a forja por, moso fanhoso 
q se chame morcego por - alcunha; n~tural/.de : te.rra exqui- · 
zita, e que diga algüas .:mentiras, _. sera· oilume 'asef\dido . 
Com palhas de .. enxergaO,. em ·; q :,teohao;~.dor~ido :.tres 
mossas. omiziado~ por•frutos .; de , mo~sas;que .t_en}laO pas:-. 
sado a Linha, .~ . c'L nunca,fize~semi·.a ibax;ba, f por1 terem. 
figa do na Caza. n 0 1 globo • sera , de pllpe_Lipassento · a,.q -.os ' 
rapazes chamao .matta.. borrao, unipp , ÇO#ll: . at-.massa, tl. 
sera dqs mais preciozçs:_cheicos, rC:lfCC;'pt!)·, .4ialbar,-;~lmis.1 
car, Beijoim, Algalia"~ · fiore~: c;lentro. .l)o - g\Q~q ,jrar p~c;lr~ 
do Ceva.r

1
. ped~a hym~n, .p~dra · philo_soplial~: ;·e,.,htJa ,pasta 

do. chumbo szouliCa~o : coQl;tr~lltLiq~,a<:\\lr'-~J ve~Q.)elhas ,bira 

~hoi:Ilem ·•aabro.treS:pastas : de Liura, htl de Phila~ophia, 
Ql,ltr.O.·de-Mathtsmatica, ou.do ~~trologia, Leuara :ao pes• 
c.ocoJh11aWar)nha do. ~OI}daO, .irá v.eslido de Arl_iq ui · quo 
te.lllJmalsl,canta;,.O~r~ll9gia te~ tres rodas, hua de cera, 
o.utr.a. dd1mantoiga ·outra de barro, os. pez.os. serao em 
_cop,tà ~utifeiUb,; da .l.-am•. q -.sao ~m~ls a ' me.dida do dezejo . 
,dP " 'C4~SQ da abca;~as duas: cordas serao de varias Lans e 
pello~; ~,v,,raJLa~.det.Çamello mor.to Com balla heruada 
sa~i~· por.JEspipg~rdu.,ça~ .. da jq tiuesse .ferruje, . Levara· 
~m. 4e Cag~do J.~'{Jlra ; os ·.Cabellos dos ·bigodos do htl 
BaJfc;>J;inhettqjtortotelq•ande amancebado com veuva de 
ftadet ~:r (] seja Compadr~~;. ~o: Christao novo: Levara 
Cabellos d~:;vont~, .ded~_omem d.ezesperado, o · q tenha 
.fe.Ho d$ q~Jm.e mprtes p~ stlll&t [o so .. nche?j omiztado 
nqs mOl~tes P.orin~08) Leyara cabollos de · Bogio ~velho 
~q.m cal).P.!I nq)'ibo$belho1 ei:q tenha ·'Pregodo o· mono a 
nf;'g~~ ~oç.al ; J..evaratalgu'nsr~fios de 'esparto .vordo ·q nao 
foç~ curado ao Sol. H~taa .. Lan~ todas sorao fiadas por 
se.t.te • mossas donzellas, q · seja o . simples, o so chamem 
Ge~ermsnias, e tenhaO accidentes vtorinos, O· naO saibaO 
Ler ,•·e · todast sejaO 'filhas de . clerigos q f o com degradados 
,Por Crime :do Tabaco; sera torsida a corda por Cordoeiro 
creca1 e muito. ·desconfiado, veuvo de tendeiro de orta
~iça, c.q•Jhe '· trouxece ':o dotte : em mulla branca, q fose 
ferrada· por · ferrador .Cego, . q tiueçe sido alguas vezes 
hermita~. As duas ' bollas q vao adiante bua Jeuara 
Licores, <1 seraO o urinas de ·galinhas, agoa em q se 
tenha.o -lavado os pés a sinco· emforcados; a~on do rosto, 
oleo de aldravas , de portas por · onde ssyê padecentes, 
algua e,nxQndia de galinhas, todos os oleos de boticas, e 
alguns~ m~is de fora parte, todas· as agoas de cheiro estil
lada~. ·· po~· · Lambiques de gaibo!a, tudo dentro nn bolla 
bem -t~pado, ·:e ·outra Levara pomadas feitas de sesso de 
bruxa ; velha, pastilhas de almecega ccssal forrado de 
Criansas, . remella do olho· de Baleya velha, vnhas de 
dedos . polegares do ~ quinze ~~coviteirns q tenhnO sido 
denunçiadas "'ao .-V~gario R'eral, A outra bolla Lo vara bas-
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tante ·pó do for~af velha, em il~4~Ítenh.(lO[émfor,cijqO de 
setto homens p~ . simat~pqr aQ.JJlterio; o"tra:. L&V.ª~a;ah:~co 
escarpins de requere1Úes ide éauza~ crjmésl,~eltres :pal. 
milhas: de alcoviteyras,.<t.tfoccm .Damas~m p~~!uliçaO 
de terem pacto com o Dernonio: La.varda:tolt.~ia.~.tpdps 
os bicos de paçuos.do I?res~e JoaOtemb,rulhado~Jem'~~s 
de morcegos. q andem ao .. Sol.•.t.Lavararm~is...hü~~~Ho . d~ 
Sapato, de Boticai'io Calvo comJ. indicios de.~·seja;.rr~ir.at 
tico, e more por baixo deiálguatramalhete_ira. e~~.o~vildat 
outra · levara o tema Balcad.e., falto:J!de m~mor_!aj·r e~_!l11 
grao de aruda de sinco:.JlentesJ;;~rapinha de .negror,d.a 
Indià, t.res pingas de Lacreo<verde,~a~gumstouçinho.i.de 
porca velha, bastante semente deúettbtiiiDepoiside·(eit<?, 
tudo isto ira para Val da CavalinhosJorider acen,<Jera: ~uá 
vela q Levara feita a feiçao de Serpentina, CoJJ}.pq,s,t~_c;l~ 
Breu, pes, Sabao, pouco .. a~elte, Cera~beliattVerde_;'i vipa .. 
grc bastante azougue; er.v.Joba, l:Iavey~,. pps .. d.()>Cq,ral 
algodao, pos de Calmuco, . 1'os~de-:! dente.-de . Carneiro .~de, 
Sinco Cornost miçanga, éanella, Cra~o,lalgua.~Catinga; , . 
esta velha feita Q.e. boa fabrica:iSera.. aCezl\~potiDezem~J: 
bargador q estiuese no Brazil, ,alnda.q.lfose;em Sao Paulot':í 
aSistirão dous Dezembargadores, dous'•hetmito~.s·beatos;:;\ 
Armenios, Alcoviteiros, Cucundas;· mandigueiros,~tortos/·~ 
mancos,· e mentirozos, e dous dE) q se~tenhatpre~~nsaQ; <I~~ 
jogaO pedradas, e tragaO mandiga'; Estest•tais e!itarao•aq j 
redot:--do engenh~ q estara posto S.obr.e~sincoe~!a'b!l~ris,;~; 
de polvoru, q mal q se lhe puzer o .rogOI·VO~ra,o ·G~ongp.~ 
e seu : engenho ta O, alto <] naO se.rai'Ja mals Y.ls.to ~~ · p~ç_o~J1 
algna senao ~o ~eyno de Pantana· Jl~P.y.~w~v.4ru'~ºns}.gO;l 
por•Ser envladoldosJPat'alV.osJ(filt.Ü·~~~J.!~:~ 

POESIAS 

AO VOADOR 

QUEBRADOS. POR M,BL DA CUNHA 

Meu volatlm 'brasileiro, 
tórna .atraa, que v4a perdido, 
que .aa prezunçofta de valido, 
nlo baatao. 

Se algu111 reçeyoa te afaatam, 
e.4 conçlençla te acuza, 
outro Invento parafuza 
c~Q telb~ 

Naõ ·fujaa Berlolomeu, 
~ue em retiro ·taõ atrôt, 
ficaa, do povo, . na .,,oz, 
.por ladram. 

O certo h!, qae eata acçaõ, 
de ty, muy bem 14 aupunha, 
§!Oil aempre tlv~ate .. vnha · 
da gram beata. . ·. ' '. . . · · 
~~ t'f •I :t· .,,..., ._,. , ~) ~ .1 • 'rt' · -f .. 1· 1 1 ,.. Li" 

~ ._ ... , ~ -: _·:. · .. '{ : ~ .. ,: :·· t~ :.~·;,; ··i- ~r:: ~::. ! .1 : · •' 

:.Todoa te faziaõ feala, ;· - ·, , , · 
;• pelo. favor ' que lo~trnu; ·. , , . 
:porem,· do que lhlzolavu,' , .: 
;ae ·rlam • .?::. •·,· / . .',}.~. ' · :.· ·, · 
i.; ·; ~: ·s~; ,,-> ,i '!•·.r··.-, •. ,, :.'·i:·• l: ,~ ;~, " · 

:Jt ~··. -~ ~,I:.~· -"t ~J ~~-: ~t·"· ~; ··.i ' . ~~ .:f 
·Pola mul<ilo b~m Conh!flaiS1 _;-,·. 

·so pellaa tua• ldeaa, .· ' i, :. 1 ~ , ; .1·,. 
~ue tudo era urdir teaa1•. • · :' 

;0:~.:~. ,:·.r>? :;/, : :.<~· ... ~i~. ~~~ ::· .. 
:eu bem \e vl r~~o~tar, ~ ; ,! ~ . : ., 
·sem ur·Aguiat ao, ,meamo , S.~I, 
-embrulhado em hn .. Lençol ;. · 
ode .baetta/-~~t: ·~ - .~ 1('; ,,· I : '. 
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Porem lemeate .que.a.trela, 
Co~n~ quol l4• foth~a1 .~r-rl~fq, 
lo leva~~ ao SAnclb 06~1!) 
depreua. 

B na boc:a de .b!lmi Peaaa., 
lo mydauem logo por, 
por aer na modo Voador, 
Como em 'vida, 

Mas, maquinando á foglda1. 

lo eaque~eo a Pauardla. 
na qual,' meu padra Carl)lt. 
m~lh.or. lor.a-. 

Bem olanda1.em pbucas 0r••l'818 
tomarb Segar:o o Pof1o 
em algúa Çlama' abaóctô,. 
Como:he Crhtlt 

e n~da m.onoa po.a~lvel, 
que Com diaboliea Calma, 
aO, Padre Lutero, a palmal 
Levaçea. 

TafT&a qae tado,iato tracu1 
pello c:amlnho1que.i'tAa1 
mas ao fores pertln41z1, 

~te tnem. 

Que o~ desconto' qq' 1~:~ 
be!fl Ol•po.dea, <=9mpreende ,. ; 
se naêl h& ·:que~ quére•· Ser _, ~~ 
ma~ Cbristam .• 

. e ·no fi,m 1 !.'Yayte fAIIleyra~ 
cja~ em taõ repentino llrojo. 
,d6 •linal, qae!foate.- ao 'rejC) 
deluate ck'ô C.I'Ya~. 

AO VOA.D.OR 

SONliTO 

Cont oa4Sezredoa J!q!aoa!.do Oablll& 
ao foi no Pac:abpte·.o. VoAdô 
e agora eapalhar4 .por .. todo .. o ~6 
o q pa6. ae;aabl~llOJie.Rt-

Julgàêl todoa q lol m.to bem f& 
para q ,111 h&(S' Betn de ranhô 
Nogocloa q clependem d'outroa ho, 
e onc:argoa ct. ae. daõ e outros a.uit.: 

Treaent;aa couzu delle,a · plebQ· d.l 
aent .ao Sabor qual delloa o: lev-. 
4. terras contra 4 no11a Rellgi. 

.q ;ae ~eapec• \d gelnte d •. oulra olt, 
'• ·d ·homê~ ;.l=OIII o dlac:l!r._o endlabrA. 

C641ct. a.~ · a89 1., Foi, 116 v. llllpreuo, com nrl&t>teo, ao livro do D.•• Auaull• 
lUI" Bl•~• ~l.li•I~JI,. tl.,.-.,~1411u r:,·,;,.tl,'t•tl•1' p4r1 ss (t•ora, Lt611). 



AO MESMO 

Que Invento qaes fuet.lbal&o Idiota! 
fm q eagenho te alrnea brazilelto? 

CJUea Yoar.-oa aauearsendo patelro1 
.duejando Agulá aertlem ier Onlotat 

Melhor te fora na teglátl rtmota· 
onde nuc:eate eatar?_c:om aiJo lntalt01 

aem perteáderea aer ttt o ptinslllro 
q fazea esta c:elebre .dertot.a. 

Maa bem obraa q te ac:baa •m hllá tftrá 
aonde Ver subir & mOt altdra 
Sujeitos may pezadoa IJOr mu'l brutoam 

J4 nad me admlrd 'lla61 poli nlngaernxerJa~ 
qd.• subido eal41; logo procura 
'Yoar, se tantos Yoad por aatutoa, 

t:ódlce 11,0 389- Foi, 117, Ia~prea•o, eb• TUiaille•. á8.tl'td' lid \>·"' Aaauato -JJIIpt 
Slmlieo, A ilftltlt(ll tl01 ••rlllel11 rrl.t~ttllc•tiA, p'f· 31 (inra,·lf68). Setlllldo um• DOta 
Jançada a Jlo. ug do ....... ., e641ce, late -aouto e 11 aioterlo~.a&CI de &iltQJta de Toalt Plato 
Hraadlo. 

DEÇIMA EM DEZlMP.ENHo:-:oo~ÁUTÓR-

Como nlnguem tem talento 
que Iguale a Bertolameu 
parese este Invento seu 
ser dific:altozo invento 
mas q,do de1111 elemento 
sulc:ar oa Ctberlóa ares 
veraõ dlsc:rltoa e aluru 
Profeta• do aeu deapeaho 
quo aquelle famozo emgenbo 
bola lA por euea ares. 

C6411ce a.• 39a. 

13 

Q:QRA. QUE'~SB FES A AUZBNCIA DO n,oR. 
O P. BERTHOLAMEO LOURENÇO 

D.EClMAS 

Hum pauaro qae o ser Real 
lhe.·dea da fortuna o "*t 
tanto sabia que o dec:er 
se tem. por c:azo Jataltili1 
c:omo agala lmperlaMI\ilii. 
do Sol regeyt_oa Ol t;ayo11 
tendo aempra oa seua eatayo4 
de -.oos, e maisaabldaali 
maa <Yooa para -c"aidaa.i~ 
e aoblu para desmayos, 

Hum pa11aro do Btazll 
yeyo .,ara Portugal 
qu.e papagayo Real 
dezlas pordlgoa mil 
Seu nlag.0 tio aabtll, 
em aa .obraa.ae mo~trou .illtr. 
que aendo homft 'fOca, 
e voou de tal maneyra1 
que nem fumo, nem c:arreyra 
deate pa11aro flc:ou.' 

3 

De nr quem ae naõ espanta 
aquella ave engrldec:l~a 
do Sol, ja de la c:ahida. 
fugir c:om preateza tanta 
por na<S hlr beyjar l aanta. 
c:uydo q foy, e adevlnho 
e lambem por ll· daninho 
no q.,a munloa depenou 
quem eomo agula voou 
fugiu c:omo hQ pa11arlnho. 
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