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resumo 
 
 

Em O Discurso da Ironia em Literaturas de Língua Portuguesa propõe-se 
comparar a ironia nas literaturas angolana, brasileira, moçambicana e 
portuguesa. Para isso seleccionámos oito romances contemporâneos: O Cão e 
os Caluandas e A Gloriosa Família, de Pepetela; Viva o Povo Brasileiro e O 
Feitiço da Ilha do Pavão, de João Ubaldo Ribeiro; O Último Voo do Flamingo e 
Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, de Mia Couto; As Naus e 
O Manual dos Inquisidores, de António Lobo Antunes.  
A abordagem desta temática passa pela perspectiva transdisciplinar, porque a 
literatura, enquanto produto social, se relaciona com os campos de intervenção 
histórica, social, cultural e ideológica, campos estes expostos através da ironia.
Conclui-se que, independentemente do espaço a que se refere cada uma das 
literaturas em questão, a ironia, como marca pós-moderna, desconstrói a 
natureza da condição humana. 
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abstract 
 

This thesis, entitled Irony in Contemporary Portuguese-Written Literature, aims 
at comparing irony within Portuguese-written, i.e. Angolan, Brazilian, 
Mozambican and Portuguese, literature. To do so, 8 contemporary novels were 
selected: O Cão e os Caluandas and A Gloriosa Família by Pepetela, Viva o 
Povo Brasileiro and O Feitiço da Ilha do Pavão by João Ubaldo Ribeiro, O 
Último Voo do Flamingo and Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada 
Terra by Mia Couto, As Naus and O Manual dos Inquisidores by António Lobo 
Antunes.  
Methodologically, a transdisciplinary approach was applied. Literature, as far as 
being a social product, results from mutual interactions of historical, social, 
cultural and ideological interventions. Therefore, all above-mentioned fields are 
exposed throughout irony in literature.  
It might be concluded that, independently of the situation it refers to, and within 
whatever book in study, irony, being a post-modern mode of expression, 
deconstructs, indeed, the existence of human beings. 
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Abreviaturas 
 
 
 
 

 Indicamos, por ordem alfabética, as abreviaturas que utilizaremos para designar 

algumas obras:  

 
 
 
 

AN — As Naus 

AAN − As Aventuras de Ngunga 

CC — O Cão e os Caluandas 

CCTRCT — Uma Casa Chamada Terra, Um Rio Chamado Tempo  

DF  − Diário do Farol 

FIP — O Feitiço da Ilha do Pavão 

GF — A Gloriosa Família. O Tempo dos Flamengos 

GU − A Geração da Utopia 

HGGA − História Geral das Guerras Angolanas 

MI — O Manual dos Inquisidores 

TS — Terra Sonâmbula 

UVF— O Último Voo do Flamingo 

VPB — Viva o Povo Brasileiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il y a un proverbe juif admirable: L'homme 

pense, Dieu rit. (...) Mais pourquoi Dieu rit-il en 

regardant l'homme qui pense? Parce que l'homme 

pense et la vérité lui échappe. Parce que plus les 

hommes pensent, plus la pensée de l'un s'éloigne 

de la pensée de l'autre. 

Kundera, 2002: 191. 
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Introdução 

 

 

 

 

 
A nossa língua é hoje (…) uma pluralidade de pátrias. 

Eduardo Lourenço, 1999b: 132. 

 

 

 

1. Da ironia 

 
O interesse pela ironia ao nível de produção crítica tem vindo a aumentar, sobretudo a 

partir do século passado. A ironia tornou-se objecto de estudo da literatura, da filosofia, da 

linguística, da psicanálise, da música, das artes visuais e da política. Os críticos mostram-se 

mais interessados e sensíveis à ironia; por sua vez, a ironia começou a caracterizar situações e 

atitudes, formas de pensar e de escrever. A ironia ampliou, assim, o seu campo de intervenção. 

Por outro lado, actualmente, com base em vários pressupostos, fala-se também de pós-ironia, 

como se Pós-modernismo e ironia fossem interdependentes; como se a ironia tivesse morrido, 

ou, pelo contrário, como se hoje fôssemos mais irónicos do que no passado. Defender estes 

pressupostos é banalizar a ironia e circunscrevê-la espacial e temporalmente. A nossa tese, 

porém, é a de defender que a ironia, enquanto constructo humano, é transtemporal e 

transespacial, apesar de o século XX, com os seus variadíssimos acontecimentos sociais, 

económicos, políticos e culturais, ter sido propício ao florescimento da ironia. Podemos 

questionar-nos se a contemporaneidade continua a alimentar esta ironia. Na verdade, os 

estudos sobre a ironia têm-se multiplicado. A ironia é vista por alguns como estando na moda 

e ocupando um espaço privilegiado no discurso pós-moderno. Neste sentido, como refere 
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Claire Colebrook (2004, 1): «our very historical context is ironic because today nothing really 

means what it says». 

A origem da ironia remonta à conversação, à oralidade, e está presente no nosso 

quotidiano, através do código icónico ou verbal. A ironia verbal joga com o contexto e não é, 

na essência, literária. Face a este aspecto podemos, ainda, questionar-nos sobre o papel que 

terá a ironia na sociedade hodierna em que a conversação adquire novos contornos. Em termos 

presenciais, a conversação tende a diminuir nas relações interpessoais. É disso testemunho a 

comunicação cibernética e a relação unidireccional que, na maior parte dos casos, se 

estabelece através do computador. 

Durante séculos, a ironia, passando por sinónimo de inteligência e de grande cultura, 

era vedada às crianças, às mulheres e ao povo, por estes serem considerados incapazes de a 

compreender. Tal preconceito, porém, resultava do facto de as mulheres não compreenderem a 

ironia dos homens (de um mundo dominado por homens) e de o povo não conseguir aceder à 

ironia dos artistas1. Extrapolando esta questiúncula, poderemos afirmar que, por exemplo, os 

portugueses têm dificuldade em compreender a ironia dos alemães, que os brasileiros têm 

dificuldade em compreender a ironia dos ingleses e vice-versa? Se aceitássemos estas 

proposições, e não esquecendo que a ironia tem valor hermenêutico, concluiríamos que a 

compreensão da ironia não depende apenas da inteligência. 

Efectivamente, a ironia exprime sempre um julgamento crítico e para isso o factor 

inteligência é fulcral. Porém, a ironia relaciona-se com as questões sociais, culturais, sexuais, 

religiosas, com a faixa etária, nacionalidade e profissão a que se pertence. Logo, a não-

pertença do receptor da ironia a determinadas comunidades pode impedir a ironia de 

funcionar. Convém, pois, lembrar, como sugere Linda Hutcheon (1995ª), em Irony's Edge, que 

pertencemos simultaneamente a várias comunidades discursivas, em nada monolíticas. Como 

acrescenta também Pierre Schoentjes (2001: 196): «L'ironie repose très fortement sur l'identité 

et l'idéologie des communautés distinctes», o que contribui, como acabámos de referir, para o 

sucesso ou insucesso da compreensão da ironia. 

Por outro lado, a originalidade da ironia reside no facto de conseguir juntar o que está 

separado por natureza. A raposa, a máscara, o espelho, a espiral são símbolos a que se associa 
                                                 
1 Cf.  Hutcheon, 1995: IX e Schoentjes, 2001: 138. 
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frequentemente a ironia. É uma ironia baseada, geralmente, no sentido de contrário, 

concepção que vigorou durante vários séculos na Retórica. Veremos, porém, que o fenómeno 

da ironia é mais complexo e não assenta simplesmente nesta noção de oposição. Podemos 

dizer que há, ainda assim, um consenso, ao afirmar-se que a ironia mais bem conseguida é a 

que se exprime de forma mais discreta e subtil. 

A procura da verdade nos desenhos ambíguos e labirínticos, que são traçados pelo 

enunciado irónico, evidencia a consciência do caos e a capacidade da ironia em corrigir o 

subjectivo pela objectividade. Poderemos acrescentar que a ironia reside na contradição da 

nossa natureza, faz parte do ideal de vida do homem, situa-se no ouvinte/leitor. Assim, ler a 

ironia é semelhante ao acto de tradução, de descodificação, de decifração.  

Do que acabámos de referir, concluímos que a ironia só vinga quando é interpretada 

como tal. É, pois, como acto social que se relaciona com o lúdico, por vezes em oposição ao 

registo sério, numa tentativa de instaurar a fuga ao peso da banalidade humana. Deste modo, 

mais do que forma de discurso ou figura retórica, a ironia é muitas vezes uma forma de vida, 

uma atitude. Como questiona Cécile Guérard: «l'ironie ne serait-elle pas le rire humble et 

libérateur de celui qui se sait mortel?» (1999: 19).  

 

 

2. De autores e obras 
 

A literatura relaciona-se com os campos de intervenção histórica, social, cultural e 

ideológica, campos estes que podem ser expostos através da ironia. Uma questão coloca-se 

então: que consequências tem a ironia literária na realidade? A construção crítica das 

consciências2 é uma delas. Para além disso, citando Pedro Tamen, «a Literatura é a única 

História possível do Homem» (Nunes, 2006: 8) e a ironia literária é a forma que melhor se 

adequa à (des)construção da vivência do Homem em sociedade. 

                                                 
2 A este respeito ver, por exemplo, Danièle Sallenave (1997) ou o artigo de Maria Alzira Seixo (2006: 27), de que 
fazemos aqui uma breve citação: «A literatura abre o indivíduo à justeza e à imaginação, aos mundos efectivos e 
aos possíveis, a realidades de outro modo insuspeitadas, cruza a informação com a conformação e a deformação 
numa direcção de sentidos multiforme, que a ficção permite e a liberdade poética consagra». 
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Neste sentido, e partindo do pressuposto de que a ironia é um elemento discursivo na 

literatura da contemporaneidade, não podemos esquecer que as sociedades de língua oficial 

portuguesa estão ainda em desenvolvimento, algumas em construção. Neste contexto, a ironia 

literária revela-se importante pela intervenção crítica que pressupõe. Esta constatação conduz-

nos à questão: existe uma ironia de língua portuguesa? E em que medida ela se manifesta ou 

distingue em países como Portugal, Angola, Moçambique e Brasil? Para responder a estas e 

outras questões escolhemos estudar João Ubaldo Ribeiro, António Lobo Antunes, Pepetela e 

Mia Couto.  

Imagine-se um encontro entre estes escritores. Que teriam a dizer uns aos outros? Que 

diálogos se estabeleceriam? O que têm em comum estes autores, para além da escrita em 

língua portuguesa? Questionaremos algumas das suas obras, tentando comparar processos 

linguístico-literários de interrogar a História e a sociedade na busca da (des)construção de uma 

identidade que tem as suas especificidades nos espaços geográficos diferentes que 

abordaremos. O diálogo comparativista prevê-se enriquecedor e as respostas provocadoras de 

outros diálogos. 

Todos estes escritores têm sido traduzidos em várias línguas, tendo obtido já vários 

prémios. Optámos por seleccionar um corpus que abrange o período de quase duas décadas 

(1984 a 2002). Escolhemo-lo pela temática e pela importância que representa dentro da Obra 

de cada autor. O português António Lobo Antunes (1942- ) publicou As Naus, em 1988, e O 

Manual dos Inquisidores, em 1996. Um ano depois, ganha o 'Prix du Meilleur Livre Étranger' 

publicado em França precisamente com este livro. Em 1997, Pepetela3 (1941- ), pseudónimo 

de Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, ganha o Prémio Camões. Nesse ano publicará A 

Gloriosa Família. O Tempo dos Flamengos, que aqui estudaremos, juntamente com O Cão e 

os Caluandas, de 1985. Um ano antes, João Ubaldo Ribeiro (1941- ) publicara Viva o Povo 

Brasileiro, Prémio Jabuti, de melhor romance, em 1984. Esta será a obra que aqui 

analisaremos cronologicamente mais afastada de nós. É também de 1997 O Feitiço da Ilha do 

                                                 
3 Os escritores africanos aqui estudados, pelas características dos países em questão, granjearam afirmação entre 
fronteiras depois de terem conseguido afirmar-se fora delas, nomeadamente, em Portugal e no Brasil. Como 
exemplo, refira-se o facto de Pepetela ser em 2005 o mais estudado, no Brasil, dos escritores que aqui 
referenciamos. Conclusão a que chegámos pelo número de trabalhos académicos que lhe têm sido dedicados 
nesse país. 
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Pavão, deste autor. Os romances mais recentes que teremos em consideração serão os do 

escritor mais novo em análise, Mia Couto, nome literário de António Emílio Leite Couto 

(1955- ). Publicou O Último Voo do Flamingo, em 2000, Prémio Mário António, de ficção, 

atribuído pela Fundação Calouste Gulbenbian, em 2001, e, em 2002, saiu Um Rio Chamado 

Tempo uma Casa Chamada Terra. 

Tentaremos demonstrar que as obras em questão se enquadram no que se 

convencionou chamar de Pós-modernismo4, na medida em que comungam das várias 

características que geralmente são atribuídas a este período. Linda Hutcheon (1996: 231) 

refere o conhecimento histórico, a subjectividade, a narratividade, a referencialidade, a 

textualidade e o contexto discursivo como pressupostos do Pós-modernismo. Acrescenta, a 

propósito do Pós-modernismo, que «nem mesmo as obras contemporâneas mais 

autoconscientes e paródicas tentam escapar aos contextos históricos, social e ideológico nos 

quais existiram e continuam a existir, mas chegam mesmo a colocá-los em relevo» (Hutcheon, 

1991b: 45).  

 

Com o estudo que agora se apresenta, é nossa intenção averiguar se podemos falar de 

uma ironia literária similar nos países de língua portuguesa. Outras questões se colocam: que 

tipos de ironia temos presentes nos romances que estudaremos? Qual delas é mais frequente? 

Partiremos do pressuposto de que a ironia é uma forma (retórica, discursiva, 

expressiva, ideológica) do drama da existência humana. Nesta perspectiva, lembremos 

António Lobo Antunes na crónica «Receita para me lerem»: 

 

Sempre que alguém afirma ter lido um livro meu fico decepcionado com o erro. É 

que os meus livros não são para ser lidos no sentido em que usualmente se chama 

ler (...) as palavras são apenas signos de sentimentos íntimos, e as personagens, 

                                                 
4 A profusão de definições permite-nos falar de situação pós-moderna (Lyotard), pós-industrial (Bell), tardo-
capitalista (Habermas), neobarroca (Calabrese), mediática (McLuhan), do «fim da história» (Fukuyama), da 
sociedade de informação ou netropolis (Mark Taylor), telepolis (Javier Echeverría) ou tecnopolis (Neil Postman) 
− cf. Castells, 1999. Em vez de pós-modernidade, alguns autores propõem o termo contemporaneidade (cf. 
Boaventura de Sousa Santos, 2004), fazendo, como José Bragança de Miranda, a destrinça entre 
contemporaneidade e actualidade: «Enquanto a actualidade é o processo dinâmico no qual cada pormenor, ou 
particular, põe em jogo uma certa imagem da "história", a qual se torna decisiva, a contemporaneidade é a 
reunião heteróclita dos fragmentos ou particulares, enquanto particulares» (Miranda, 2002: 19). 
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situações e intriga os pretextos de superfície que utilizo para conduzir ao fundo 

avesso da alma. A verdadeira aventura que proponho é aquela que o narrador e o 

leitor fazem em conjunto ao negrume do inconsciente, à raiz da natureza humana 

(Antunes, 2002: 109). 

 
Haverá forma mais angustiante de experimentar esta «aventura» proposta pelo autor do 

que através da ironia, como forma literária universal de descida ao âmago da natureza 

humana? 

 

 

3. Premissas metodológicas 

 
O trabalho que desenvolveremos situa-se no âmbito da comparística, porém, esta 

aparece como metodologia e não como tema de reflexão epistemológica. O nosso objectivo, 

dentro dos procedimentos metodológicos da literatura comparada, prende-se não só com a 

comparação de várias literaturas como com a comparação da literatura com outras esferas do 

conhecimento humano. Assim, para cumprir este objectivo, não podemos deixar de ter 

subjacente a transdisciplinaridade, até porque num estudo comparativo de literaturas de língua 

portuguesa, os campos artísticos e ideológicos andam, geralmente, de mãos dadas. 

O comparatismo veio evidenciar que não existem culturas fechadas em si mesmas, 

começando a afastar-se da tendência eurocêntrica, em que o seu objecto de estudo se centrava 

nas literaturas ocidentais, aproximando autores, estilos e/ou épocas, numa perspectiva 

supranacional, mas dentro de uma tradição cultural e civilizacional próxima. As condições 

específicas sócio-históricas e geopolíticas dos vários países não são redutíveis a delineamentos 

simples. É importante questionar as formas de representação da alteridade 

racial/cultural/histórica (Bhabha, 1998: 107) e ideológica. 

Apesar das afinidades que irmanam os vários contextos espácio-históricos aqui 

focados, não podemos descurar a alteridade cultural dos percursos de Portugal, da África de 

língua portuguesa e do Brasil. Este pressuposto será sempre tido em conta, mesmo quando não 

referido, na comparação entre as quatro realidades distintas em confronto ao longo do nosso 
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estudo. Em relação às literaturas aqui abordadas, apenas o estudo comparativo associado às 

literaturas africanas é ainda recente, a ponto de considerarmos actuais as afirmações de Pierre 

Brunel e Yves Chevrel: «Une fois de plus, il faut le reconnâitre, l’Afrique demeure la grande 

absente dans la série des manuels qui, depuis un demi-siècle, ont tenté de saisir et définir 

l’objet ‘Littérature Comparée’» (Brunel e Chevrel, 1989 : 215). 

Comparar estes textos significa ter em consideração as condições de produção, 

transmissão e recepção, que são necessariamente diferentes. Para além disto, é impossível a 

homogeneização das literaturas dos diferentes espaços considerados. A cultura é plural em 

cada um destes territórios. As heranças, influências, fusões e conflitos divergem não só no 

espaço, como no tempo. Há, porém, aspectos a unir estes lugares: a relação com o ‘colonial’ e 

com o ‘pós-colonial’, a relação com a hegemonia do Ocidente e, por fim, mas não menos 

importante, o uso da língua portuguesa nestas várias literaturas. 

O estudo comparativo das literaturas de língua portuguesa evidencia uma tradição 

histórico-cultural com vários pontos de contacto, a começar, como dissemos, por uma língua 

em comum. Uma língua é veículo de cultura, logo «os discursos críticos pós-coloniais exigem 

formas de pensamento dialéctico que não recusem ou neguem a outridade (alteridade) que 

constitui o domínio simbólico das identificações psíquicas e sociais» (Bhabha, 1998: 242). 

A literatura portuguesa, a literatura brasileira, a literatura angolana, a literatura 

moçambicana, apesar de unidas por um diassistema linguístico comum, estão suficientemente 

separadas no espaço físico e cultural para poderem dar lugar a uma panóplia de temas e 

cosmovisões semelhantes. A recepção destas literaturas é também importante, na medida em 

que os vários leitores (portugueses, brasileiros, africanos) recriam a obra por meio da leitura, 

adaptando-a às suas vivências e conhecimentos. É sabido que o imaginário de um leitor e de 

um escritor africano pouco tem a ver com o de um europeu ou de um sul-americano. Devido à 

globalização, pode, no entanto, falar-se de um corpus cultural universal. Ainda assim, é mais 

do que sabido que cada literatura tem as suas características próprias. São conhecidas as 

diferenças internas de cada país onde se fala a língua portuguesa. Ora, essas características 

idiossincráticas permitem-nos falar de literatura brasileira, angolana, moçambicana, 

portuguesa, etc.  
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As relações que se criam ao longo do nosso estudo entre Literatura, História, 

Sociedade, Cultura e Ideologia justificam-se num tempo que teima em ser de crise dos Estudos 

Literários. São relações comunicacionais e contextuais que se estabelecem entre as variadas 

áreas. As novas molduras teóricas ostentam estruturas amplas, complexas e flexíveis, para 

lidar com processos dinâmicos de interpenetração e interdisciplinaridade. 

Para além deste aspecto, acreditamos, igualmente, que a literatura tem vindo, 

conscientemente ou não, a contribuir para a construção de uma identidade nacional (e global), 

sobretudo nos países de literaturas ditas "emergentes". "Emergentes" no sentido de uma 

afirmação também pela mudança de rumo em relação à temática e estrutura que caracterizam 

as literaturas, as culturas e as sociedades em que se inspir(ar)am. Geralmente nestas novas 

literaturas ganha particular relevo a importância da tradição da oralidade sobre o universo da 

escrita. 

Não utilizamos aqui a terminologia "literaturas emergentes" na concepção hegeliana, 

segundo a qual as novas literaturas são vistas como estados menos maduros das literaturas 

canónicas. Esta concepção revela uma forma de perpetuar as hegemonias teóricas existentes. 

A nossa perspectiva sobre esta questão é, porém, diferente. Colocaremos aqui as literaturas 

angolana, moçambicana, brasileira e portuguesa em pé de igualdade, já que estamos a falar de 

literaturas de língua portuguesa. Nesta perspectiva, defendemos que as "literaturas 

emergentes" são formas de literaturas jovens, que ora se aproximam, ora desafiam as 

literaturas hegemónicas5. Neste sentido, as "literaturas emergentes" (e não periféricas) optam 

muitas vezes por estratégias ideológico-discursivas de transgressão, assumindo-se como 

"contra-literaturas", na acepção de Bernard Mouralis (1982). 

O nosso estudo tem, pois, como objecto realidades geográficas diferentes. No entanto, 

no debate sobre a dicotomia entre Norte e Sul, Centro e Periferia, não podemos esquecer que 

Portugal é uma periferia do Centro. Ainda assim, é indiscutível que as culturas são diferentes. 

Haverá da Periferia a ambição, a atracção, para o Centro? Como defende Boaventura de Sousa 

Santos, Portugal é, desde o século XVII, «um país semiperiférico no sistema mundial 

capitalista moderno» (Santos, 2002b: 23). Nesta condição, em que medida Portugal foi ou é 

                                                 
5 É nesta vertente que se situam teóricos como Godzich ou Edward Said. 
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Centro? Na verdade, o seu relacionamento com as colónias, até 1974, não pode ser equiparado 

ao colonialismo de países como a Inglaterra, Holanda ou França.  

Assim, para a compreensão das literaturas de língua portuguesa, torna-se pertinente o 

estudo dos contextos históricos, sociais, culturais e ideológicos. A análise literária, quando 

feita individualmente sem considerar estas várias coordenadas, revela parcialidade; daqui a 

preocupação em estudarmos a forma como cada uma destas premissas age individualmente 

para interagir no conjunto. 

Na nossa análise não perderemos de vista o facto de o texto literário ter o seu modo 

peculiar de produzir sentido, sem visar, em algum momento, a pretensão de substituir o 

discurso histórico, sociológico ou outro. No entanto, partimos do pressuposto de que a obra de 

arte literária, por ser produzida em e para a sociedade, não se abstém de jogar com o sentido 

da História, propondo, não raras vezes, uma interpretação histórica. A relação que se 

estabelece entre realidade e ficção inscrita na ambiguidade da linguagem literária permite uma 

dimensão abrangente do texto literário. 

Não pretendemos uma análise estilística das obras em si mesmas, mas sim a 

ponderação dos aspectos que nelas nos permitem detectar os modos de interrogação e 

percepção do real, através sobretudo da ironia, nas diversas vertentes da História, Sociedade, 

Cultura e Ideologia. Por tudo isto, o nosso objectivo principal não é analisar exaustivamente as 

características linguísticas da ironia, mas antes ver a sua intenção, o seu valor temático. 

Tentaremos evidenciar os indícios estilísticos da ironia, mas serão sobretudo os seus 

objectivos, causas e consequências que conduzirão a pesquisa. Por conseguinte, pretendemos 

detectar a presença de indícios da ironia, suas manifestações e objectivos (históricos, sociais, 

culturais e ideológicos), bem como semelhanças e diferenças com as várias obras/autores, sem 

esquecer que estudamos contextos distintos (históricos, geográficos). 

 

O estudo que se apresenta a seguir é o resultado do que acaba de ser dito. 

Consequentemente, a divisão em capítulos evidencia a abordagem que tentaremos fazer do 

texto, a partir do movimento ora para o seu interior (a linguagem literária), ora para o exterior 

(a inscrição em si do mundo extralinguístico).  
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Ao longo deste estudo, insistiremos não tanto na categorização das ironias, mas 

sobretudo na forma como se manifestam e se justificam, nas causas e consequências sociais, 

culturais e ideológicas, o que nos conduzirá a uma tipologia da ironia que definiremos no 

capítulo I e desenvolveremos nos capítulos seguintes. Assim se justifica a forma como se 

apresentam os nossos capítulos e os títulos escolhidos. 

No capítulo I, abordaremos o fenómeno da ironia numa perspectiva teórico-crítica, a 

partir dos postulados epistemológicos sobre a ironia. Tentaremos expor e explorar as 

concepções sobre a ironia que consideramos mais pertinentes, quer ao nível de conceitos, quer 

de relações com outros processos discursivos. Apresentaremos, também, a panóplia de 

tipologias da ironia, com destaque para a nossa própria proposta de análise literária nos 

romances objecto deste estudo. Será importante a referência à transtextualidade como forma 

privilegiada, ao nível literário, da expressão da ironia e, neste sentido, tentaremos delinear as 

fronteiras da ironia através dos campos que lhe são adjacentes. Para isso, instauramos a 

terminologia de parairónico, que pretende designar os processos discursivos que, de algum 

modo, se intercruzam com a ironia, nomeadamente: a sátira, o sarcasmo, a paródia, o cómico e 

o humor.  

Nos capítulos seguintes, pretendemos desenvolver, de forma comparativa, as relações 

de ironia que se estabelecem entre as obras que escolhemos analisar ao longo deste trabalho. 

Desta forma, quando apresentarmos as obras, o intuito será de as enquadrar na temática desses 

mesmos capítulos.  

No capítulo II, passaremos à análise da ironia histórica, com destaque para a relação 

entre literatura e mundo extralinguístico e para a relação entre História e literatura, sem que a 

obra literária mostre pretensões em substituir o discurso da História. Serão alvos do nosso 

estudo sobretudo As Naus, Viva o Povo Brasileiro, A Gloriosa Família e O Último Voo do 

Flamingo. 

No capítulo III, por seu turno, a nossa atenção recairá sobre a ironia social e a 

dimensão social do texto. Veremos, ainda, os pontos de contacto e de afastamento entre as 

várias perspectivas extralinguísticas representadas, sobretudo nas obras seguintes: O Manual 

dos Inquisidores, O Feitiço da Ilha do Pavão, O Cão e os Caluandas e Um Rio Chamado 

Tempo uma Casa Chamada Terra. 
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No capítulo IV, abordaremos a transculturação inevitável às sociedades em situação 

pós-colonial, o diálogo entre a cultura ocidental e as "culturas emergentes", numa tensão de 

mestiçagem, sobretudo evidente na obra de João Ubaldo Ribeiro, Pepetela e Mia Couto. O uso 

da língua (portuguesa), enquanto elemento cultural, será realçado nas suas variantes em As 

Naus, O Feitiço da Ilha do Pavão, Viva o Povo Brasileiro, A Gloriosa Família e Um Rio 

Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra. 

Finalmente, no último capítulo, intentaremos demonstrar a importância do poder verbal 

para a consolidação da ironia ideológica, que está, aliás, subjacente às restantes ironias. Para 

isso, destacaremos o estudo das obras As Naus, O Manual dos Inquisidores, Viva o Povo 

Brasileiro, O Feitiço da Ilha do Pavão, O Cão e os Caluandas, A Gloriosa Família, O Último 

Voo do Flamingo e Um Rio Chamado Tempo Uma Casa Chamada Terra. 

Em suma, ao analisarmos a ironia, ao nível temático, serão objectivos do nosso 

estudo: colocar em relevo as relações entre a literatura portuguesa, a literatura angolana, a 

literatura moçambicana e a literatura brasileira no domínio da ironia, nas últimas duas 

décadas, através das obras e autores referidos atrás; evidenciar as relações entre Literatura, 

História, Sociedade, Cultura e Ideologia, sobretudo no que diz respeito à forma irónica como 

estas quatro últimas componentes são tratadas nos romances, aqui em análise; demonstrar as 

repercussões estilísticas da ironia nas obras literárias que estudaremos; ilustrar o papel da 

ironia na relação Homem−Mundo, Eu−Outro(s); mostrar como a ironia está relacionada com 

desencantos, num processo que vai da utopia à desilusão e, finalmente, salientar o papel da 

ironia contextual, lexical e trágica nas obras aqui em análise de António Lobo Antunes, 

Pepetela, Mia Couto e João Ubaldo Ribeiro.     
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Capítulo I 
 
 

Para uma perspectiva literária da ironia 
 

 

 

 

 

1. O conceito de ironia: penso, logo ironizo 
 

 
O homem superior difere do homem inferior, e dos animais 

irmãos deste, pela simples qualidade da sua ironia. A ironia é o 

primeiro indício de que a consciência se tornou consciente. 

Bernardo Soares, 1998: 165 (parag. 149). 

 

 

 

1.1. Natureza e importância da ironia 
 

 A bibliografia sobre a ironia é extensa. As interpretações e significados que surgem são 

igualmente variados. Apesar das muitas análises existentes sobre a ironia, não se pode afirmar 

que haja muitos consensos e disso daremos conta neste capítulo.  

Começamos por citar Jankélévitch pela forma sintética e bem conseguida como define 

a ironia e os efeitos que ela provoca: «L'ironie est une activité spirituelle infinie, comme tout 

ce qui est de provenance mentale» (Jankélévitch: 1964: 27). O autor acrescenta, ainda, que 

«l'ironie, c'est la gaieté un peu mélancolique que nous inspire la découverte d'une pluralité» 

(Jankélévitch: 1964: 37). Para este autor, a ironia é sinónimo da consciência, que, através de 
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uma correlação bilateral, consegue obter um sorriso. Porém, longe de querer ser simpática, a 

ironia é hostilidade, ou pelo menos afastamento, apresentando-se lacónica, elíptica e 

descontínua. A ironia é o destaque do pormenor para abarcar a generalidade. 

 A ironia é um método, um exercício prático para aproximar o conhecimento e a 

verdade. Ironizar é tornar o visível num enigma e contemplar a reacção que se provoca. Pode 

ser usada como uma arma, como forma de julgar, por isso, provoca, muitas vezes, polémica. 

Neste sentido, Linda Hutcheon (1995ª) caracteriza-a como sendo uma figura que se manifesta 

nos limites, uma figura de fronteira, que pode provocar sentimentos contraditórios, que pode ir 

do prazer à dor.  

Como vemos, as definições de ironia variam e, apesar de não haver consenso, em 

relação aos limites, modo de interpretação e pertinência da ironia, partamos, porém, desde já, 

com a ideia de que, no geral, os estudiosos da ironia estão de acordo quanto à intenção do 

texto irónico. Como refere Linda Hutcheon (1981: 141): «dans un texte qui se veut ironique il 

faut que l'acte de lecture soit dirigé au-delà du texte (comme unité sémantique ou syntaxique) 

vers un décodage de l'intention évaluative, donc ironique, de l'auteur». Esta intenção, segundo 

Hutcheon, é quase sempre pejorativa. Assim, o enunciado irónico constrói-se numa inversão 

semântica, projectando uma avaliação pragmática. O duplo funcionamento da ironia é, pois, 

contrastivo/avaliativo. A autora coloca a ironia ao nível da intenção avaliativa, logo, por 

extensão, poderíamos dizer, ao nível ideológico. É este o pensamento que orienta parte da sua 

obra Irony's Edge (1995).  

 Como acrescenta, igualmente, Philippe Hamon (1996: 31): «le texte ironique, en 

construisant ses "montages évaluatifs", construira en même temps une sorte d'algèbre 

évaluative que le lecteur devra activement interpréter». Por exemplo, se uma personagem 

iletrada fala de Marx e dos fundamentos do comunismo, o leitor deverá avaliar se esta 

personagem está qualificada para fazer esses comentários e se o narrador ou o autor assumem 

a visão da personagem6.  

 Se encararmos o acto de comunicação num sentido mais lato do que aquele 

apresentado por Saussure, teremos em consideração as relações intersubjectivas inerentes à 

                                                 
6 Damos este exemplo pensando já nas obras que analisaremos nos capítulos seguintes. Voltaremos a este aspecto 
quando falarmos, por exemplo, de O Cão e os Caluandas, de Pepetela. 
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fala (parole) e a grande variedade de relações inter-humanas, de que a língua (langue) fornece 

o meio, a ocasião e o quadro institucional, ou seja, as regras. A língua não é apenas um lugar 

de encontro entre indivíduos de uma dada comunidade linguística, mas é também condição e 

modo de vida social. A língua não é já, segundo Saussure, apenas um código, ou seja um 

instrumento de comunicação, mas um conjunto de regras de um jogo que extravasa os limites 

da língua em si, para o universo quotidiano. Assim, não é raro dizer coisas de forma a recusar 

a responsabilidade de as ter dito, recorrendo-se, por vezes, a formas de expressão implícita ou 

de contraste entre o dito e o que se pretende dizer. É aqui que entra a concepção da língua 

enquanto jogo (conceptual) e, por arrastamento, a concepção de ironia.  

 Numa primeira análise, a ironia manifesta-se na conversação, na oralidade, como 

referimos na Introdução. Esta relação embrionária com a oralidade, depreende que haja um 

conhecimento entre os interlocutores, para o sucesso da compreensão da ironia. O espaço e o 

tempo em que/de que se fala é igualmente determinante. É-nos difícil discernir determinados 

sentidos de ironias de séculos passados, sobretudo de ironias políticas, se não tivermos um 

conhecimento profundo sobre esse espaço/tempo. Desta forma, podemos afirmar que o 

distanciamento espacial e temporal pode perturbar a compreensão de um enunciado irónico. E, 

de forma mais abrangente, entendemos que o afastamento de elementos em contradição exige 

ao ouvinte/leitor um esforço mais significativo. 

 Não deixaremos, pois, de alertar para alguns perigos do texto irónico. Por um lado, o 

leitor pode não interpretar a mensagem ou interpretá-la mal; por outro lado, o texto irónico 

pode tornar-se perecível se os elementos irónicos forem numerosos, pois, trabalhando a ironia 

com referências ao real (leis, sistema de valores, etc.) e variando este historicamente, fácil é 

compreender que o texto irónico possa tornar-se incompreensível com a descontextualização 

temporal. Um exemplo desta fugacidade é a ironia presente em alguns cartoons publicados em 

jornais diários. 

 

 Para percebermos melhor os vários pontos de vista dos estudiosos que têm dedicado 

trabalhos à ironia, e que iremos referindo, propomos uma breve perspectiva histórica da 

evolução deste conceito.  
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 A utilização do termo ironia remonta à Antiguidade, havendo consenso quanto à 

ligação etimológica com eirôneia. Porém, as opiniões divergem em relação ao significado da 

palavra grega. Eirôn poderia significar 'aquele que interroga, que questiona, que se questiona', 

eirô significaria, por sua vez, 'dizer, declarar'. Contudo, nenhuma destas relações satisfaz as 

definições actuais de ironia. De qualquer forma, eirôn era uma forma de temperamento, de 

natureza. Eirôneia era uma atitude, um comportamento. 

 Já em Aristófanes (450-385 a. C.) encontramos o termo eirôn, designando personagens 

pouco recomendáveis, indignas de confiança. Este termo aparece também na comédia antiga, 

indicando uma personagem dissimulada. Nas fábulas, é à raposa, devido à sua astúcia, que o 

termo é associado. 

 É através do discurso filosófico, porém, que o termo adquirirá importância. Platão 

(428-347 a.C.) utilizará os termos eirôn e eirôneia com referência a Sócrates. Nos diálogos 

socráticos, a utilização da palavra ironia aparece de forma equívoca, não sendo possível 

identificar com precisão o seu sentido. Tradicionalmente considera-se a ironia socrática como 

processo central do método filosófico de Sócrates, ou seja, o filósofo apresenta-se como um 

ignorante para melhor evidenciar a ignorância dos seus interlocutores. Assim, de acordo com 

um dos sentidos etimológicos (eirôneia), a ironia processa-se pela interrogação, pelo 

questionamento. Desta forma, a ironia encontra-se no centro da maiêutica, enquanto arte de 

fazer nascer ideias7: fingindo-se de ignorante, Sócrates vai destacar as lacunas de 

conhecimento dos seus interlocutores. Enquanto processo dialéctico, a ironia exerce-se no seio 

da conversação, através do jogo de pergunta-resposta, no intento de se conseguir um saber 

mais autêntico e sábio. Porém, e se nos basearmos nos diálogos socráticos, a ironia tem como 

objectivo convencer o público e não distinguir o Bem do Mal. 

 Será com Aristóteles (384-322 a. C.), apenas, que o termo adquirirá alguma exactidão 

de significados, nomeadamente o de engano e de modéstia de espírito para dissimular a 

superioridade nos contactos com as Massas. Esta modéstia está na origem de uma das 

máscaras da ironia, já presente em Sócrates, pois este tentava mostrar-se mais ignorante do 

que era na realidade. 

                                                 
7 Cf. Schoentjes, 2001: 39. 
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Relativamente à associação que se faz da ironia com Sócrates, terá de se considerar um 

campo retórico e outro ético. No campo da ética, a observação era a de uma forma habitual de 

comportamento, um tipo de carácter humano, em que o Homem pretendia mostrar que possuía 

determinadas características que não tinha. No campo da Retórica, a ironia estava confinada a 

uma figura do discurso, no sentido de se 'dizer o contrário do que se significa'. Cícero e 

Quintiliano trabalharam a ironia socrática, sobretudo nesta perspectiva. Cícero chamara a 

atenção para o facto de que alguns tipos de ironia não significam o contrário do que se diz, 

apenas significam algo 'diferente'.  

Ao contrário dos Gregos, o pensamento romano acolhe bem o uso da ironia, quer nas 

conversas quotidianas, quer no discurso público. A partir de Cícero, a ironia-dissimulação, ou 

seja eirôn, usava-se na conversação e a ironia-depreciação, especialidade de Sócrates, 

praticava-se no diálogo filosófico8. Para Quintiliano, a ironia era já uma figura de estilo, uma 

espécie de alegoria. Porém, a ironia, ao contrário da alegoria, joga com contrastes em vez de 

harmonias e apresenta-se como um julgamento de valores. 

No final do século XVI, o que antes era chamado de lítotes e meiosis, passa a designar-

se de ironia. No entanto, só o início do século XVIII, a sátira literária francesa e inglesa 

trouxeram novamente a ideia de ironia. Já antes Cervantes mostrara como se mantém o 

discurso irónico numa longa narrativa. 

 Na Alemanha, durante os últimos anos do século XVIII e as primeiras três décadas do 

século XIX, as ironias de Sócrates e de Cervantes colidiram com a filosofia transcendental e a 

ironia entrou na sua fase moderna. O segundo uso da ironia é, assim, introduzido pelos 

teóricos do Romantismo alemão. Surge a concepção de um mundo paradoxal em que apenas 

uma atitude ambivalente pode tentar abarcá-lo nas suas contradições. A ironia revela-se, deste 

modo, como forma auto-crítica, auto-reflexiva, num exercício de autognose e não como forma 

correctiva. 

 Até ao Romantismo, a ironia socrática será confinada aos escritos de Platão. Com os 

filósofos alemães do Romantismo, e nomeadamente com Le Concept d'Ironie Constamment 

Rapporté à Socrate (de 1841), do dinamarquês Kierkegaard, ela voltará a ser questionada e 

assunto de uma tese académica. 
                                                 
8 Cf. Schoentjes, 2001: 79. 
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Não é apenas na filosofia que a ironia readquire relevância. Também na literatura 

romântica, encontra espaço para florescer, pelo novo papel atribuído ao autor, presente no 

texto de forma bastante visível. Desta forma, intensificou-se a possibilidade de se mostrarem 

as personagens em acção, sem julgamentos de valor explícitos sobre os seus comportamentos. 

Privilegiou-se, igualmente, a cena em detrimento do resumo, o showing em desfavor do 

telling. Por outro lado, a noção romântica do artista divino, amoralista e irónico virá a 

repercutir-se na literatura moderna. 

 No Romantismo, ainda, usa-se a parábase, técnica do teatro antigo que consistia no 

facto de o autor se dirigir directamente ao público, por vezes através do corifeu, do 

mensageiro ou do coro, quebrando-se a ilusão mimética. Desta forma, a parábase permite ao 

autor intervir pessoalmente na ficção que criou para anunciar ou comentar acontecimentos da 

sua escrita, interrompendo assim a acção. Os apartes do teatro clássico e a voz off do cinema 

actual são exemplos desta técnica. A consequência aparentemente mínima revela-se proveitosa 

para a ironia: o fio da acção é interrompido e a ironia pode aproveitar o enfraquecimento da 

mimese para se desenvolver. Este procedimento da parábase é utilizado, por exemplo, em O 

Cão e os Caluandas, de Pepetela, que analisaremos mais à frente. 

 É a partir do início do século XX que a ironia se instala no domínio da literatura. Com 

o New Criticism, a ironia ganha terreno como tropo, como figura, histórica e aculturada. 

Jankélévitch, com L'Ironie (1964), retoma o pensamento de Sócrates, na vertente 

interrogativa, e o pensamento dos românticos alemães, que tinham posto a tónica no aspecto 

auto-reflexivo. 

 Outros críticos foram avaliando a ironia, como aqui exploraremos. Para Wayne Booth, 

por exemplo, a ironia é símbolo de inteligência; para Paul de Man é alegoria, para Georg 

Lukács a ironia resulta do autoconhecimento e autocancelamento da subjectividade. Estas 

perspectivas tão múltiplas justificam-se quando nos apercebemos da complexidade da ironia. 

Com esta amplitude de visões não é de estranhar que muitas vezes surjam controvérsias sobre 

se o romance A é irónico ou não. Por outro lado, por vezes, encontra-se ironia onde a não há: 

não é isso irónico? Assim, se em literatura esta busca e interpretação inesperada da ironia pode 

ser um desafio, no quotidiano pode tornar-se desastroso, contribuindo para alimentar 

equívocos.  
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 Finalmente, destacam-se na crítica pós-moderna sobre a ironia os seguintes autores: 

Candace Lang, com Irony/Humour (1988), sobre o lugar da ironia no quadro do movimento 

desconstrucionista; Joseph Dane, com The Critical Mythology of Irony (1991), remontando a 

Schlegel e defendendo que o discurso legítimo sobre a ironia é um discurso irónico; Linda 

Hutcheon, com Irony's Edge (1995ª), sobre uma política da ironia; Philippe Hamon, com 

L'Ironie Littéraire (1996), sobre a significância da ironia ao nível literário e Ernest Behler com 

Ironie et Modernité (1997), sobre a ironia numa perspectiva filosófica. 

 A história crítica da ironia alerta-nos para a necessidade de duas distinções entre usos 

diferentes deste processo discursivo. Um, dominando até ao final do século XVIII, que tem 

ainda presente o étimo grego (eironeia) e toda a tradição retórica, com especial relevo para 

Sócrates. Nesta perspectiva, a ironia é entendida como 'dissimulação da ignorância' por 

alguém que sabe mais do que pretende mostrar ou sabe outra coisa. É a ironia como tropo, que 

os teóricos medievais consideravam como uma subcategoria da alegoria9, no sentido em que 

há discrepância entre o que é dito e o que se pretende significar. A influência era de 

Quintiliano e de outros retóricos tardios que classificavam a ironia como um tipo de alegoria, 

sendo que a alegoria pretenderia a similitude entre o que é dito e o que se pretende dizer. 

 O modelo mais influente na história da ironia tem sido, de facto, o do Sócrates 

platónico. Porém, nem Sócrates nem os seus contemporâneos associaram à palavra eironeia as 

concepções modernas de ironia socrática. Apesar de podermos acreditar na sinceridade de 

Sócrates quando dizia 'nada saber', a verdade é que a ironia associada a esta e outras 

afirmações transformou-se em simulatio, no sentido de engano e, por alargamento, no sentido 

de arrogância e superioridade. A ironia-simulação é a ironia que pede ao leitor para procurar 

atrás da expressão, onde se esconde o contrário, onde atrás da aparência existe a realidade. 

Trata-se de uma concepção vertical do sentido10. De notar que a simulação só se torna ironia 

quando é apreendida como tal. Assim se explica a ideia de máscara associada à ironia, bem 

como a da raposa.  

                                                 
9 No entanto, esta analogia entre ironia e alegoria parece-nos algo incoerente, na medida em que a ironia joga 
principalmente com a ideia de contraste e a alegoria joga com a ideia de similitude. Sobre a defesa dessa relação 
entre ironia e alegoria, ver, por exemplo, Paul de Man, 1983: 187-228. 
10 Cf. Schoentjes, 1993: 150. 
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O outro uso da ironia é o de ironia-dissimulação. Esta concepção, ao contrário da de 

ironia-simulação, pede que se procure na expressão, uma vez que se defende que o texto não 

esconde nada, mas a sua ambiguidade permite múltiplas leituras. Trata-se de uma concepção 

horizontal de sentido11.  

 A ironia sofre também, ao longo dos tempos, duas tendências maiores em relação à sua 

produção e recepção. Até antes da segunda metade do século XX, tem primazia a noção de 

intencionalidade do autor. Assim, a descodificação de um enunciado passa(va) pelo objectivo 

de reconstruir a ironia de forma a destacar a intenção do autor. A partir da segunda metade do 

século XX (e com implicações no Pós-modernismo), graças sobretudo a Derrida, Paul de Man 

e Candace Lang, a ironia deixa de ser concebida como um atributo do texto, para tornar-se 

num modo de leitura. Este deslocamento de foco da produção para a recepção do texto, não 

será aquele que aqui perfilharemos, na perspectiva crítica. Parece-nos mais produtiva uma 

análise crítica baseada na totalidade da relação: produção—enunciado/texto—recepção. Como 

tentamos demonstrar neste capítulo, a complexidade da ironia não se coaduna com uma visão 

parcial e simplista deste processo. Nesta medida, não poderemos, igualmente, descuidar os 

condicionalismos e objectivos da produção do enunciado irónico. 

 

 

 

1.2. Perspectivas da ironia 
 

Como temos vindo a afirmar, definir ironia não tem sido tarefa fácil nem consensual. 

No geral, a ironia é vista como uma figura de retórica, uma multiplicação de pontos de vista e 

incoerências e, mesmo, como um modo de vida. 

Para uns, a ironia é uma forma transitória, não se pode manter, é o que Linda Hutcheon 

chamou de «irony’s edge», o limiar da ironia. Para outros, a ironia é a capacidade de corrigir o 

subjectivo pela objectividade, é a consciência do caos e reside na contradição da nossa 

                                                 
11 Cf. Schoentjes, 1993: 150. 
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natureza, faz parte do ideal de vida do homem, situa-se no ouvinte/leitor. Há ainda opiniões 

que defendem que não se consegue falar da ironia a não ser com ironia. 

Alguns estudiosos defendem que a verdadeira ironia não é arrogante, mas humilde, não 

pretende mostrar a superioridade de uma posição em relação a outra, afasta-nos de 

fundamentalismos (visão sobretudo socrática) e permite a autocrítica: «L'ironie est la fille du 

mariage du sentiment d'infini qui nous habite et de la réflexion critique qui nous rappelle à 

plus de modestie» (Guirlinger, 1999: 35). A ironia é, pois, etimologicamente interrogação, 

questionamento, problematização, como refere, ainda, Guirlinger, a ironia é como um apelo: 

«Homme, réveille-toi! Réveille-toi de la torpeur paresseuse, des idées toute faites et de la 

marche somnambulique sur les chemins tout tracés» (Guirlinger, 1999: 27). 

 Podemos conceber, igualmente, a ironia como uma espécie de metacomunicação, uma 

comunicação que sustenta a mensagem sobre a natureza da comunicação. Com a ironia o 

senso comum começa a ser indeterminado. A ironia enfatiza o textual, o interpretado, o 

cultural, mais do que o natural estatuto da interacção social. 

Vejamos concretamente o que referem alguns autores que se dedicaram ao estudo da 

ironia. Para Kierkegaard (1975), a ironia é uma concepção do mundo que visa mistificar o 

ambiente envolvente, não para passar despercebido, mas sobretudo para incitar os outros a 

desmascararem-se, procurando modificar o mundo circundante. Como o humor, não constitui 

um fim em si, é uma faculdade, a faculdade de poder viver poeticamente. Trata-se de uma 

função psíquica consciente. 

Kierkegaard vê a ironia romântica como uma abreviação da realidade para a 

autoconsciência do artista. A obra deste autor sobre a ironia apresenta-se pessimista12, niilista, 

mesmo, profetizando o iminente colapso da civilização. A tónica é constantemente colocada 

na subjectividade e negatividade da ironia. A ironia, para ele, deveria subordinar-se à ética e à 

religião, porém, revela-se uma actividade mais intelectual do que moral. Como diz Muecke 

(1980: 247): «the morality of irony (...) is a morality of intelligence. The ironist's virtue is 

mental alertness and agility. His business is to make life unbearable for troglodytes, to keep 

open house for ideas, and to go on asking questions». 
                                                 
12 Como ele refere: «Devant l'ironie tout devient néant» (Kierkegaard: 1975: 233) ou, insistindo em definir a 
ironia como «négativité infinie et absolue [sic] (...) l'ironie (...) concerne (...) la vie toute entière [sic])» 
(Kierkegaard: 1975: 234). 
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Independentemente do período a que se refere, a ironia aparece em Kierkegaard como 

uma categoria ética e estética, moralmente repreensível, um pré-requisito para o estado 

religioso, numa obra em que abundam as alusões bíblicas. Assim, Kierkegaard usa o termo de 

ironia para designar quer o estado pré-metafísico, quer o estado pós-metafísico de 

negatividade. Autores como Candace Lang retomam estas "duas ironias"13 para distinguir 

ironia de humor, atribuindo o termo humor à ironia dialéctica e reservando ironia para 

designar a ironia tradicional, no sentido de fenómeno oposto a essência, e expressão oposta ao 

sentido14. Retomaremos a relação entre a dicotomia humor/ironia mais à frente (ponto 3.4.). 

Para Vladimir Jankélévitch (1964), a ironia entronca na alegoria, no sentido de que 

toda a linguagem é mais ou menos alegórica. Por sua vez, Norman D. Knox (1973)15 refere 

que a ironia pode ser definida como um conflito entre dois significados com uma estrutura 

dramática peculiar: entre a aparência e a realidade. Acrescenta, também, os factores de 

variabilidade da estrutura irónica, tais como:  

1) O grau de conflito entre aparência e realidade. 

2) O campo de observação a partir do qual a ironia pode ser notada. Assim, os campos 

mais utilizados são: a "ironia verbal" (a relação entre um significado localizado nas palavras 

ou no seu contexto); a "ironia dramática", na literatura, ou a "ironia do destino", no dia-a-dia 

(a relação entre um acontecimento ou situação interpretados a partir de um ponto de vista 

limitado pelos conhecimentos dos receptores); a "ironia de atitude" (a relação entre 

acontecimentos e o estado de espírito do observador), que pode ou não ser exteriorizada 

enquanto ironia verbal, ironia dramática ou ironia do destino.  

 3) A ironia geralmente tem um autor, que por analogia tem um poder sobre-humano 

em alguns campos da observação; tem sempre uma audiência e uma vítima, ainda que o autor 

se possa tornar numa pseudovítima. 

 4) Os vários aspectos da ironia podem ser os seguintes: a concepção da realidade, o 

grau com que cada autor e audiência simpatizam ou se identificam com a vítima; o destino da 

vítima: triunfo ou derrota. Desta forma, a "ironia satírica" revela a derrota de uma vítima 

                                                 
13 As ironias que Kierkegaard propõe e que acabámos de referir: a do estado pré-metafísico e a do estado pós-
metafísico de negatividade. 
14 Cf. Lang, 1988: 35. 
15 Cf. Knox, 1973: 626-634. 
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antipática e a "ironia cómica" mostra o triunfo de uma vítima simpática. Num outro pólo, a 

realidade pode ser percepcionada como hostil para os valores humanos. Deste modo, a derrota 

é inevitável. Assim, na "ironia trágica", a simpatia pela vítima predomina e na "ironia niilista" 

é o afastamento satírico que sobressai. Por sua vez, a "ironia paradoxal" balança entre estes 

dois extremos, pois relativiza tudo, ou seja, o autor e a audiência oscilam entre identificação e 

afastamento. 

 Por seu turno, Joseph Dane considera que a ironia não é nem um fenómeno literário, 

nem um fenómeno filosófico, mas é antes «a word or complex of words made up of its 

cognates in various European languages» (Dane, 1991: 4). Se é certo que a história da ironia 

recua ao século IV a. C., à Antiga Grécia, parece-nos inaceitável colocar a ironia como traço 

exclusivo do Ocidente. Que sabemos nós, por exemplo, do Oriente, para afirmarmos 

categoricamente que a ironia nasceu no Ocidente? E ainda que assim fosse, não será a ironia 

um fenómeno humano, quase arriscaríamos dizer tão velho como a linguagem verbal humana, 

que não se pode circunscrever apenas a um território geográfico?  

Também não adoptamos, aqui, a perspectiva do neopragmatismo de Richard Rorty 

(1994) de "ironismo", na relação entre o público e o privado. Rorty defende que a ironia não é 

elevação para além do discurso quotidiano, não é uma técnica literária elevada. Pelo contrário, 

a ironia é uma atitude privada, pois ao nível público, do político, temos de falar e agir como se 

partilhássemos os valores da sociedade, do humanismo, da democracia. Só ao nível do 

privado, do filosófico, é que se permanece irónico, pois sabe-se que esses valores são 

contingentes e contextualmente dependentes. Ora, como já defendemos na introdução, a ironia 

interessa, e é estudada, também, pela política, como forma de evitar fanatismos e radicalismos, 

como técnica do discurso argumentativo e, por vezes, de demagogia. Posição oposta à de 

Rorty, que perfilhamos, tem Linda Hutcheon, neste aspecto, ao defender a existência e 

necessidade de comunidades discursivas e a força política e ética da ironia. São as 

comunidades discursivas16 que tornam possível a ironia. Componentes como a nacionalidade, 

a religião, o sexo, a profissão, a idade, entre outros, intervêm na interpretação da ironia. Esta 

                                                 
16 A noção de «discursive communities» é amplamente explorada por Linda Hutcheon (1995: 89-115), alertando 
para o facto de todos nós pertencermos simultaneamente a vários tipos de comunidades discursivas: é-se, por 
exemplo, homem ou mulher, branco ou negro, católico ou muçulmano, português ou angolano, casado ou 
solteiro, etc. Assim, apresentamos sempre uma multiplicidade de identidades sociais. 
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interpretação dependerá das competências do intérprete, tais como as competências 

paralinguísticas, metalinguísticas, ideológicas, sociais, culturais e, no caso dos textos 

literários, deverá existir também um conhecimento das convenções literárias.  

  Tem-se, igualmente, por vezes, a tendência para confundir ironia com mentira. Nesta 

medida, Catherine Kerbrat-Orecchioni (1978: 13) destaca dois tipos de insinceridade: a 

mentira e a ironia. Porém, na mentira, o locutor diz 'A', pensa 'não-A' e quer fazer entender 'A'. 

Por sua vez, na ironia, o locutor diz 'A', pensa 'não-A' e quer fazer entender 'não-A'. Assim, a 

mentira pretende passar por verdade, é uma inversão que não pretende ser descodificada, 

enquanto a ironia deve ser descodificada como tal, como inversão perceptível. Umberto Eco 

(2000 e 2006) alerta também para esta relação entre ironia e mentira, resumindo: «Irony 

consists in saying not the opposite of the truth but the opposite of what one presumes the 

interlocutor thinks is true. It is ironic to define a stupid person as very intelligent, but only if 

the adresse knows that the person is stupid» (Eco, 2006: 233). Quando o interlocutor não está 

a par do jogo, a ironia torna-se mentira. Transpondo esta relação para a literatura e para o 

consequente processo de comunicação que se estabelece, percebe-se a importância da 

competência literária do leitor e da sua enciclopédia. 

Sperber e Wilson (1978) defendem a teoria de menções17, com base numa dissociação 

enunciativa, para a apreensão de todas as ironias, uma vez que o locutor menciona os seus 

propósitos de que se dissocia, imputando-os ao seu alvo, que pode ser um indivíduo, um 

grupo, uma norma ou mesmo um dado aspecto de si-próprio, de que se distancia no momento 

da enunciação. Retoma-se aqui, indirectamente, a ideia de 'ironia = simulação', já manifesta 

desde a Antiguidade Clássica, como referimos. O locutor assume uma atitude de 

distanciamento em relação ao enunciado, como se fosse um actor a representar um papel. 

Apesar de todas as críticas que possam ser feitas a esta teoria18, estava dado o primeiro passo 

para se ver a ironia como um fenómeno privilegiado de polifonia enunciativa. Recupera-se, 

                                                 
17 Esta posição será reatada e desenvolvida por Berrendonner (1981: 198-223), que destaca, por exemplo, a 
questão das «énonciations-échos», retomada por Kreuz e Roberts (1993) nas «echoic mentions», e, ainda, por 
Sperber e Wilson (1986). Estes últimos abandonam o termo de «echoic mentions» em favor de um termo mais 
geral como «echoic interpretation». 
18 Sobre essas várias críticas, ver, por exemplo, Mercier-Leca, 2003: 28-33. 
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assim, o termo de M. Bakhtin que veio a ser muito utilizado por O. Ducrot para abordar os 

enunciados em que no discurso de um enunciador se deixam "ouvir" várias outras vozes. 

 Independentemente das definições e perspectivas teóricas por que se adopte sobre a 

ironia, para que se verifique uma comunicação irónica há que ter em consideração três 

elementos da cadeia irónica: o ironista, o alvo e o observador. Para o sucesso de uma ironia 

contribui o descodificador e a possibilidade de ele conseguir descortinar o verdadeiro sentido 

do enunciado irónico. Tendo em consideração que a ironia é indissociável de uma componente 

crítica, ela pode visar situações, opiniões ou pessoas. A ironia, com propósitos morais, visa 

claramente um alvo, geralmente exterior ao ironista. Porém, repetimos, este pode também 

tornar-se o próprio alvo da sua crítica, num exercício de auto-ironia. 

A imagem da ironia como astúcia e do ironista como uma raposa tem atravessado os 

tempos, pois este animal, tradicionalmente, apresenta-se com os mesmos defeitos e virtudes 

que são atribuídos ao ironista: os dois são inteligentes e hábeis, mas simultaneamente 

dissimuladores e perigosos. Raramente o ironista sobrevive, também, sem uma vítima. Trata-

se sobretudo de ironia correctiva, de uma ironia satírica que procura minar os sistemas 

estabelecidos. Todavia, como alerta Schoentjes (2001: 192): «une ironie moins polémique et 

plus pédagogique peut également chercher à transformer le lecteur en victime». A ironia pode, 

pois, elogiar para censurar qualidades que faltam ao seu alvo; chegar a acordo com o alvo; 

pretender insinuar, aconselhar, defender ou encorajá-lo19.  

Como dissemos em cima, a ironia exprime sempre um julgamento crítico e moral20: 

«L'ironiste est un moraliste qui, constatant qui les faits qui se présentent à ses yeux ne 

correspondent pas au monde parfait qu'il a à l'esprit, désigne les imperfections qu'il entend 

épingler par des termes qui ne conviennent qu'à son idéal» (Schoentjes, 2001: 85). 

Segundo alguns autores, o ironista é um idealista que acredita na perfeição do 

Homem21. Quando mostra a sua rejeição em relação ao que o circunda, ele exprime a sua 

adesão a um universo que idealiza ou de que tem nostalgia. Desta forma, a ironia mostra com 

                                                 
19 Cf: Muecke, 1980: 67 ss. 
20 Geralmente, a ironia exprime um ideal moral. No quotidiano, por exemplo, a mãe ao dizer à sua criança «Que 
limpo que estás!», quando ela tem a roupa suja, mostra a adesão ao ideal da higiene e da obediência, alertando o 
filho para esses valores. 
21 Cf. Schoentjes, 2001: 87. 
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frequência o desencanto, a indignação e a tristeza. Nesta perspectiva, o ironista não é um 

mentiroso, ele não quer enganar, mas apenas manter a ilusão de uma mentira, pois ele deseja 

que as suas alusões sejam compreendidas.  

Para o emissor, o uso do discurso irónico apresenta duas vantagens. Por um lado, a 

eficácia da compreensão do sentido implícito, por outro, a impunidade e a inocência do 

sentido explícito do enunciado. Atacado, o ironista pode sempre negar a interpretação do 

interlocutor para o enunciado em causa. 

Kierkegaard (1975: 225) refere que o ironista ou se identifica com os abusos que tenta 

combater ou adopta uma atitude de oposição a essas desordens. Refere ainda que «l'ironie est 

en train de s'isoler, car elle ne veut pas être comprise par le commun des mortels» 

(Kierkegaard, 1975: 224). Discordamos desta opinião, pois, ainda que esta referência seja feita 

em relação ao Romantismo, a ironia só pode existir se for compreendida. É verdade, porém, 

que a ironia pretende fazer apelo à inteligência, mas a inteligência não é (apenas) símbolo de 

"pessoas superiores" como Kierkegaard queria fazer acreditar. 

O ironista é ainda, para Kierkegaard (1975: 236), um profeta, «car il ne cesse de 

signaler une chose à venir, mais il ignore laquelle» e continua, afirmando que o ironista «a 

quitté les rangs des contemporains: il leur fait front» (Kierkegaard, 1975: 236).  O ironista é, 

assim, uma vítima igual à dos seus contemporâneos que, todavia, exige a evolução do mundo. 

Estas afirmações de Kierkegaard parecem-nos importantes pelo menos, por enquanto, para 

lançar uma questão à qual tentaremos responder nos próximos capítulos: em António Lobo 

Antunes, Pepetela, Mia Couto ou João Ubaldo Ribeiro manifesta-se este ironista-profeta de 

que fala Kierkegaard?  
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1.3. Tipologias da ironia 
 

 É grande a panóplia terminológica relacionada com as tipologias da ironia. Geralmente 

a contradição e/ou o contraste entre uma atitude antiga e uma nova atitude e os sentimentos 

que lhe estão ligados evidenciam o campo da ironia. A definição mais clássica, com base na 

Retórica, apoia-se na definição da ironia enquanto noção de contrário, enquanto figura de 

estilo, referindo-se que a utilização deste processo consiste em dizer o contrário do que se 

pensa ou do que se quer fazer pensar aos outros. Ao aceitarmos esta definição depreendemos 

que a ironia exige uma postura crítica, um julgamento de valor. A ironia está ligada quer à 

alegria, quer sobretudo ao despeito, à impaciência, à ira, à dor. Desta forma, o estilo que lhe 

está subjacente varia: pode ser nobre, elevado, patético ou colérico. Esta definição é, porém, 

incompleta, até porque, como veremos, há vários tipos de ironia e não só a ironia verbal, que 

será aquela tomada como referência pela Retórica. 

Tradicionalmente, referem-se três tipos de ironia: a "ironia verbal", ou seja, quando se 

diz algo e pretende significar-se algo diferente; a "ironia dramática", na literatura, sobretudo, 

quando a audiência percebe algo que a personagem desconhece; e finalmente a "ironia de 

situação", quando há discrepância entre o resultado pretendido e o resultado obtido. 

As ironias identificadas no século XX como "ironia do destino", "ironia de 

acontecimentos", "ironia de natureza", "pura ironia", "ironia cósmica" e "ironia metafísica" 

representam ou são extensões da "ironia dramática" do Romantismo alemão. 

Geralmente, quando se procuram os vários sentidos sobre a ironia, encontramos 

referências à "ironia socrática", à "ironia romântica", à "ironia linguística" (ou seja, a ironia 

enquanto figura de discurso) e à "ironia das coisas" (isto é, a ironia do destino, de situação). 

Trata-se de duas ironias diacrónicas e de outras duas sincrónicas. A "ironia socrática" e a 

"ironia romântica", apesar de poderem ser vistas também numa perspectiva diacrónica, são 

sobretudo referências a períodos históricos datáveis. Pierre Schoentjes (2001) sintetiza estes 

tipos de ironias de acordo com a forma do discurso, a finalidade, a forma de interpretar o 

sentido e a figura associada.  

Desta forma, a "ironia socrática" é dialéctica, tem como finalidade a verdade. O 

sentido é outra coisa do que é dito e a figura que lhe está ligada é a alegoria. Por sua vez, a 
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"ironia romântica" inserindo-se no discurso estético e associada à figura da parábase22, expõe 

um sentido paradoxal e tenta mostrar a arte através do artifício. A "ironia de situação" está 

associada a um discurso dramático, tem por finalidade mostrar a vida, baseia-se na inversão e 

a forma que lhe está associada é a peripécia. Finalmente, a "ironia verbal" está inserida num 

discurso retórico, procura convencer, mostra um sentido contrário ao que é proferido e está 

relacionada com a antífrase.  

Muecke, em Compass of Irony (1980: 4), defende que o facto de haver tantos tipos de 

ironia contribui para o caos que se verifica no estabelecimento de uma terminologia da ironia. 

Estes tipos de ironia são: auto-ironia, ironia de carácter, ironia cómica, ironia cósmica, ironia 

do destino, ironia dramática, ironia dupla, ironia filosófica, ironia ingénua, ironia prática, 

ironia retórica, ironia romântica, ironia sentimental, ironia de situação, ironia socrática, ironia 

da sorte, ironia trágica, ironia verbal, etc. Podemos constatar que estas terminologias estão 

relacionadas com o objectivo, o meio utilizado, a técnica, a função, o objecto, o emissor ou a 

atitude.  

Assim, Muecke (1980: 42 e 1973: 8) tenta sintetizar esta panóplia de tipologias sobre a 

ironia, reduzindo-a apenas a dois tipos: a "ironia verbal" e a "ironia situacional". A "ironia 

verbal" implica um ironista que, consciente e intencionalmente, utilize a técnica. Por sua vez, 

a "ironia situacional" requer apenas uma situação, isto é, acontecimentos que sejam 

interpretados como irónicos: é a ironia da vida, do destino, da sorte. Os retóricos gregos 

chamaram-lhe "ironia do destino" e "ironia de acontecimentos" e outros autores falam de 

"ironia de situação". 

Muecke (1980: 15) defende, além disso, que o ironista é um artista, que vê o mundo 

esteticamente em relação com o ser humano. Assim, a "ironia verbal", ainda que possa não ser 

sempre considerada como arte, «always has an aesthetic element» (Muecke, 1973: 45). Por 

analogia poderíamos expandir esta caracterização, referindo que a ironia é uma arte. Mas que 

tipo de arte? 

 Por seu turno, Norman Knox (1973: 626-634) refere cinco tipos de ironia: a "ironia 

cómica", que pressupõe um final feliz; a "ironia satírica", em que se sanciona um alvo ou uma 

situação antipática; a "ironia trágica", em que a vítima da ironia é simpática, mas fracassa; a 
                                                 
22 Cf. Schoentjes, 2001: 26. 
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"ironia niilista", em que se neutraliza, através do afastamento satírico, a simpatia, mas em que 

o autor e o público partilham a situação da vítima, e finalmente, a "ironia paradoxal", em que 

tudo é relativo, em que a realidade reflecte parcialmente os valores humanos e em que o 

triunfo cómico e o fracasso trágico se neutralizam23.  

Por sua vez, Wayne C. Booth (1975) fala em "ironia estável" e "ironia instável", dando 

especial relevo à primeira, que em parte coincide com o que Muecke chama "ironia retórica". 

Porém, quanto a esta tipologia, posicionamo-nos na perspectiva de Linda Huctheon quando 

esta conclui: «all ironies, in fact, are probably unstable ironies» (Hutcheon, 1995ª: 195). 

Como observámos, as terminologias utilizadas pelos estudiosos diferem. Por exemplo, 

como já referimos, Douglas C. Muecke, em Compass of Irony (obra publicada em 1969), lança 

os fundamentos da "ironologia", fala de "ironia verbal" e de "ironia de situação", termos que 

passam a ser usados pela crítica em geral, associados a "ironia retórica", "ironia de 

acontecimentos" e "ironia do destino". 

Sintetizemos, pois, os vários tipos de ironia. Apesar da longa história relativa à "ironia 

verbal", actualmente os termos 'ironia' e 'irónico' utilizam-se consideravelmente em situações 

do quotidiano, para as chamadas "ironias de situação". Estas "ironias de situação", 

frequentemente chamadas "ironias do destino", devem a sua origem à peripeteia dos Antigos, 

explicitada, por exemplo, por Aristóteles na sua Poética24. Assim, a "peripécia", respondendo 

a uma necessidade interna de organização da tragédia, provoca a surpresa pela inversão final 

dos acontecimentos. O exemplo de Édipo, de Sófocles, ilustra bem a noção de peripeteia. Esta 

ideia de destino infeliz, de azar, que atinge o herói, está associada à denominação "ironia do 

destino", fazendo com que sempre que se use tal designação se esteja a remeter para um 

desfecho infeliz. Desta forma, a utilização da expressão "ironia de situação" é mais neutral. 

Por sua vez, a "ironia do destino" remete-nos para a "ironia dramática", associada ao teatro, a 

ironia que os ingleses chamam tragic irony ou sophoclean irony. Apesar de inicialmente se 

referir apenas ao teatro, este tipo de ironia pode ser encontrada também no romance e, nesse 

caso, consiste em que o leitor (ou espectador) esteja ao corrente de factos que as personagens 

                                                 
23 Sobre a análise deste e de outros tipos de ironia ver Muecke, 1978: 489-490. 
24 Cf. Aristóteles, 1998: 118. 
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ignoram. Este aspecto não implica, todavia, que este tipo de ironia tenha aliado a si uma ideia 

de infelicidade, de mau presságio, mas antes de desconhecimento. 

Da mesma forma que a "ironia verbal" se apoia numa oposição entre o sentido aparente 

das palavras e o seu sentido real, a "ironia de situação" perverte a relação entre o ser e o 

parecer das personagens. Com base nesta definição, Pierre Schoentjes (2001: 52) categoriza as 

"ironias de situação" em "ironias pictóricas" e "ironias narrativas". A "ironia pictórica" é 

aquela que está presente numa paisagem, na natureza, num quadro, no confronto entre 

contraste e harmonia: uma barraca em frente a uma mansão, por exemplo. A "ironia de 

situação narrativa" será aquela em que há uma transformação que ocorre no tempo contra 

todas as expectativas, jogando sobre a identidade escondida, sobre o ser e o parecer, como no 

conto infantil do Patinho Feio, de Andersen, por exemplo. 

Ainda quanto à questão da "ironia verbal", refira-se que o tratamento retórico da ironia 

põe em evidência a noção de contrário. No entanto, a noção de contrário é muito restritiva para 

definir a totalidade de ironias verbais. A "ironia retórica" não espera nenhuma resposta, é, por 

isso, uma forma de colocar fim a um diálogo, ao contrário da "ironia socrática", uma vez que a 

censura apresenta-se como elogio, impedindo, assim, qualquer réplica, condenando o 

interlocutor ao silêncio. Desta forma, a "ironia verbal" exprime geralmente um julgamento de 

valor. 

 

 Como verificamos, as classificações não geram consenso e só destacámos aqui 

algumas. Assim, atendendo às várias perspectivas dos estudiosos da ironia e da nossa própria 

posição em relação a este problema, como perspectivar a ironia enquanto processo e enquanto 

tipologia? Tentaremos dar a resposta a esta questão já a seguir. 

Se analisarmos a ironia, como a Retórica a vira, simplesmente enquanto figura de 

estilo, estaremos a restringir bastante o seu campo de intervenção, pois tal só nos permitirá 

analisar a "ironia verbal", excluindo, por exemplo, a "ironia situacional". Ao consignarmos a 

ironia a uma figura de estilo estaremos também a restringi-la a uma palavra ou a um sintagma, 

excluindo a totalidade do texto e/ou a atitude global do enunciador. A ironia é, assim, um 

processo discursivo mais abrangente do que um sintagma ou uma frase. Ao longo deste 
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capítulo vamos tentar mostrar as várias vertentes da ironia, que, pela sua natureza ambígua, 

tem-se confundido com humor, paródia, sarcasmo, etc. 

Se, porém, nos ativermos à ironia enquanto figura de estilo, não podemos deixar de 

concordar com a posição de Catherine Kerbrat-Orecchioni25 (1980b) ao classificá-la de tropo 

semântico-pragmático. Como sabemos, a pragmática distingue-se de outras orientações 

semióticas (semânticas e sintácticas) pela constatação do efeito prático dos signos linguísticos. 

Para tal, é necessário ter em consideração o contexto da enunciação, a situação específica em 

que ocorre, os participantes, o tempo, o local e a posição social dos intervenientes. Assim, a 

intenção de um locutor traduz-se num objectivo ilocutório específico, muitas vezes com 

efeitos perlocutórios sobre o mundo extralinguístico.  

No campo pragmático, a ironia tem, pois, um valor ilocutório bem caracterizado: 

ridicularizar, desqualificar, satirizar, escarnecer. Kerbrat-Orecchioni (1980b: 120) vai ao ponto 

de destacar o valor pragmático da ironia em detrimento do seu valor semântico, afirmando que 

ironizar é sobretudo escarnecer de algo ou de alguém e não tanto falar por antítese. Assim, do 

ponto de vista pragmático a ironia pode reduzir-se à fórmula: "A diz X e quer fazer entender 

não-X; B entende não-X, sabendo que A disse X". 

Convém, continuar a afirmar que postulamos a opinião de, por exemplo, Philippe 

Hamon (1996: 23), quando diz que os efeitos da ironia são inúmeros e não se reduzem apenas 

a uma única palavra cujo sentido é invertido. Geralmente, na ironia, invertem-se ou permutam-

se as relações, contestam-se ou desqualificam-se os modos e estruturas de argumentação e de 

pensamento. 

Se no âmbito da oralidade, a função pragmática da ironia é facilmente apreensível, não 

podemos, todavia, pretender que seja evidente identificá-la num texto literário. Contudo, é 

indiscutível que a ironia é uma construção semiótica de uma postura de enunciação visando 

um efeito26. A interpretação da ironia pode depender dos indícios prosódicos e paraverbais, a 

entoação, a mímica, por exemplo. Pode também depender dos indícios cotextuais, situados ao 

nível segmental do texto e dos indícios contextuais, situados ao nível da situação observável, 

da natureza da enunciação. 
                                                 
25 Já antes esta autora tentara classificar a ironia em "ironia referencial" (a que outros autores chamaram de 
"ironia situacional") e "ironia verbal" (Kerbrat-Orecchioni, 1978: 17). 
26 Cf. Hamon, 1996: 18. 
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Ao nível semântico, falamos, por exemplo, da relação de oposição que se estabelece no 

enunciado. No entanto, nem sempre é uma relação antitética que se estabelece; por vezes, a 

ironia revela-se através de uma estrutura hiperbólica, como referem, por exemplo, Sperber e 

Wilson (1978) e Kerbrat-Orecchioni (1980b). Isto quer dizer que o locutor ao dizer A pode 

querer que se entenda não-A e não o contrário de A. Assim, se se disser: «Eu sou um génio!», 

não quer necessariamente que se entenda: «Eu sou um estúpido!», mas antes «Eu não sou um 

génio!». É importante destacar este aspecto da ironia, pois a generalidade das definições dos 

dicionários, bem como de várias obras sobre a ironia, continua a colocar a ênfase no seu 

carácter antinómico. Ora, como veremos mais à frente, para além da hipérbole, aqui referida, 

são vários os indícios que a ironia usa para se revelar. 

 No que diz, ainda, respeito a uma definição semântica, a ironia, enquanto acto 

simbólico, implica dizer uma coisa significando outra. Estabelece-se, portanto, uma relação 

importante entre «the said and the unsaid» (Hutcheon, 1995ª: 37). É uma forma de expressão, 

que se dirige necessariamente a um meio social, sem o qual a sua interpretação não seria 

possível, pois estabelece com ele uma relação de referencialidade. A interpretação da ironia 

depende não do que é dito, mas do que é pensado. Desta forma, a sagacidade daquele que a 

ouve ou lê é posta à prova.  

 Kerbrat-Orecchioni (1980b: 123-125) distingue ainda dois tipos de ironia: "ironia 

situacional" e "ironia não-situacional". Estes dois tipos de ironia, de acordo com a autora, 

opõem-se segundo a natureza do alvo e o sentido da inversão semântica. Assim, a "ironia 

situacional" tem como alvo o locutor citado e a "ironia não-situacional" tem como alvo a 

situação sobre a qual se fala. Esta distinção parece-nos muito lacunar, ainda que tenha a 

vantagem de vir alertar para a diferença de alvos: sujeito receptor versus contexto 

extralinguístico. 

 Quanto ao sentido da inversão semântica, a "ironia situacional" pode explorar as 

avaliações positivas bem como as negativas, sem que o sentido irónico tenha de se basear 

nesse tipo de inversão. Por seu turno, a "ironia não-situacional", visando desqualificar o 

objecto-alvo, tratando de forma valorativa o que se quer desvalorizar, baseia-se na substituição 

de uma expressão positiva por uma negativa. Assim, para um dia de temporal, o exemplo 

poderia ser: «Que belo dia!». Mais uma vez, esta distinção parece-nos lacónica e, sobretudo, 
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viável para uma análise linguística de enunciados isolados e não passível de ter sucesso ao 

nível de uma análise mais alargada de texto. 

Poderemos considerar, ainda, outros tipos de ironia: a "ironia pantomínica", que se 

exprime por gestos; a "ironia plástica", que se representa nas caricaturas, e a "ironia da 

linguagem", escrita ou falada, a mais maleável destas três e com maiores potencialidades27. É 

esta ironia da linguagem lato sensu que aqui nos interessa.  

 

Do estudo das tipologias propostas por vários estudiosos e fruto da nossa própria 

reflexão, vamos ter em consideração na nossa análise alguns tipos de ironia de linguagem, que 

influem, sobretudo, no âmbito da crítica histórica, social, cultural e ideológica. Por 

conseguinte, a nossa proposta recai sobre o objectivo visado pela ironia. Todas elas são ironias 

linguísticas, pois, em literatura, não concebemos outro tipo de ironia que não seja desta índole, 

uma vez que o código literário não pode existir sem o código linguístico. 

Consideraremos, dentro destes quatro objectivos de ironia temática (histórica, social, 

cultural e ideológica), três tipos de ironia formal, são eles: a 'ironia lexical', a 'ironia 

contextual' e a 'ironia trágica'. Estes tipos de ironia evidenciam objectos e sujeitos-alvo 

diferentes. Assim, a 'ironia lexical' expressa-se através dos vocábulos escolhidos pelo autor, 

através dos nomes de personagens, de espaços. Essas escolhas revelam, normalmente, a 

incoerência entre os nomes e a actuação das personagens, entre o nome dos espaços e a 

significação dos locais onde se passa a acção ou a que se refere a narração, por exemplo. São 

opções lexicais que visam, geralmente, desconcertar ou introduzir um significado inesperado à 

história. 

Outro tipo de ironia a considerar nas obras que abordaremos nos próximos capítulos é 

a 'ironia contextual'. É o tipo de ironia situacional, usada quando apenas uma personagem ou o 

narrador está na posse de toda a informação. No geral, o leitor interpreta a ironia de acordo 

com o contexto textual. A ironia é contextual, na medida em que apenas o narrador ou a 

personagem está na posse de informação que o seu interlocutor desconhece e que vai contra 

toda a expectativa, surpreendendo-o. Neste sentido, «irony is not distinguished from literal 

                                                 
27 Cf. Jankélévitch, 1964: 42. 
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statement by any peculiarity of verbal form. An ironic statement is recognized as such in the 

act of interpretation» (Lodge, 1992: 179).  

Quanto à 'ironia trágica', esta ocorre quando a acção coloca em relevo um resultado 

negativo, ominoso para uma dada personagem. Esta é uma ironia que desenvolve «d'abord en 

nous une sorte de prudence égoïste qui nous immunise contre toute exaltation compromettante 

et contre les déchirements de l'extrémisme sentimental» (Jankélévitch, 1964: 32). Podemos 

afirmar que todo o trágico reside no "estar suspenso", é o resultado de um conflito, é tentativa 

de reconciliação de dois pólos opostos. O fundamento último e radical do trágico é o 

estabelecimento da ordem positiva do real. Neste sentido, o trágico deriva de um não-estar, da 

tentativa de o Homem se encontrar. É o reconhecimento de que a resposta para a "medida do 

Homem" lhe é transcendente que acarreta o trágico. 

A terminologia por que optamos é passível de ser criticada como todas as que aqui 

fomos enunciando. É, porém, aquela que nos parece corresponder aos nossos propósitos 

analíticos a desenvolver nos próximos capítulos, como veremos. Não é nossa intenção 

principal, ao longo deste estudo, a classificação estanque, que a ironia pela sua própria 

natureza esquiva não permite. Pretendemos, antes, descortinar os modos que reveste o 

discurso irónico e os objectivos que pretende alcançar. Não podemos, pois, concluir sem 

alertar para o facto de não haver nada na ironia em si que evidencie a sua classificação. Ela 

não espera que a rotulem, daí a diversidade de tipologias a que está sujeita e a dificuldade em 

caber nas várias classificações que têm surgido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Discurso da Ironia em Literaturas de Língua Portuguesa 

 − 53 −

2. A arte da ironia: a ironia em espiral 
 

 
L'ironie, c'est la gaieté un peu mélancolique que nous inspire la 

découverte d'une pluralité (...). Ironiser, c'est choisir la justice. 

Jankélévitch, 1964: 37. 

  

 

 

2.1. Para uma breve estilística da ironia 
  

 Do que até agora fomos referindo, depreende-se que o discurso da ironia é duplo e 

ambíguo, permitindo, como numa espiral, uma continuidade cíclica e uma amplitude na 

interpretação dos significados que desencadeia. Como sintetiza Muecke (1973: 78), a 

propósito da ironia romântica: 

 

 Ironic litterature (...) is litterature in which there is a constant dialectic interplay 

of objectivity and subjectivity, freedom and necessity, the appearance of life and 

reality of art, the author immanent in every part of his work and its creative 

vivifying principle and trancending his work as its objective 'presenter'. 

 

 Convém alertar, todavia, para o facto de que se o discurso irónico é um discurso com 

sentido duplo e com valor duplo, o contrário não é verdadeiro, ou seja, nem todo o discurso 

com duplo sentido, manipulando valores, é um discurso irónico. O panfleto político, a 

parábola, a alegoria, a metáfora, a fábula, o provérbio são exemplos de discursos plenos de 

avaliações, porém não forçosamente irónicos. 

 Assim, mais do que uma comunicação articulada no sentido da contradição, o discurso 

irónico apresenta-se através de tensões e gradações. Philippe Hamon (1996: 40) propõe quatro 

tipos de tensões, que podem encontrar-se isolados ou de forma cumulativa: 
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1) tensão entre duas partes separadas e explícitas do mesmo enunciado (dois registos, dois 

campos semânticos, dois termos próximos de uma comparação heteróclita); 

2) tensão entre o narrador e o seu enunciado, ao mostrar parcial ou totalmente falta de 

solidariedade para com esse enunciado;  

3) tensão entre o enunciado e um outro enunciado exterior, citado, parodiado, ou simplesmente 

mencionado por eco (mimese); 

4) tensão entre o descontínuo e o contínuo, pela introdução de gradação onde não existe, ou 

pela neutralização da gradação preexistente.  

 Como refere ainda este autor:  

 

La complexité de la communication ironique en littérature ne fait peut-être que 

symboliser exemplairement la complexité même de la littérature en général. Au 

point qu'on peut parfois se demander si la question de l'ironie ne tend pas, plus 

qu'on la travaille, à se diluer dans une question  plus vaste, si l'ironie ce n'est pas la 

littérature même, toute la littérature (Hamon, 1996: 41).  

 

Esta afirmação de Hamon tem de ser interpretada simbolicamente, na medida em que 

assim como a ironia, também a literatura é uma comunicação diferida. Cabe ao ouvinte ou ao 

leitor construir o sentido do enunciado que ouve ou lê. O ouvinte/leitor é, pois, o verdadeiro 

construtor do enunciado/texto. 

Não podemos olvidar, também, que a linguagem tem como função primordial a 

comunicação entre os elementos de uma dada comunidade linguística, servindo de suporte ao 

pensamento humano e permitindo a sua exteriorização. Sendo óbvio que a ironia, ao contrário 

do cómico, por exemplo, se baseia na linguagem, vejamos, agora, em que propriedade desta se 

centra fundamentalmente. 

 A linguagem apresenta um número de propriedades gerais mediante as quais as línguas 

podem ser comparadas com outros sistemas semióticos usados pelo Homem e pelos animais. 

Desta forma, teremos em consideração algumas das características da linguagem, segundo 

John Lyons (1980: 65-76). Destacamos a arbitrariedade, que contribui para a versatilidade e 

flexibilidade da linguagem; a dualidade ou dupla articulação da linguagem, isto é, as línguas 
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são constituídas por dois níveis, os fonemas (nível fonológico) e os monemas (nível 

gramatical); o carácter discreto, ou seja, a componente verbal da língua é discreta no sentido 

em que duas formas de palavras são absolutamente idênticas ou absolutamente diferentes e, 

finalmente, a produtividade, propriedade do sistema linguístico que torna os locutores nativos 

aptos a construir e compreender um número infinitamente vasto de enunciados, incluindo 

aqueles que nunca encontraram antes. 

 É a partir da criatividade (artística) específica da performance, que resulta da 

produtividade da língua e da competência linguística do escritor, que a ironia ganha toda a sua 

riqueza estética. O codificador do enunciado/texto molda essa produtividade, usando, por 

exemplo, neologismos ou outros traços característicos que contribuam para a criação da sua 

variedade diafásica. 

Na verdade, a partir destas características da linguagem verbal, podemos falar das 

variedades linguísticas sincrónicas diatópicas, diastráticas e diafásicas. Estas últimas 

geralmente interferem menos na mudança linguística, pois situam-se num nível mais 

individual. Mas são estas que aqui nos interessam, pois é dentro do seu quadro de 

possibilidades que muitas vezes se criam enunciados irónicos.  

Se tivermos em consideração os dois eixos da economia da linguagem, o eixo 

paradigmático (das selecções, das sucessividades) e o eixo sintagmático (das combinações, das 

simultaneidades), colocaremos a ironia no eixo paradigmático. Vejamos, a partir de um 

exemplo muito simples. O locutor diz: "Que linda estás!". O locutor poderia escolher um 

sinónimo de "linda", como por exemplo "bela", "formosa", "bonita". O receptor, por sua vez, 

se interpretar convenientemente a ironia, por antífrase, interpretará: "Que feia estás!". Mas 

poderá, igualmente substituir "feia" por "pavorosa", "arrepiante", "horrenda". Estes vocábulos 

não são, porém, exactamente equivalentes, podemos destrinçar uma gradação entre eles. Essa 

gradação codificadora ou descodificadora depende geralmente do contexto extralinguístico. 

 A partir desta operação de descodificação em que o codificador diz A e o 

descodificador interpreta não-A, podemos inferir que a ironia é uma forma de discurso 

indirecto, pois exige por parte do receptor uma tradução do significado real. Uma palavra ou 

passagem de texto é irónica dependendo da intenção do acto criativo e da apreensão das pistas 

para a descodificação feita pelo leitor/ouvinte. Já referimos que o co-texto e o contexto são 
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essenciais para essa descodificação, mas não podemos esquecer também o conhecimento da 

obra do locutor/escritor, da vida e período histórico em que este viveu, bem como a 

enciclopédia de conhecimentos e vivências do alocutário/leitor. 

Segundo Wayne C. Booth (1975), há diferentes etapas na reconstrução do sentido de 

uma asserção irónica. Num primeiro tempo, o leitor é convidado a rejeitar o sentido literal, 

pois recusa aceitar as contradições expressas. De seguida, o leitor cria interpretações e 

explicações alternativas, uma vez que acredita que há um sentido capaz de satisfazer a razão 

de acordo com o macrocontexto. Num terceiro momento, o leitor tem em consideração os 

conhecimentos sobre o autor para estabelecer um quadro de referências que conduzam ao 

estabelecimento de um significado plausível. Finalmente, o leitor consegue uma nova 

significação para o enunciado, de acordo com os conhecimentos que acha que o autor tem.  

A ideia proposta por Booth é, pois, a de reconstrução28, em vez de (re)descoberta, logo 

está-se isento de uma postura crítica em relação aos textos. Não devemos, também, ignorar o 

facto de que a ironia melhor é a que conseguir ser mais discreta e a que tenha menos recurso a 

sinais. Contudo, se o primeiro objectivo da ironia é conseguir fazer-se compreender, para tal é 

necessário que se verifique um conjunto de indícios que enumeraremos nos parágrafos 

seguintes.  

Tendo em consideração o que dissemos anteriormente, que a ironia tem a sua origem 

na oralidade, facilmente discernimos os seus indícios na conversação, nomeadamente a 

entoação, a mímica e os gestos, com destaque para o recurso aos olhos, à boca, às mãos29. 

Podemos, pois, afirmar que a ironia usa indícios paralinguísticos e linguísticos. Sabendo que a 

ironia usa indícios explícitos e implícitos, na oralidade, estamos, sobretudo, em presença de 

sinais explícitos.  

 Na escrita, porém, os indícios são essencialmente implícitos30. Os sinais de pontuação, 

como os pontos de exclamação e as reticências, podem ser, no entanto, bastante evidentes do 

uso da ironia. As aspas e o itálico são outros sinais a ter em consideração, mostrando 

                                                 
28 Candace Lang é bastante crítica em relação a esta visão parcial de Booth, afirmando que o método crítico de 
Booth é inadequado para a leitura da literatura pós-moderna (cf. Lang, 1988: 40-46). 
29 Actualmente, com a "linguagem cibernética", usada sobretudo nos chats, surgem combinações de sinais de 
pontuação que indicam o estado espírito eufórico ou disfórico do escrevente, por exemplo: :-) ou :-(. 
30 Ainda que na escrita se possa, por exemplo, referir o tom de voz usado por uma personagem. 
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sobretudo o carácter de citação da ironia. Defendeu-se a necessidade da criação de uma 

pontuação de ironia31, no entanto, esta ideia não vingou, uma vez que o "ironista", no geral, 

não defende a ironia explícita ou demasiado visível. Desta forma, a criação de uma pontuação 

específica para identificar o uso da ironia destruiria a sua essência. 

 A Retórica esforçou-se para encontrar determinadas palavras ou expressões que fossem 

alertas de ironia. Assim, fizeram-se listas de advérbios, como "aparentemente", 

"seguramente", "certamente", "bem", "extraordinariamente", "evidentemente" e de locuções 

adverbiais como "com certeza", "sem dúvida"; de adjectivos (sobretudo de sentido elogioso) 

tais como "hábil", "incomparável", "digníssimo", "excelente", "agradável", "delicioso", 

"confortável", e de pronomes possessivos, como "meu" e "nosso", por exemplo. Contudo, esta 

lexicalização do significado irónico, ainda que possa ser útil na Retórica, destrói o carácter de 

originalidade da literatura, indo contra a noção de que a ironia será tão mais apreciada quanto 

mais implícita se apresentar. 

 A repetição de um enunciado é outro indício de ironia frequentemente referido. O 

exemplo quase canónico apresentado pelos estudiosos da ironia é a frase pronunciada por 

António no seu elogio fúnebre a César, em Júlio César (1599), de Shakespeare: «Brutus is an 

honorable man»32 (III, 2). Quando a personagem pronuncia pela primeira vez este enunciado, 

o espectador/leitor não tem motivo para não acreditar no sentido literal da frase, é a repetição 

que mostra o carácter irónico desta asserção. 

 O efeito irónico consegue-se, ainda, através da justaposição de episódios inteiros, 

procedimento usado na comédia, ao alternar episódios amenos com episódios dramáticos. 

Desta forma, corta-se com a continuidade do registo, havendo uma ruptura e mudança da 

tensão. 

A ironia pode, ainda, resultar da simplificação. Ao reduzir a complexidade do mundo 

real, diminuem-se os dados das relações lógicas nesse mundo ou contradizem-se noções 

conhecidas. Os desvios de língua são outro aspecto a reconhecer enquanto indício de ironia. A 

mudança de registo de língua, como, por exemplo, a mudança do registo familiar para o 

registo erudito, pode ser uma evidência de ironia. 

                                                 
31 Quem se bateu pela ideia foi Alcanter de Brahm, em L'Ostensoir des Ironies, 1899. 
32 Sobre esta repetição e o seu significado ver, por exemplo, Schoentjes, 2001: 169 ss.  



Para uma perspectiva literária da ironia 
Capítulo I 

 −58−

 Para além destes aspectos, há a considerar algumas figuras de estilo, nomeadamente, a 

lítotes, a hipérbole, o oximoro, a metáfora, a alegoria e a parábase, estas duas já referidas atrás. 

Jankélévitch33 e Robert Escarpit34, por exemplo, defendem que a lítotes é a figura de retórica 

que melhor se adapta à ironia, pelo seu carácter de negatividade. 

 Por sua vez, a hipérbole, ao aumentar ou diminuir as dimensões de uma realidade, 

impressiona pela estranheza, permite obter um distanciamento irónico a partir de um princípio 

inverso, dizendo mais do que se quer fazer significar. O exagero que caracteriza esta figura 

torna-a, porém, menos elegante do que a lítotes. De notar, a este respeito, que a hipérbole 

irónica apoia-se, geralmente, no elogio para censurar e não o contrário. O oximoro, ou a 

antítese que, por sua vez, consistem em aproximar dois termos contrários que se excluem 

mutuamente, são também importantes para a detecção da ironia, assim como a metáfora, pela 

relação de semelhança que estabelece entre palavras ou expressões. Ao nível da estilística, 

destacamos, ainda, o uso da comparação, da repetição, da inversão, do paralelismo, do 

trocadilho e da elipse. 

 Os aspectos até aqui referidos, à excepção dos sinais de pontuação, podem ser 

utilizados quer na escrita quer na oralidade. Há, porém, ainda uma característica a considerar 

na escrita. Referimo-nos aos elementos periféricos de um texto, ao paratexto. Estes podem 

indiciar a intenção irónica se houver uma interligação na estrutura externa/interna da obra. O 

título, por exemplo, por si só não será irónico na maior parte dos casos, apenas a estrutura e/ou 

temática da obra pode revelar a sua eventual intenção irónica. As epígrafes escolhidas e o 

prefácio, por sua vez, podem ser o local privilegiado do autor para a expressão da ironia. O 

posfácio desempenha um papel semelhante ao prefácio e, desta forma, pode revelar-se 

igualmente importante para a descodificação ou acentuação irónica de uma obra35.  

 Para além destes aspectos, gostaríamos ainda de mencionar outros indícios linguístico-

estilísticos de ironia, alguns dos quais enunciados num estudo (algo desconexo, mas exaustivo 

na recolha que faz) de Maria Helena Novais Paiva (1961). Seleccionamos apenas, aqui, alguns 

                                                 
33 Cf. Jankélévitch (1964: 80): «La forme naturelle de l'ironie est la litote». 
34 Cf. Escarpit (1976: 98): «La figure rhétorique la mieux adaptée à l'ironie est evidemment la litote, qui dit le 
moins pour le plus. Litote quotidienne, l'understatement britannique (...)». Este autor alerta, também, para o facto 
de a hipérbole ou a exageração sistemática poder representar o mesmo papel da lítotes. 
35 Sobre a importância do prefácio como indício de ironia voltaremos a referir-nos mais à frente no capítulo III, 
quando abordarmos O Cão e os Caluandas, de Pepetela. 
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que pretendemos desenvolver nos capítulos seguintes quando nos debruçarmos, em particular, 

sobre as obras que são objecto do nosso estudo. Não nos vamos demorar em exemplos, 

precisamente porque dá-los e perceber a sua função é um dos objectivos dos restantes 

capítulos.  

 A ironia pode ser conseguida através da transposição quando passa do abstracto para o 

concreto, no uso do substantivo abstracto com valor concreto. Ao dizer-se, por exemplo, "ele é 

uma inteligência" está a usar-se o substantivo abstracto "inteligência" pelo adjectivo 

"inteligente", de valor individualizante. O contrário também é passível de ser sinal de ironia, 

ou seja, o recurso ao concreto para designar o abstracto. 

 O uso da negação gramatical, indicando a negatividade, material privilegiado da ironia, 

como tanto insistiu Kierkegaard, é também importante. A negação pode ser usada para negar 

que se diz uma palavra, negar que se faz transtextualidade, por exemplo. A par da negação 

devemos considerar a enumeração, sinal privilegiado da eficácia da ironia, bastante comum na 

paródia e, com frequência, usada nas descrições. 

 O recurso ao número singular em vez do plural ou vice-versa, de acordo com o 

contexto, pode igualmente indicar o recurso à ironia, bem como a atribuição de características 

animais aos humanos ou vice-versa. A coordenação sindética, por meio da copulativa, ou a 

enumeração através da coordenação assindética são elementos a ter igualmente em atenção na 

construção dos enunciados. 

 Por outro lado, a ironia pode ser obtida através de dissonâncias de ordem lógica, e aqui 

englobamos o paradoxo e o anacoluto, que contribuem para a criação do absurdo e do 

inverosímil. 

 Refira-se também a importância dos neologismos, que já anteriormente situámos ao 

nível da produtividade da linguagem. Como veremos, os neologismos serão mais evidentes em 

Mia Couto, ainda que as obras deste autor, alvo de análise nos próximos capítulos, não sejam 

as mais significativas a esse nível, pois, Mia Couto tem vindo a abandonar, em parte, esta 

característica marcante da sua escrita36. Os neologismos podem, por exemplo, sugerir a 

desadaptação do significante ao significado, a crítica a formas estereotipadas, a imitação 
                                                 
36 Poderemos dizer que a partir de Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra se iniciou já uma segunda 
fase na literatura de Mia Couto e que ela tem por base a redução do uso dos neologismos? Parece-nos que, até ao 
momento, assim é. 
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parodística, a convergência de sentidos. O prazer da inovação através da criação de palavras 

pode conseguir-se através da recriação verbal, da apropriação de etimologias populares ou 

dialectais, da mudança de género, etc. Muitos dos neologismos podem ser conseguidos, 

também, com a introdução de sufixos e/ou prefixos. O recurso aos estrangeirismos pode 

igualmente marcar momentos de ironia. 

 A elocução pode ter também um papel significativo na determinação do registo 

irónico. Através do discurso directo o locutor pode usar o auto-elogio ou a autodepreciação. O 

discurso indirecto livre tem igualmente papel relevante no uso da ironia. 

 Ao nível morfológico, há a considerar o uso de adjectivos com valor depreciativo, 

intensivo ou antitético, o uso de superlativização, o uso dos pronomes (sobretudo possessivos, 

demonstrativos e indefenidos) e dos advérbios de modo. 

 Estes elementos linguístico-estilísticos, assim enumerados, parecem querer dizer que 

quase tudo pode ser revelador de ironia. Não é assim e veremos isso nos capítulos que se 

seguem, quando analisarmos exemplos que elucidem estes indícios. Refira-se, aliás, que 

preferimos o termo indício (de ironia) a marcadores37, por exemplo, na medida em que o 

indício sugere, apenas, e pode ser enganador, o que é conforme à natureza da ambiguidade da 

mensagem irónica. Uma marca, por seu turno, é um sinal explícito de identificação e funciona 

dentro de um sistema, enquanto que um indício reenvia a um universo de referência, ao 

conhecimento do mundo e à enunciação a ser interpretada. 

 Lembremos ainda que vários teóricos − Beda Allemann (1978), Catherine Kerbrat-

Orecchioni (1978), por exemplo − reconhecem que o grau do efeito irónico num texto é 

inversamente proporcional ao número de sinais necessários para realizar esse efeito. Daí que 

os intentos de Alcanter de Brahm, ao tentar estabelecer um ponto de ironia, um sinal de 

pontuação ortográfica, que seria utilizado sempre que se pretendesse realizar um enunciado 

irónico, não tenham vingado, pois tal significaria destruir a ironia verbal na literatura. A ironia 

literária, repetimos, é tanto mais eficaz quanto mais renunciar aos sinais explícitos de ironia. 

Esta perspectiva pode significar que seja difícil definir conveniente e formalmente a ironia no 

que diz respeito à literatura. É, portanto, neste paradoxo aparente que reside a essência da 

ironia: quanto menos evidente forem os seus sinais, mais expressividade ela adquirirá. O 
                                                 
37 Marcadores e marcas são termos usados, por exemplo, por Linda Hutcheon (1995). 
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contexto é por isso muito importante, pois a ironia é determinada pela relação que as coisas 

mostram entre si.  

Podemos ilustrar esta afirmação retomando um exemplo do quotidiano. Se o locutor A 

disser: «Que dia esplêndido!» e o alocutário B constatar que se trata de um dia de chuva, a 

interpretação só poderá ser de que se trata de uma ironia, devido à interpretação do contexto 

extralinguístico em que é pronunciado o enunciado. Claro que, tratando-se de registo oral, 

provavelmente a entoação (depreciativa, no caso) do locutor poderia induzir à decifração da 

ironia. Se, por sua vez, o locutor e o alocutário se encontrarem numa sala com as janelas 

abertas, o indivíduo B interpretará pragmaticamente o enunciado. O enunciado terá, então, um 

efeito perlocucionário, se B fechar as janelas. Constatamos, pois, através deste exemplo, que 

um enunciado irónico pode ser analisado no nível semântico, e, num eixo paradigmático, o 

adjectivo "esplêndido" poderia ser substituído por "fantástico", "admirável", "deslumbrante", 

opondo-se, na sua intenção discursiva, a "mau", "horrível", "péssimo". Por sua vez, ao nível 

pragmático, este enunciado conduz o alocutário a agir sobre o mundo extralinguístico. 

 Nesta perspectiva, Pierre Boudon (1997: 30) tenta sistematizar a ironia enquanto figura 

complexa e simbólica, nas suas diversas propriedades, referindo: «il s'agit d'une figure de 

pensée aux aspects multiples en ce qu'elle associe plusieurs types de procédure représentés par 

autant de templa». 

Constatamos, em suma, que a ironia se revela complexa e plural. Colocámos 

anteriormente a questão sobre se a ironia seria uma forma de arte. Da perspectiva estilística 

que tentámos dar, podemos, agora, avançar para a resposta. A ironia não é necessariamente 

uma arte, mas pode ser tornada em arte, em algumas situações. A literatura é, obviamente, o 

contexto privilegiado desta concepção da ironia enquanto forma de arte. 

 

 

 

 

 

 

 



Para uma perspectiva literária da ironia 
Capítulo I 

 −62−

2.2. Transtextualidade e ironia. 
 

 Como se depreende do que já referimos, a ironia não suporta bem a repetição nem a 

explicação. A ironia é, como refere Pierre Schoentjes (1993: 214): «un discours éminemment 

allusif». Desta forma, para que se dê a correcta interpretação do enunciado irónico é 

necessário conhecer o carácter do ironista, o contexto em que a expressão se insere e as 

coordenadas histórico-culturais da época a que o ironista se refere. Deste modo, compreende-

se que a ironia se movimente numa rede de alusões, permitindo um jogo com elas. Uma das 

alusões que aqui nos interessa é o tipo de relações de transtextualidade38. Este recurso será 

usado em obras como As Naus, de António Lobo Antunes e A Gloriosa Família, de Pepetela. 

 No que concerne à alusão transtextual, a sua descodificação deve-se a vários factores, 

nomeadamente ao reconhecimento de uma marca, à identificação do texto evocado, à 

modificação da interpretação local inicial e, ainda, à activação como um todo do texto 

evocado. A grande vantagem da alusão transtextual reside na sua economia, ou seja, basta uma 

pequena alusão para tornar presente um texto inteiro, ou até mesmo várias obras.  

Sperber e Wilson (1978: 408-409) referem que a ironia é um «phénomène d'echo», é 

uma concepção que pressupõe a polifonia e por arrastamento a transtextualidade, uma vez que 

o texto B faz ouvir reminiscências de um texto A. Apesar de poucos investigadores abordarem 

explicitamente a relação entre ironia e transtextualidade39, esta é inquestionável. Normalmente 

prefere referir-se a relação entre ironia e paródia ou ironia e pastiche. Realmente, não é raro 

um discurso transtextual estar associado à paródia (como veremos, por exemplo, em As Naus), 

porém, esta relação não é uma obrigatoriedade.  

Qual será, então, a função da ironia transtextual numa obra? Podemos dizer que a 

ironia transtextual numa obra corresponde à necessidade de se acentuar a ficcionalidade, 

destruindo ou, pelo menos, diluindo o realismo da obra. Assim, introduzir a ironia transtextual 

num discurso é acentuar a ficcionalidade inerente a esse discurso, pondo em questão a 

concepção do romance enquanto mimese. Desta forma, reduz-se o efeito mimético da obra. 

                                                 
38 Entendemos aqui transtextualidade no sentido de Genette (1982), ou seja, de relações entre uma obra e outras 
que se lhe seguem, logo tudo o que coloca o texto em relação, explícita ou implícita, com outros textos. 
39 À excepção de Pierre Schoentjes, 1993: 214-246 (ainda assim brevemente). 
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Não devemos também ignorar o possível aspecto lúdico do efeito irónico criado pela 

transtextualidade. Ao pressupor um texto anterior, um hipotexto, segundo Genette (1982: 11), 

por detrás do texto actual, do hipertexto, o leitor é obrigado a um jogo intelectual que consiste 

num movimento de vai-vem constante entre os dois textos a fim de apreender as interferências 

entre as duas séries de imagens. 

Para a definição dos objectivos do uso da ironia transtextual é também importante 

determinar a origem do texto ironizante, ou seja: o texto ironizado (A) era já irónico ou a 

ironia provém das modificações introduzidas pelo texto ironizante (B)? As combinações que 

podemos obter para tentar responder a esta questão são várias40:  

a) o texto A pode ter a marca da ironia que se repercute no texto B; 

b) o texto A pode ter a marca da ironia que não se repercute no texto B; 

c) o texto A não tem marca de ironia, no entanto o texto B aproveita-se da 

transtextualidade para criar ironia. 

 Destas combinações possíveis depreendemos que o acesso à ironia no hipertexto pode 

distanciar-se (em maior ou menos grau) do hipotexto, facilitando, ou não, ao leitor o acesso à 

descodificação da transtextualidade. Desta forma, a ironia transtextual pode ser explícita ou 

implícita, provocando consequências na interpretação ou nos objectivos inerentes à obra. Na 

ironia explícita, é-nos indicado, por exemplo, o autor ou a obra ironizada. Esta ironia explícita 

está presente, por exemplo, em A Gloriosa Família, de Pepetela, como teremos oportunidade 

de desenvolver mais à frente. As citações, que marcam um contexto transtextual, funcionam 

também como os vários indícios explícitos de forma meta-irónica. 

 Sabemos, todavia, que uma ironia terá tanto mais sucesso quanto menos evidente for; 

desta forma, a hipertextualidade41 implícita, apresentando-se através de ténues indícios, poderá 

ter maior sucesso. Este carácter implícito da hipertextualidade pode ser total ou parcial. Assim, 

a hipertertextualidade implícita parcial será aquela em que se menciona num momento da obra 

                                                 
40 Cf. com o quadro apresentado por Pierre Schoentjes (1993: 239), em que usa a concepção de +/- irónico, 
concebendo também o cenário em que quer o hipotexto, quer o hipertexto são ambos caracterizados por +/- 
irónico. Esta perspectiva não nos interessa aqui, uma vez que a intertextualidade simples, sem recurso à ironia 
não é objecto deste nosso estudo. 
41 Hipertextualidade, como o quarto tipo de transtextualidade, no sentido de Genette (1982: 11), é a relação entre 
o texto B (hipertexto) e o texto mais antigo A (hipotexto).  
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um autor ou um texto a que mais tarde se fará alusão na narrativa42. A ironia textual pode 

desenvolver-se ao longo da obra, sem que haja uma proximidade textual com o hipotexto. 

Falamos de hipertextualidade implícita total quando ao longo do texto não há qualquer tipo de 

alusão ao autor ou à obra ironizada. Nestes casos, é a enciclopédia do leitor que lhe permite 

estabelecer as relações de transtextualidade, a partir dos indícios deixados pelo autor do texto 

ironizante. Será o que veremos em As Naus, de António Lobo Antunes. 

 Numa palavra, a transtextualidade nem sempre é irónica, mas a sua dimensão 

polifónica predispõe-a para a ironia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
42 Cf. Schoentjes, 1993: 241. 
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3. As fronteiras da ironia: na senda do parairónico 
 

 

Une vie digne, celle que nous qualifions d'humaine, 

commence par l'ironie. 

Kierkegaard, 1975: 4 

 

 

 

3.1. Ironia, sátira e sarcasmo 
  

A ironia, como já dissemos, é frequentemente colocada a par da alegoria, da antífrase, 

do oximoro, da metáfora. Quando não se defende a comunhão da ironia com o sarcasmo, com 

a sátira, com o pastiche ou com a paródia, por exemplo; defende-se a primazia de uma destas 

formas sobre a ironia. A nossa posição é a de defender uma ironia independente, expressão 

linguística, que já descrevemos, com representação nos registos informais e formais, quer 

orais, quer escritos. Assim, decidimos designar como parairónico o conjunto de processos 

discursivos que se aproximam da ironia e que de alguma forma se interligam com esta. A 

escolha de parairónico, da nossa responsabilidade, como designação, não pretende ter 

qualquer tipo de conotação pejorativa, mas visa, antes, denominar os processos e as estruturas 

que se situam na fronteira da ironia, como é o caso da sátira, do sarcasmo, da paródia e do 

humor que a seguir referiremos. A ironia apresenta um ethos43 geral comum à sátira, ao 

sarcasmo, à paródia e ao humor. Estes pontos de contacto serão analisados na perspectiva da 

ironia enquanto simulação e não enquanto forma de contraste.  

                                                 
43 Ao contrário da definição de Aristóteles, em que o ethos era um estado afectivo suscitado no receptor por uma 
mensagem particular, usamos aqui a definição de ethos, que se aproxima do pathos aristotélico, defendida pelo 
Grupo µ (1978: 427-442) e por Linda Hutcheon (1981: 145 e 1989: 76), no sentido de reacção intencionada e 
inferida, motivada pelo texto. 
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A associação da ironia a outros processos discursivos de crítica44, de descontrução do 

real ou de riso é frequente. Uma destas associações mais antigas é a de ironia-sátira. A ironia 

apresenta-se frequentemente como o instrumento privilegiado da sátira. Porém, a ironia não 

passa de uma das técnicas usadas pela sátira45, a par do ridículo ou da caricatura, por exemplo. 

Durante muito tempo considerou-se a sátira como um género; hoje em desuso na literatura, 

mas em expansão nos meios de comunicação social, expondo as desordens sociais, políticas, 

económicas, etc. Este carácter de moralização não está necessariamente presente na ironia, 

pelo menos não de forma tão explícita. Aquele que satiriza pretende ridicularizar os abusos da 

sociedade, como acabamos de dizer, ou alguém em particular, recorrendo a normas morais 

estritas, relativamente claras, que tenta impor. Porém, devido ao relativismo crescente, 

incluindo o das normas morais, tem sido difícil encontrar no último século obras de cariz 

predominantemente satírico. Desta forma, o termo 'sátira' designa, actualmente, sobretudo, 

uma prática textual pontual, cuja função correctiva é assumida. Pode ainda qualificar a 

totalidade de uma obra que se inscreva nos modos narrativo, lírico ou dramático.  

Dois aspectos são essenciais para a sátira: uma é o wit ou humor fundados na fantasia, 

no grotesco ou no absurdo, a outra é um alvo. Para atacar algo, o escritor e a audiência têm de 

estar de acordo quanto à inconveniência, isto quer dizer que a sátira sustenta-se no ataque a 

ódios, ao snobismo, a preconceitos. Porém, o ataque em literatura não pode ser uma simples 

expressão do pessoal ou de ódios nacionais46. Para alcançar um ataque efectivo tem de atingir-

se um nível impessoal e conseguir-se um elevado nível moral.  

O humor da pura fantasia, uma das fronteiras da sátira, pertence ao romance. O efeito 

cultural da sátira, no romance, é o de prevenir que grupos de convenções possam dominar a 

experiência literária no seu todo. A sátira pode, também, mostrar a literatura na sua função 

especial de análise social, ao romper com estereótipos, crenças enraizadas, superstições, 

dogmatismos. A ironia aparece assim como menos moralizante e mais lúdica do que a sátira, 

                                                 
44 Vários autores referem-se a outros procedimentos que aqui não abordaremos por fugirem completamente aos 
objectivos da nossa investigação. Estamos a referir-nos, por exemplo, ao cinismo e ao pastiche, desenvolvidos, 
por exemplo, por Pierre Schoentjes (2001: 229-234). 
45 Lembramos que a etimologia de sátira (satura) designa, mais tarde, uma mistura de coisas diferentes. 
46 Cf. Frye, 1957: 224-225. 
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pois enquanto esta, mais agressiva do que aquela, consegue destruir o seu alvo, a ironia tem 

uma intervenção pedagógica. 

 Resumindo, a sátira é certamente irónica, mas a ironia não é forçosamente satírica. A 

sátira afirma a necessidade e validade de normas e valores sistemáticos; a ironia, pelo 

contrário, coloca em dúvida, faz vacilar as normas comummente aceites. A superioridade do 

ironista, ao contrário da do satirista, que pretende condenar e fazer condenar, não é moral, mas 

antes está relacionada com uma superioridade de compreensão. A sátira, com o seu ponto de 

vista rígido e definitivo, está, por isso, associada à condenação − é este o seu ethos. O ethos, 

enquanto resposta dominante pretendida e realizada pelo texto literário, é o sentimento que o 

codificador do texto pretende transmitir ao descodificador. Assim, ela pode utilizar vários 

meios para atacar a sua vítima: a ironia, a deformação, o exagero, a acentuação do feio, a 

caricatura, a troça, a injúria, o ridículo. Aliás, a sátira passa pelo ridículo, enquanto que a 

ironia pode servir-se dele, mas o ridículo não chega a ser um traço distintivo da sua prática. 

 Em conclusão, a ironia enquanto modo de expressão implícita utiliza o modo de 

expressão indirecta, a ambiguidade, para atingir os seus objectivos. A sátira, pelo contrário, é 

explícita, pretendendo destruir a sua vítima, de tal forma que podemos dizer que o sátiro é não 

só juiz como carrasco. Assim, a sátira, ao nível temático, difere da ironia no que diz respeito 

ao seu objectivo moral, o recurso ao ridículo, as técnicas auxiliares frequentemente directas, e 

o ódio subjacente aos seus ataques47. Há autores48, contudo, que consideram a sátira (e a 

paródia) como género literário e a ironia como um expediente retórico complexo. Ora, se a 

ironia é um tropo, a sátira (e a paródia) será quando muito um subgénero literário, e, para além 

disso, não está consignada apenas à literatura. 

 

Quanto ao nexo entre ironia e sarcasmo, verificam-se semelhanças com a relação entre 

ironia e sátira. Em grego, sarcazein significa «morder a carne», daqui que se defina por vezes 

o sarcasmo como ironia mordaz. Porém, convém referir que o sarcasmo não é 

obrigatoriamente irónico, pois ele consegue ser directo. Na verdade, existe entre a ironia e o 

sarcasmo uma diferença de grau e de intenção. O sarcasmo é uma forma grosseira de ironia, 

                                                 
47 Cf. Schoentjes, 1993: 70. 
48 Cf., por exemplo, Kreuz e Roberts, 1993. 
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tendo um carácter explícito e estreitamente ligado à intenção de magoar, de ferir o seu alvo. 

Desta forma, podemos considerar 'ferir' como ethos do sarcasmo. Deste intuito de magoar, 

deriva outra diferença em relação à ironia. O sarcasmo necessita de ter presente a sua vítima. 

Quer o sarcasmo quer a ironia visam a coesão dos elementos pertencentes ao processo. Porém, 

o sarcasmo joga numa relação de 'contra', de vitimização, enquanto a ironia resulta de um 

'com', de uma partilha pela compreensão. Assim, a ironia é dialógica, enquanto que o 

sarcasmo é anti-social. 

A ironia e o sarcasmo estão interligados, a tradição retórica para esclarecer a ironia foi-

se servindo de exemplos de sarcasmo. Contudo, o sarcasmo tem a agressividade que escapa à 

ironia, é mais grosseiro e explícito. Geralmente dirige-se aos presentes, ao contrário da ironia 

que pode ter por alvo algo ou alguém ausente. E apesar de o sarcasmo usar com frequência a 

ironia para se manifestar, nem sempre isso acontece. Muitas vezes transforma-se em invectiva 

ou insulto. 

  

 

 

3.2. Ironia e paródia 
 

 A paródia, juntamente com a sátira, é a técnica mais frequentemente associada à ironia. 

O termo grego parôdia49 designava originalmente, na Antiguidade Clássica, a imitação 

burlesca de um texto. A paródia, mais considerada do que o pastiche, é menos explícita do que 

este e estabelece uma relação de diálogo com o seu modelo menos visível; logo, a paródia 

exige outro nível de conhecimentos do leitor que o pastiche não requer. Não nos alongaremos, 

porém, em considerações sobre o pastiche. Enquanto a paródia procede à transformação de um 

texto, o pastiche dedica-se à imitação de um estilo, não é considerado original, é geralmente 

afastado de uma actividade literária séria, mais prática de escrevedores do que de escritores, e 

não é usado pelos escritores alvo deste estudo.  

                                                 
49 Parôdia vem de ôdè «canto» e para «face a», «contra», por um lado; por outro, pode significar «contra-canto», 
no sentido de oposição ou contraste entre dois textos. 
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 O termo 'paródia' usa-se, actualmente, sobretudo para designar as ironias que se 

relacionam com a transtextualidade, passando, por vezes, por citações de extensão variável. 

Este procedimento não é raro em arte, sobretudo a partir dos meados do século XIX, uma vez 

que, com a queda do Romantismo, a ideia de originalidade decai, ficando a literatura já não 

preocupada em desvendar verdades, mas a descobrir sentidos novos para ideias velhas. 

 Nas últimas décadas, vários estudiosos têm dedicado trabalhos ao estudo da paródia. 

Genette aborda a questão em Palimpsestes, porém, deprecia a paródia (Genette, 1982: 453), 

limitando-a aos modos satíricos ou aos recreativos (Genette, 1982: 34). Para Genette (1982: 

448), ainda, a paródia inscreve-se na categoria da transtextualidade. Este autor admite a 

existência de paródia séria, mas nesse caso teria outra designação, que não propõe (Genette 

1982: 36). Não podemos concordar, aliás como Linda Hutcheon (1989: 33), com esta visão tão 

restrita do fenómeno da paródia. Não é o aspecto da seriedade ou ludismo que caracteriza 

fundamentalmente a paródia, como veremos a seguir. A paródia, enquanto metalinguagem, 

não tem de ser necessariamente um subgénero do cómico. 

 Para Linda Hutcheon (1989: 13), a paródia, para além de um modo de auto-

referencialidade, é «uma das formas mais importantes da moderna auto-reflexividade; é uma 

forma de discurso interartístico». A paródia é, ainda, para esta autora, «repetição com 

distância crítica, que marca a diferença em vez da semelhança» (Hutcheon, 1989: 17). 

Podemos, pois, concluir que a paródia é frequentemente fruto de uma inversão irónica, por 

vezes com base em vários textos e/ou em várias referências artísticas ou culturais. 

 Linda Hutcheon, nesta obra sobre a paródia (1989), reconhece a confusão 

terminológica que se foi estabelecendo entre sátira e paródia, acentuando a diferença entre 

paródia e sátira, por esta, ao contrário da paródia, ter simultaneamente um carácter moral e 

social. Quer a sátira, quer a paródia implicam distanciamento crítico e, por consequência, 

julgamentos de valor. Porém, a sátira utiliza esse distanciamento de forma negativa, para 

distorcer, depreciar, magoar. Na paródia actual, no entanto, não se verifica necessariamente 

este julgamento negativo através do contraste irónico dos textos. Assim, a distinção entre 

paródia e sátira reside no objectivo visado. A sátira, enquanto forma literária, visa corrigir 

certos vícios, quase sempre extratextuais, do comportamento humano, ridicularizando-os.  
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Muito desta confusão deve-se ao reconhecimento do uso da ironia como estratégia 

retórica usada por ambas. Porém, cabe destacar a diferença do papel da ironia no 

funcionamento da sátira e da paródia. Como defende Kerbrat-Orecchioni (1980b), a ironia 

enquanto tropo possui uma especificidade simultaneamente semântica e pragmática. 

Hutcheon, que defende uma análise pragmática da paródia, atribui uma perspectiva pragmática 

à ironia na sua relação com a paródia. Como refere: «Deverá ser evidente pela discussão que é 

muito difícil separar estratégias pragmáticas de estruturas formais quando se fala da ironia ou 

da paródia: uma implica a outra» (Hutcheon, 1989: 50). A paródia exige um distanciamento 

irónico e crítico. 

Quanto ao nível semântico, pela ironia estabelece-se um contraste entre o que é 

afirmado e o que é significado e no nível pragmático faz-se um julgamento, avalia-se, muitas 

vezes de forma pejorativa. Desta forma, a autora defende que a paródia pode servir-se da 

ironia como mecanismo retórico preferido (Hutcheon, 1989: 74), pois ambas se baseiam no 

princípio da sobreposição: a paródia a um nível macrocósmico, através dos contextos textuais, 

e a ironia a um nível microcósmico, patente nos contextos semânticos. 

 A paródia, como destaca ainda Linda Hutcheon, revela-se pelo paradoxo, 

nomeadamente pelo facto de ser «normativa na sua identificação com o outro», mas ser 

«contestatária na sua necessidade edipiana de distinguir-se do outro anterior» (Hutcheon, 

1989: 98). A paródia para ser reconhecida enquanto tal tem de ser descodificada. Quer 

pretenda subverter os cânones estabelecidos, como veremos em As Naus, quer queira ser uma 

força conservadora, quer vise elogiar ou humilhar o texto original, como teremos a 

oportunidade de constatar em A Gloriosa Família, a sua intenção tem de ser descodificada 

pelo leitor, para que ela seja reconhecida enquanto paródia. Os leitores são assim co-criadores 

activos e só desta forma, como se se estabelecesse um acordo tácito entre codificador e 

descodificadores, a paródia poderá ser interpretada. O mesmo acontece, de facto, com a ironia, 

como já referimos. Deste modo, ambas, paródia e ironia, requerem um conjunto de valores 

estéticos, sociais e ideológicos para serem compreendidas, para existirem. 

 O codificador e, depois, o descodificador da paródia têm de efectuar uma sobreposição 

estrutural de textos que incorpore o antigo (A) no novo (B). O descodificador constrói, assim, 

um segundo sentido com base no texto A. A distância irónica permitida pela paródia torna a 
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imitação um meio de liberdade, podendo projectar «fantasmas pessoais» (Hutcheon, 1989: 51) 

e fazendo nascer uma nova forma a partir da antiga.  

 A paródia requer, também, uma tripla competência do leitor. Primeiramente, pressupõe 

uma competência linguística, para a correcta descodificação do texto; de seguida, uma 

competência retórica50, que presume o conhecimento das regras literárias e retóricas 

constitutivas do cânone em análise, e finalmente uma competência ideológica, que implica o 

conhecimento do sistema de valores da sociedade a que pertencem o escritor e o leitor. 

 

 As concepções contemporâneas de ironia são consensuais ao referir que o 

procedimento central da paródia é a ironia. Para além deste aspecto, o ponto de vista dos 

conceitos de paródia centra-se, igualmente, no carácter transtextual da mesma, desta forma o 

leitor reconhece no texto parodiante o texto parodiado.  

Segundo Denise Jardon (1988), os traços que caracterizam a paródia estão também 

presentes no funcionamento do humor (como veremos no ponto 3.4.), nomeadamente o 

espírito tendencioso que se traduz por uma transgressão à autoridade. Quanto ao lugar da 

ironia no texto parodiado, ele está associado à distância crítica existente entre parodiante e 

parodiado, à distorção estilística do hipotexto ao hipertexto ou do próprio hipertexto, à 

conivência entre codificador e descodificador que vem de um saber partilhado, e a uma escrita 

da conotação que evidencia marcas de metalinguagem51. Assim, também, o humor, fruto da 

paródia, nasce do contraste entre a elaboração do significante e a trivialidade do significado. 

A paródia, pela sua repetição e diferença, reconhece e produz os modelos que ela 

contesta, assegurando a sua continuidade e valorizando-os indirectamente. Ela consiste, assim, 

numa mistura paradoxal de dependência e independência, de homenagem respeitosa e de 

distância irónica em relação à tradição. A paródia não é, pois, um tropo como a ironia, mas 

antes uma modalidade de transtextualidade (como o são o pastiche, a alusão, a citação, a 

imitação, etc.), efectuando uma sobreposição de textos. A paródia só poderá ter como alvo um 

texto A ou convenções literárias.  

                                                 
50 Philippe Hamon (1996: 71) fala em competência genérica em vez de competência retórica. 
51 Cf. Evrard, 1996: 71. 
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 Como dissemos, a ironia verifica-se a um nível microscópico, a um nível semântico do 

texto, enquanto a paródia se verifica a um nível macroscópico. Podemos, pois, perguntar qual 

a utilidade da paródia. A paródia é um sinal de conhecimentos adquiridos pelo codificador e 

pelo descodificador do texto, por um lado; por outro, contribui para a continuidade da cultura 

e, finalmente, para a modificação do cânone. Porém, a ironia parece ter vindo conquistar 

terreno à paródia. Não será significado disso, por exemplo, o facto de Linda Hutcheon ter 

passado do estudo da paródia, em A Theory of Parody (publicado em 1985), para o estudo da 

ironia, em Irony's Edge (publicado em 1994)? Não quererá esta mudança de foco de atenção 

representar a preponderância crescente da ironia em relação à paródia? 

 Polémicas à parte, consideraremos, ao longo do nosso estudo, a paródia como 

"prática", à semelhança de Genette52 (1982: 36, n. 2), e não como um género, como por vezes 

é vista pela crítica. Também não conceberemos o texto parodiado necessariamente como 

resultado de intenções depreciativas, cómicas ou satíricas. 

 

 

 

3.3. Ironia e cómico  
 

São clássicas as asserções Homo ludens, homo ridens e Ridendo, castigat mores. Tais 

asserções desconstroem a ideia tradicional de que o riso está associado à falta de inteligência. 

 Comecemos, então, por uma questão: a ironia é sobretudo cómica ou sobretudo 

trágica? Em muitas circunstâncias, tem-se afirmado que a ironia é cómica. Não é verdade. 

Porém, pode desencadear o riso para o deter, a seguir: faz rir sem que haja vontade de rir. Ela 

opõe-se ao cómico indiscreto, pois, desencadeia o riso para logo o fazer parar e isto deve-se ao 

facto de, como refere Jankélévitch (1964: 132), ela ser a representação da profundidade 

inquietante da consciência. Enquanto o riso do cómico é espontâneo, contínuo e fugaz, o 

sorriso da ironia é interrompido pela reflexão, logo, é mais permanente do que o riso53. Porém, 

                                                 
52 Ainda que Genette veja a paródia como uma "prática hipertextual" (1982: 37). 
53 Neste contrabalançar entre a permanência e a fugacidade revela-se, mais uma vez, a imagem da espiral que 
usámos para caracterizar a ironia.  
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a ironia também não provoca o choro, logo não conseguimos dizer que seja eminentemente 

trágica. 

 Assim, podemos concluir que a ironia é trágico-cómica? Autores como Philippe 

Hamon (1996: 46) consideram o cómico como um campo que engloba o riso, a ironia e o 

sorriso, colocando-se, assim, em oposição a Jankélévitch. Porém, a ironia não tem 

necessariamente de ser cómica e as características do cómico, como referiremos, não são 

totalmente compatíveis com as da ironia. Se aceitarmos esta concepção da ironia, enquadrada 

no cómico, perdemos não apenas a independência e a particularidade do seu campo de 

actuação, mas também esquecemos o aspecto do sério54 ligado à ironia. A ironia pode ter um 

carácter lúdico, no que concerne ao jogo de contrastes que estabelece, contudo, para que o seu 

objectivo seja atingido, a mensagem tem de ser interpretada de forma séria. Aqui estamos, 

novamente, em oposição a Philippe Hamon que defende que a ironia se opõe ao sério55. A 

estrutura destes dois tipos de discurso é distinta, não há dúvida. O emissor de um discurso 

sério, por exemplo, não dá prevalência à polissemia56, assumindo-se autor do seu discurso. Já 

vimos que este não é o método usado pela ironia. Contudo, quer a ironia, quer os discursos 

argumentativos, assertivos e persuasivos pretendem que a sua mensagem seja adquirida de 

forma séria, pedem que o receptor reflicta sobre o assunto em questão. Como sustenta 

Jankélévitch (1964: 11):  

 

L'ironie, assurément, est bien trop morale pour être vraiment artiste, comme elle est 

trop cruelle pour être vraiment comique. Néanmoins voici un trait qui les 

rapproche: l'art, le comique et l'ironie deviennent possibles là où se relâche 

l'urgence vitale. Mais l'ironiste est plus libéré encore que le rieur.  

 

 Por outro lado, enquanto pode haver cómico sem palavras, através de esgares faciais, 

por exemplo, a ironia não pode existir sem recurso à linguagem verbal. Nem mesmo a ironia 

                                                 
54 Esta questão sobre o discurso sérieux e a sua histórica ligação, por exemplo, à filosofia, é desconstruída por 
Lucien Guirlinger, que alerta para o facto de o sérieux ser um fim, um objectivo, mas nunca um princípio (cf. 
Guirlinger, 1999: 22). 
55 Cf. Hamon, 1996: 59-64. 
56 A polissemia é apontada por Kerbrat-Orecchioni (1978: 17, 20), como uma das características determinantes da 
ironia. 
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situacional pode ser apreendida sem recurso à verbalização, pois: «c'est la parole qui invente 

l'ironie» (Schoentjes, 2001: 224)57.  

Associado ao cómico está o riso. O riso, de facto, tem sido sempre relacionado com o 

cómico. Lembremos o estudo de Bergson (1991), em que se salta de um momento para o 

outro, do cómico para o riso, não fazendo a distinção entre ambos. Por conseguinte, 

caracteriza-se o cómico/riso como sendo pertença de tudo aquilo que, «propriamente 

humano», é pertença da insensibilidade (o riso), dirigindo-se à inteligência (o cómico), e é um 

fenómeno social58. Este aspecto do riso enquanto "gesto social" é enfatizado por Bergson, que 

o coloca na relação entre a arte e a vida, com características estéticas. Bergson tenta, ainda 

assim, distinguir riso de cómico, enfatizando, uma vez mais, o sentido e alcance sociais do 

riso, enquanto meio de correcção social, em oposição com uma certa «inadaptação particular 

da pessoa à sociedade» (Bergson, 1991: 87), que o cómico evidenciará. 

O riso, enquanto fenómeno psíquico, parece complexo. Como processo comunicativo, 

tradicionalmente percebido enquanto expressão facial emocional, é fundamentalmente um 

modo de comunicação não verbal de diferentes tipos de mensagens afectivas, como a alegria e 

o prazer, mas também a agressividade e a angústia. Não devemos, pois, dissociar o estudo do 

riso de uma abordagem biológica, psicológica e sociocultural. 

Segundo Éric Smadja (1996: 28), podemos considerar quatro conjuntos de teorias59 

que se complementam e se esforçam por responder à questão ' porque rimos?'. Assim, temos a 

teoria do sentimento de superioridade e da degradação do objecto risível (também chamada 

teoria moral ou pessimista); as teorias intelectualistas (que incidem sobre as noções de 

contraste e de incongruência); a teoria psicofisiológica; e, finalmente, a teoria social (teoria de 

Bergson). Bergson começa por referir três aspectos: o riso é um fenómeno humano, é social e 

participa do carácter intelectual (e não do emocional) dos intervenientes. Quanto a esta última 

teoria, ela parece participar da perspectiva do sentimento de superioridade e da degradação do 

objecto risível, pelo destaque dado a aspectos que se prendem com automatismos, com a 

                                                 
57 Schoentjes (2001: 224) dá o exemplo da La Trahison des Images (1929) de René Magritte onde o desenho de 
um cachimbo é acompanhado da frase: «Ceci n'est pas une pipe». É um exemplo de que as palavras são 
necessárias para se estabelecer uma relação irónica.  
58 Cf. Bergson, 1991: 14-17. 
59 Também Isabel Ermida (2003: 40-56) desenvolve este aspecto, preferindo a terminologia de "teoria da 
hostilidade", "teoria da libertação" (é aqui que situa Bergson) e "teoria da incongruência".  
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inadaptação, com características do cómico e do feio. Porém, Bergson insiste no riso como 

gesto social, inserido num contexto cultural preciso, sancionando e corrigindo estas tensões 

ameaçadoras de uma vida em sociedade. Desta forma, para Bergson, o riso é uma forma de 

controlo social, é uma forma de sanção social. 

O risível, por sua vez, é o traço que liga o cómico ao humor. Deste modo, poderíamos, 

como Pierre Schoentjes (1993: 75), considerar o cómico e o humor como géneros do risível. A 

distinção mais evidente entre estes e a ironia passa pela linguagem. O risível pode obter-se 

sem o recurso à linguagem, o que nos permite dizer que a ironia é mais «literária», nas 

palavras de Schoentjes (1993: 75). A ironia, enquanto fenómeno intelectual, necessita do filtro 

da reflexão para ser compreendida. O receptor da ironia hesitará sempre, e antes de decidir o 

sentido do enunciado examiná-lo-á, para, só de seguida, esboçar um sorriso, se for caso disso. 

O risível, por sua vez, é essencialmente um fenómeno afectivo, de reacção imediata, 

espontânea. Por conseguinte, como refere Schoentjes (1993: 76): «pourrait-on opposer le 

sourire de l'ironie au rire du comique et de l'humour». Assim, podemos concluir que o sorriso 

da ironia é dinâmico e opõe-se ao riso estático do humor e do cómico. A ironia é dialéctica, o 

humor e o cómico confinam-se a si próprios. 

 A distinção entre riso e sorriso permite esclarecer outra diferença entre ironia e risível. 

O riso é contagioso e tão mais vivo quando é partilhado; torna-se, pois, um fenómeno 

colectivo. A ironia, pelo contrário, é um fenómeno individual, solitário. Por outro lado, o 

cómico e o humorista querem ser sempre compreendidos. O cómico não existe nas coisas, ele 

é antes a visão que se tem das coisas, logo é o resultado de uma perspectiva subjectiva sobre a 

realidade. O cómico, o humor, o mot d'esprit/wit são considerados por Freud (1977) como 

variedades do risível. Assim, o risível consiste numa actividade psíquica visando a obtenção 

do prazer. Porém, o risível pode ou não ser cómico, não é obrigatoriamente cómico. Por sua 

vez, o cómico pode ser voluntário ou involuntário.  

Freud em Wit and Its Relation to the Unconscious (obra publicada em 1905), pensando 

na ironia verbal enquanto satírica, afirma que no ouvinte tal tipo de ironia provoca prazer 

cómico. Assim, a audiência da ironia satírica reage como a vítima da ironia cómica. Freud 

confirma, ainda, que a ironia é paralela ao sonho, na medida em que significa o contrário do 

que se diz, e porque se muda um elemento no seu oposto.  
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 Este autor atribui a chave da compreensão da ironia, e do cómico, em geral, à 

identificação da diferença ou oposição entre efeito esperado e efeito produzido. Ao estabelecer 

esta relação, Freud remete a ironia (e o humor) para um subgénero do cómico, posição que não 

defenderemos aqui, pelo que já afirmámos atrás sobre a ligação do riso ao humor e ao cómico 

e do sorriso à ironia. Para ele, o cómico é uma descoberta involuntária, derivada das relações 

sociais humanas, que se situa ao nível do pré-consciente, do despertar da infância, numa 

tentativa de regresso a esse período em que as crianças são caracterizadas pela espontaneidade. 

O prazer cómico é assim identificado no riso. Ora, se, como dissemos anteriormente, a ironia 

partilha do riso, ela também não poderá, na nossa perspectiva, ser percepcionada como um 

subgénero do cómico, como defende Freud. 

O cómico são será, porém, objectivo fulcral no nosso trabalho, pois ele não estará 

presente nas obras que são objecto do nosso estudo, por isso centrar-nos-emos, de seguida, no 

humor e na sua distinção em relação à ironia. 

 

 

 

3.4. Ironia e humor 
  

É frequente colocar-se em parceria o humor com o 'cómico', não havendo, porém, 

consenso em relação às suas diferenças. Se uns consideram o humor como uma categoria do 

cómico, outros há que, pelo contrário, inserem o cómico no humor. Verifica-se, contudo, 

alguma anuência no que diz respeito à ligação do cómico e do humor ao riso e da ironia ao 

sorriso. Assim, o cómico e o humor estariam associados ao divertimento e a ironia ao 

questionamento. O cómico, como o define Pirandello (1968: 117), será uma «constation du 

contraire», enquanto que o humor será um «sentiment du contraire»60 (Pirandello, 1968: 117) 

que provoca a reflexão. Continua ainda Pirandello:  

 

les héros, l'humoriste les ignore; ou plutôt, il laisse aux autres le soin de les 

représenter. Pour sa part, il sait à quoi s'en tenir sur la légende et la manière dont 
                                                 
60 Os itálicos são de Pirandello. 
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elle se forme, sur l'histoire et la manière dont elle se forme: rien que des 

compositions plus ou moins idéales, et d'autant plus idéales peut-être qu'elles 

montrent de prétention à se vouloir réelles (Pirandello, 1968: 159). 

 

Assim, não devemos confundir humor com riso, pois, o humor pode existir sem o riso. 

De facto, o humor provoca, por vezes, riso, por vezes, sorriso. Contudo, o humor já não pode 

ser visto apenas na sua vertente positiva. É muitas vezes usado para humilhar e/ou denegrir a 

imagem de certos grupos minoritários, atacando-se a raça, a religião, a cultura, a origem 

geográfica, a orientação sexual ou política. Nestes casos, porém, o humor cumpre um papel 

desresponsabilizante, pois os emissores ficam impunes, pelo tom de gracejo que usam e que os 

protege de uma eventual condenação. 

 Ao contrário do que referimos em relação à ironia, no ponto 1.1., o humor não existe 

sem simpatia, ele é realmente o «sorriso da razão» (Jankélévitch: 1964: 172), sem a 

reprovação ou o sarcasmo, sem a polémica que gera a ironia. Ele é secretamente cúmplice e 

conivente do ridículo. 

 Ao nível filosófico, parece aceitável a distinção entre ironia e humor. Porém, casos há 

em que a ironia é usada com fins humorísticos. Como refere Bergson (1991: 83): «o humor 

(...) é o inverso da ironia. São uma e outro formas de sátira, mas a ironia é de natureza 

oratória, ao passo que o humor tem qualquer forma de científico», sendo o humor «uma 

transposição do aspecto moral em aspecto científico». Não concordamos com esta visão, pois, 

na nossa perspectiva, o humor não tem carácter científico, uma vez que não se nos afigura que 

possua as características do conhecimento científico, nomeadamente, o carácter metódico, a 

sistematicidade, a objectividade ou a linguagem exacta. O humor, entendemos nós, não 

obedece também às quatro fases consideradas essenciais ao método científico, ou seja, 

observação, hipótese, experimentação e formulação de leis. Na realidade, colocaríamos, antes, 

o humor no âmbito do conhecimento empírico, da afectividade. Por outro lado, também a 

índole do humor e da ironia não é única e exclusivamente a da sátira. 

 Há, portanto, uma certa confusão entre humor e ironia. A ironia pode revelar-se através 

de uma afirmação que denega um valor, que contradiz o que esse valor é suposto fundar. O 

humor também nega a realidade, mas de outra forma: em vez de actualizar o princípio e de 



Para uma perspectiva literária da ironia 
Capítulo I 

 −78−

provocar a sua denegação, como faz a ironia, ele abraça a realidade, desenvolvendo e 

aprofundando as consequências. Desta forma, conduz a um ponto de ruptura em que a 

realidade mostra o seu absurdo, ou seja, a negação do seu sentido, como defende Deleuze 

(1967). 

 Segundo Denis Bertrand (1989: 94), e de acordo com os dois eixos da economia da 

linguagem, a que já aludimos no ponto 2.1., o eixo paradigmático (das selecções) e o eixo 

sintagmático (das combinações), podemos distinguir ironia e humor de acordo com as 

associações que convocam. Assim, a ironia repousa numa inversão semântica operada a nível 

do eixo paradigmático61, uma vez que o ironista selecciona um termo, podendo substituí-lo por 

outro que poderia estar no mesmo lugar. Por sua vez, o humor perturba a ordem estabelecida 

das regras sintagmáticas, afectando a ordem previsível. O humor atinge, pois, a gramática e 

não apenas uma palavra; não afecta, como a ironia, a manipulação semântica. 

 Quanto à comunicação irónica, ela é triangular, uma vez que implica ironista, alvo e 

intérprete, em que o ironista mostra pretensões de superioridade. Por seu turno, o humorista 

mostra indiferença por si-próprio, auto-excluindo-se. A sua actuação recai sobre o discurso, 

nas suas combinações sintagmáticas, nas inferências, na condensação ou expansão, nas 

escolhas lexicais, nos encadeamentos discursivos ao nível verbal, visual ou gestual. 

 Devido ao lado "amargo" da ironia, em França, por exemplo, vai-se preferindo o uso 

do humor à ironia. Porém, como definir o humor? Apesar da bibliografia sobre o assunto, os 

autores geralmente defendem que dificilmente se define o humor. Outra questão que se coloca 

com frequência é se o humor é um fenómeno intelectual ou afectivo62. A este respeito 

confrontemos Robert Escarpit, que, demarcando-se de Bergson, refere: 

 

dans ce qu'on appelle l'humour des phénomènes à structure dialectique, comportant 

une phase critique génératrice d'angoisse, de tension nerveuse, et une phase 

constructive de détente, de conquête de équilibre. L'humour intéressant surtout les 

régions supérieurs (c'est à dire conscientes) du rire, sa phase critique est 

                                                 
61 Philippe Hamon aproveita os termos paradigmático e sintagmático para classificar tipologicamente a ironia. 
Assim, a ironia paradigmática poria em destaque as hierarquias sociais e os «mundos às avessas», e a ironia 
sintagmática abordaria o fracasso dos resultados em relação aos projectos iniciais (Hamon, 1996: 69-70).  
62 Cf., por exemplo, Robert Escarpit, 1976: 73. 
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intellectuelle et nous l'appellerons ironie. Sa phase constructive est presque 

toujours — mais non toujours — affective, et nous la qualifierons, faute d'un 

meilleur terme, de «rebondissement humoristique» (Escarpit, 1976: 86). 

 

 Esta definição é inteligente, mas volta a colocar-se, de forma demasiado imbricada, a 

relação entre ironia e humor. Se concordarmos com Robert Escarpit, quando refere que a 

ironia é a primeira fase, crítica e intelectual, do humor, teremos de defender que os processos 

linguísticos usados pelo humor são idênticos aos utilizados pela ironia. Ora, tal não é verdade. 

Atrás, em «Para uma breve estilística da ironia», já mencionámos os vários processos que 

indiciam a presença da ironia. Quais são, pois, os indícios do humor? 

 O humor pode ser reconhecido através do uso de vários recursos linguísticos. Como 

indícios de humor é frequente o uso de sobrecarga de significantes inúteis, do paradoxo; a 

gratuitidade de pormenores mecânicos, da digressão, que consiste em desenvolver um tema 

diferente do da história do romance, por exemplo, e a mistura entre a história e o mundo 

interior do autor. Isabel Ermida (2003: 67-109), por exemplo, destaca ao nível da expressão, o 

trocadilho fonético, o mimetismo, a rima e o ritmo, a aliteração e a assonância, os jogos 

grafológicos, os jogos morfológicos e a ambiguidade sintáctica. Ao nível do conteúdo, 

distingue a inversão paradigmática, os conjuntos e escalas, os mecanismos de deslocamento, 

as irregularidades lógicas e o absurdo. Podemos constatar por este elenco que há aqui mistura 

do nível da narrativa escrita com o da conversação, que, enquanto códigos bastante distintos, 

mostram características e objectivos muito diferentes. A narrativa escrita apresenta, como 

facilmente se compreende, uma maior complexidade, que lhe advém da sobreposição de várias 

vozes: o emissor (autor), o receptor (leitor) e ao nível interno, ficcional, a relação entre 

narrador/narratário e personagem A/personagem B. Como verificamos, os recursos 

linguísticos usados pelo humor são, no geral, diferentes dos que a ironia utiliza. Desta feita, 

não podemos concordar com a relação que Escarpit estabelece entre humor e ironia. Devemos, 

porém, referir, ainda, que, como a ironia, o humor também só terá êxito se não disser tudo. 

Concordamos, todavia, com Robert Escarpit, quando acusa Bergson de ter contribuído 

para a confusão na definição de humor, por o ter associado ao riso. Ora, o humor tem várias 
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facetas, e nem sempre o riso é uma delas63. A associação do humor com o cómico não pode 

ser, também, considerada inequívoca, pois o humor cria uma tensão que é alheia ao cómico. 

Parte do humor deriva de contradições intertextuais, da colisão de dois ou mais universos de 

discursos. Assim, o humor pode apresentar uma contradição intertextual: pode acontecer 

quando são apercebidas as diferenças entre universos considerados incompatíveis; ou pode 

resultar das similitudes apercebidas entre universos pensados distintos. 

 Deste modo, o humor caracteriza-se pelas rupturas, pela transgressão, pela distorção 

entre pensamento e realidade, instaurando uma comunicação ambígua ao alternar a 

solidariedade e a cumplicidade (rir com), com a exclusão e a distância (rir de). Um dos 

exemplos paradigmáticos, ao nível linguístico, mais simples e mais comum da interacção 

humorística é o contar anedotas64, onde esta cumplicidade ou exclusão se verifica 

constantemente. 

 Candace Lang, por exemplo, defende que é ao receptor que cabe a caracterização de 

um texto como irónico ou humorístico65. Factores como a educação, o contexto sociocultural e 

geográfico, a personalidade ou o estado de espírito determinam a forma como o indivíduo 

reage ao estímulo humorístico. O receptor do humor, como que convidado a metamorfosear-

se, a evoluir, tem de fazer o esforço de descodificar elipses, lítotes e hipérboles. O humor 

apela à conivência e à cumplicidade do público; desta maneira, está geralmente ligado à 

cultura de que é produto. Não é, pois, estranho que falemos em humores nacionais e que a 

transposição humorística seja apenas perceptível para o grupo social alvo. Desta forma se 

compreende que o que provoca o humor vá mudando, podendo afirmar-se que o humor terá de 

ser perspectivado historicamente.  

 Ao longo da história do humor, são vários os adjectivos usados em situações descritas 

como humorísticas. Fala-se de humor "negro", "cor-de-rosa", "amarelo", "terno", "sarcástico", 

"amargo", "revoltado", "anticonformista", "destruidor". Desta feita, autores como Franck 

Evrard (1996: 26-28) dividem o humor em "tendencioso" (aqui englobam o humor negro, que 

se compraz a dessacralizar valores colectivo); em humor "inofensivo" (ou seja, o "humor cor-

                                                 
63 Cf. Escarpit, 1976: 126. 
64 Este exemplo é explorado por Attardo (1994: 320) e por Ermida (2003: 112 ss.). 
65 Cf. Candace Lang (1988: 193): «a text is perceived as ironic or humorous has much to do with the perspective 
of the perceiver». 
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de-rosa", presente em alguns pastiches, paródias, rimas, provérbios, etc.) e em humor "branco" 

(isto é, o humor metafísico, cósmico). 

 Se no quotidiano o humor não levanta grandes problemas de identificação, que dizer 

sobre a sua utilização na literatura? Na verdade, o humor torna-se num fenómeno difícil de 

localizar numa obra literária, devido à sua variedade, processos, temas e ao seu aspecto difuso 

e subtil. Jankélévitch defende que é mais fácil descodificar os indícios da ironia do que a 

ambiguidade do humor. Daqui se depreende que dar uma definição de humor não será o mais 

prudente. Desta forma, compreende-se o sucesso de algumas aproximações psicológicas e 

psicanalíticas que tentam explicar o fenómeno do humor, como é o caso de Freud (1977), que 

descreve o humor como um fenómeno que se desenrola no interior de uma pessoa e exprime 

um conflito entre as diferentes instâncias psíquicas. Freud coloca-o ao nível do pré-consciente 

como faz com o cómico, justifica a sua existência como estratégia de autodefesa perante as 

agressões externas e de evasão de um mundo que suscita medo e desorientação. A 

interpretação freudiana destaca o valor do carácter "sublime" e "elevado" do humor, que 

permite ao humorista não só escapar ao sofrimento pela transferência do acento psíquico do 

Ego sobre o Super-ego, mas também de se elevar acima da sua condição. Porém, privilegiar o 

aspecto psíquico do humor é colocá-lo ao nível do amor, do ódio, da alegria e afastá-lo do 

domínio da estética. Não é essa a tendência actual, ainda que ao nível psíquico sejam estes os 

processos desencadeados. Assim, na perspectiva freudiana, o humor exprime os mecanismos 

de defesa contra o sofrimento humano: o humorista trata o sofrimento como se ele fosse 

insignificante, pretendendo reduzir o efeito de piedade e obter a liberdade positiva da dor. 

Deste modo, tenta esvaziar-se uma situação dolorosa da afectividade, para se restabelecer o 

equilíbrio rompido. 

 Retomando a resposta à questão anterior sobre a utilização do humor na literatura, 

diremos que o discurso humorístico expõe um conflito de sentido que não reenvia a normas ou 

a um sistema de valores bem definidos. Pelo contrário, lança a confusão entre o bem e o mal, 

oculta os valores, retém o sentido, atinge enunciados enigmáticos e paradoxais que lançam a 

questão em vez de afirmarem, que desconstroem em vez de construirem. A oposição entre o 



Para uma perspectiva literária da ironia 
Capítulo I 

 −82−

sério e o risível dilui-se, produzindo um sentimento de indeterminação no leitor66. Por sua vez, 

se o leitor de um texto irónico consegue perceber o pensamento verdadeiro do autor, graças a 

uma interpretação pertinente de sinais, esse mesmo leitor fica surpreendido e derrotado pelo 

enigma do texto humorístico. Este facto deve-se, como já referimos, ao conflito que se 

estabelece entre sentido e valores estabelecidos. Assim, o humor como metadiscurso faz a 

caricatura e radicaliza a problemática do valor de um texto ficcional. Desta forma, a realidade 

narrada nos romances humorísticos não alcança o patamar do sério, pois o humorista, ao 

mostrar os mecanismos da produção romanesca, evidencia a forma como ela é "fabricada", 

logo, expõe a ficcionalidade da obra, destruindo a sua verosimilhança. 

 Do ponto de vista formal, o discurso humorístico traduz-se por uma estrutura marcada 

pela ruptura entre significante e significado, por uma estrutura inabitual que instaura a 

ambiguidade. Do ponto de vista dos conteúdos lógicos e semânticos, a deslocação está ligada a 

uma suspensão das evidências aceites por todos67. Assim, diferentemente da ironia, em que o 

significado literal contradiz o significado real, o humor utiliza propósitos camuflados para 

significar. Por conseguinte, a escrita humorística tende a manipular a linguagem como lugar 

de uma actividade lúdica e/ou poética no sentido de criação e recriação. O humor consegue-se, 

não raras vezes, pela adopção do tom inconveniente, apresentando algo triste de forma não 

triste, ou algo alegre de forma não alegre, futilizando o sério e tornando sério o fútil. O humor 

seria assim visto numa perspectiva de jogo, perspectiva, aliás, que é a defendida por Genette 

para todas as práticas hipertextuais68. O humor está, também, por vezes associado a 

personagens naïves, que parecem desconhecer as normas sociais, tentando impor as suas 

próprias visões do mundo. Esta atitude permite relativizar os conhecimentos muitas vezes 

fundados sobre preconceitos. O nonsense, pelo absurdo e pela confusão que cria entre 

verdadeiro e falso, é outro traço característico do humor. 

                                                 
66 Cf. Evrard, 1996: 29. 
67 Cf. Evrard, 1996: 43. 
68 Cf. com a passagem onde Genette se refere ao hipertexto: «L'hypertexte à son mieux est un mixte 
indéfinissable, et imprévisible dans le détail, de sérieux et de jeux (lucidité et ludicité), d'accomplissement 
intellectuel et de divertissement. Cela, bien sûr et je l'ai dit, s'appelle l'humour, mais il ne faut pas abuser de ce 
terme, qui presque inévitablement tue ce qu'il épingle: l'humour officiel est une contradiction dans les termes» 
(1982: 453).  
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 Evrard (1996: 79) alerta para os perigos do uso do humor: «Le danger de l'humour est 

de conduire à un scepticisme absolu, au non-engagement et à une sorte de conformisme». Esta 

ideia de que o humor não é comprometido, que apresenta ausência de convicções, parece-nos 

exagerada, ainda que a ser assim, esse seria um aspecto evidente da diferença entre o humor e 

a ironia. Robert Escarpit (1976: 87), por exemplo, defende, pelo contrário, que o humor pode 

ser engagé. É nesta corrente de ideias que nos colocamos. O humor ao ser social, como 

Bergson defendia, é também por inerência comprometido. Este carácter social do humor tem, 

no entanto, de ser gerido. É perigoso para um indivíduo ter razão contra a colectividade. Como 

refere Robert Escarpit, citando um humorista: «Un homme glisse sur une peau de banane 

devant dix personnes: s'il rit, c'est de l'humour. Dix personnes glissent sur dix peaux de 

bananes devant un homme: s'il rit, c'est de l'imprudence» (Escarpit, 1976: 106).  

A estrutura do humor está, pois, geralmente relacionada com a interacção social, 

revelando ora hostilidade, ora superioridade, ora triunfo, ora sarcasmo. O humor pode, ainda, 

ser factor de mediação, provocando o riso da inclusão ou da exclusão, consoante o meio 

usado. Se dois falantes riem sobre o mesmo objecto, partilham o mesmo grau de afinidade, 

logo verifica-se inclusão no mesmo grupo. Se, por outro lado, um dado falante A ri sobre algo 

e o falante B não o acompanha no riso, está dado o passo para a exclusão e não pertença ao 

mesmo grupo. 

 

 Esta exposição, algo longa, sobre o humor deve-se ao facto de alguns estudiosos 

preterirem a ironia face ao humor. Candace Lang, por exemplo, consciente da dificuldade de 

estabelecer uma nítida barreira entre ironia e humor, assume uma posição mais radical ao 

associar a ironia ao modernismo e o humor ao Pós-modernismo: «Irony is a salient 

characteristic of the modern world view, and humour is a necessary and perhaps sufficient 

condition for the postmodern mentality» (Lang, 1988: 14). A afirmação é arrojada e apesar de 

a autora tentar justificar-se com base em textos de Kierkegaard, Stendhal, Baudelaire, Proust e 

Barthes, a nossa visão não vai ao encontro desta posição. Para além da questão actual que se 

coloca sobre a pertinência do uso do termo Pós-modernismo, não vemos a questão do 

humor/ironia consignada a um dado período estético. A relação entre humor/ironia é mais 

complexa e transtemporal. 
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Por outro lado, Jean-Paul Kauffmann (1999: 56), no texto «L'aigle à deux têtes», 

defende as virtualidades do humor. Se em relação à ironia, «son naturel ambigu lui octroie une 

supérieurité qu'elle ne mérite sans doute pas», o humor é «plus sage, plus aérien, libère là où 

l'ironie se heurte: devant le Mal, l'ironie n'est jamais qu'une riposte, pas une délivrance». O 

autor continua referindo que o humor resolveu a questão da hesitação, da indecisão e da falta 

de audácia e segurança que marcam a ironia (Kauffmann: 1999: 57). Acrescenta, ainda, que a 

ironia é um acto de defesa, enquanto o humor é um acto de resistência; a ironia é uma 

imprudência, o humor é sabedoria. Resumindo, para este autor, a ironia é um método, o humor 

é uma ética69 (Kauffmann 1999: 58). Assim, a única superioridade da ironia sobre o humor 

seria o fascínio devido à sua ambiguidade. A ironia seria um animal bicéfalo, uma ave com 

duas cabeças, e essa metáfora visual evidenciaria a monstruosidade desta técnica. Pelo 

contrário, vemos a ironia como forma de resistência, como forma de libertação quando, por 

exemplo, há repressão de pensamento, falta de liberdade de expressão. A ironia tem uma 

natureza transideológica70 que o humor não consegue. A ironia, na nossa opinião, pode 

apresentar um compromisso político, a sua liberdade reside na sua ambiguidade. O locutor da 

ironia liberta-se da angústia ao ripostar. O uso da ironia não revela falta de segurança, antes 

evidencia necessidade de superioridade. 

 Queremos ainda destacar outra afirmação deste autor, quando refere: «il serait exagéré 

de prétendre qu'il existe des nations portées à l'ironie, d'autres à l'humour» (Kauffmann, 1999: 

58). Concordamos com Kauffmann, porém, logo a seguir, ele coloca uma questão a que 

tentaremos dar resposta. Defende que a ironia é própria dos países velhos enquanto o humor é 

próprio aos países novos71. Deste modo, a ironia será a «maladie propre aux vieux pays» 

(Kauffmann, 1999: 59) como a França, não se manifestando nos Estados Unidos da América. 

Aí é o humor, enquanto forma purgativa e estimulante, que é privilegiado. Defende-se a ideia 

de um humor catártico e de uma ironia que corrompe, contrária à purificação. Assim, os 

                                                 
69 Esta opinião está em oposição com o que defendemos, mas com o que Pierre Schoentjes igualmente preconiza: 
«L'ironie est en effet à la fois une esthètique et une éthique» (1999: 120). 
70 Linda Hutcheon insiste na «transideological nature of irony», significando, por exemplo, que «irony can be 
used (and has been used) either to undercut or to reinforce both conservative and radical positions» (1995: 27). 
71 Concordar com esta asserção será significar que a literatura portuguesa é caracterizada pela ironia e as 
literaturas africanas de língua portuguesa, bem como a brasileira, são caracterizadas pelo humor. Pensamos 
desconstruir esta tese ao longo do nosso estudo. 
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americanos seriam um povo feliz, confiante no futuro, ao contrário dos franceses. Toda esta 

análise nos parece muito parcial e descontextualizada da realidade actual, porém leva-nos a 

questões que se relacionam directamente com a nossa reflexão: a ironia será um traço 

marcante da literatura portuguesa, nomeadamente dos romances de António Lobo Antunes, 

enquanto o humor caracteriza sobretudo os romances de João Ubaldo Ribeiro, Mia Couto e 

Pepetela?  

 O nosso ponto de partida para a resolução destas questões é enunciado na Introdução, 

ou seja, todos os autores e romances escolhidos para a elaboração desta tese são 

marcadamente irónicos. Não descuramos, porém, a possibilidade de o humor estar presente 

neles, com maior ou menor grau, dependendo da obra em análise. Podemos adiantar, desde já, 

que João Ubaldo Ribeiro é dos autores aqui estudados aquele que mais recorre ao humor. Este 

facto significa que os basileiros são mais confiantes e alegres do que os portugueses, 

angolanos ou moçambicanos? Não necessariamente, parece-nos antes que o humor é uma 

característica própria de um escritor, da forma como ele se relaciona com a realidade 

extralinguística. 

 

 Chegados aqui uma pergunta, a que já fomos tentando responder, se coloca: como 

distinguir, então, ironia de humor? 

 A distinção entre humor e ironia nem sempre tem sido clara, como observámos. Ao 

contrário do humor, que alguns estudiosos localizam sobretudo a partir do século XIX, a ironia 

mostra uma longa tradição histórica. No século XIX, Kierkegaard alertava para esse aspecto, 

porém, ele próprio não conseguiu distinguir com rigor estas duas noções72. O mesmo, em 

parte, acontece com Robert Escarpit, em L'Humour (1976) — apesar de a sua obra ser 

sobretudo sobre o humor, não deixa de o ir confundindo com a ironia. Consciente desta 

imperfeição, escreverá na conclusão:  

 

On découvrirait sans doute, en cherchant bien, d'indiscutables humours que rien ne 

distingue de ce que nous avons appellé l'ironie, sinon une fugitive et indéfinissable 

                                                 
72 Cf. Kierkegaard, 1975: 296. 
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nuance. C'est là un domaine vague, où les frontières sont imprécises et où les mots 

sont trompeurs (Escarpit, 1976: 127). 

 

Tradicionalmente, porém, o humor finge dizer de forma indirecta e problemática a 

realidade, a ironia diz, através de uma brincadeira séria ou de um gracejo, o contrário do que 

se pensa ou do que se quer fazer pensar. O humor, ao inverso da ironia, não tem alvo, não 

pretende magoar, é discreto e social. 

 A ironia, fingindo aderir ao Mal para o exorcizar, parodia o belo para o relativizar, 

simula o verdadeiro para o denunciar, estabelece uma relação estreita com a verdade. Este laço 

aparece mais forte no humor, pois este reenvia de forma contínua para a verdade73, 

surpreendendo e inquietando em relação às verdades estabelecidas. O humorista cria, assim, 

mundos que divergem da realidade, ignorando as evidências da vida quotidiana, põe em 

desordem as hierarquias sociais, inverte valores morais e religiosos. O humor consegue, ao 

contrário da ironia, pelo menos na generalidade dos casos, transformar o negativo em positivo. 

A ironia é a arma do forte, é uma estratégia pedagógica, como já referimos, que tenta 

eliminar o adversário através da simulação, jogando com o equívoco da linguagem. Por sua 

vez, o humor traduz-se pela errância contínua, sob o signo da dúvida e da precariedade; logo o 

humorista não pretende estabelecer uma relação de poder, ao contrário do ironista. 

Candace Lang (1988) acrescenta ainda que o humor, como fenómeno textual, não 

precisa de ter uma intenção e que só pode ser comentado ou reescrito. Por sua vez, a ironia 

implica uma intenção, implica ser interpretada ou traduzida. 

Numa palavra e como refere Guirlinger (1999: 41-42): «L'humour est tout autre chose 

que l'ironie. Si l'ironie est la plaisanterie derrière le sérieux, l'humour est le sérieux derrière la 

plaisanterie». Isto quer dizer que o humor implica comiseração, verifica-se simpatia e 

solidariedade com o que se "brinca"; por seu turno, a ironia implica ruptura. Por detrás do 

aspecto aparente de ligeireza do humor está um intuito sério, o de conduzir à reflexão. Assim, 

o receptor do humor, depois de esboçar um sorriso, é levado a reflectir sobre o que o fez sorrir/ 

rir, ao contrário do cómico em que o riso é gratuito. Por sua vez, a ironia apresenta-se séria, 

                                                 
73 Franck Evrard explora este aspecto da relação da verdade, sobretudo em relação ao humor, cf. Evrard, 1996: 
90-94. 
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quando, muitas vezes, por trás o intuito é o do ludismo. O receptor da ironia só poderá sorrir 

depois de reflectir, ao inverso do que acontece com o receptor do humor. 

 Resumindo, nem todas as ironias divertem, nem todo o humor é irónico. Ambos se 

apresentam complexos, dependendo do contexto social e situacional. Como bem sintetiza 

Pierre Schoentjes (1993: 81), a ironia, associada ao sorriso, opõe-se ao risível. O risível, por 

seu turno, está associado ao riso e ao divertimento; tem como função divertir. A ironia 

necessita de recorrer à linguagem, pelo carácter dinâmico e pelo aspecto intelectual que 

evidencia, em oposição ao afectivo.  

 

 

Concluindo, a ironia é um processo discursivo que envolve riscos, pois não há 

garantias de que o intérprete compreenda o verdadeiro sentido que o ironista quis dar ao 

texto/enunciado. É uma estratégia discursiva, com valor hermenêutico, implica relações 

dinâmicas e plurais e o seu sucesso depende do contexto, da identidade e da posição do 

ironista e da sua audiência74. Falar de definição de ironia sem gerar controvérsias parece 

impossível. O fenómeno revela-se complexo e só compactua com a possibilidade de várias 

definições. Tentámos, pois, destacar as perspectivas com que nos identificamos e criticar as 

restantes. Mas esta tarefa só estará completa com a aplicação, nos capítulos seguintes, das 

perspectivas que fomos aqui defendendo. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
74 Cf. Hutcheon, 1995: 194-195. 
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Capítulo II 

 
 

Ironia histórica e desconstrução do tempo 
 
 

 

 

 

1. História e literatura 

 

 
A literatura é não apenas representação e sintoma do viver 

histórico, mas é história; experiência na escrita e na leitura, na 

alteridade histórica dos jogos de linguagem, das actividades e 

forma de vida dos humanos. 

Manuel Gusmão, 2001: 216.  

 

 

 

 Não podemos deixar de fazer aqui algumas reflexões sobre as relações entre literatura e 

História, apesar de essa temática não ser objectivo principal da nossa investigação. Porém, 

com os acontecimentos do século XX, com as inúmeras guerras — mundiais, coloniais, civis 

—, não foi possível à literatura alhear-se da História. No entanto, muitas confusões se têm 

propiciado entre factos e ficção. A sociedade de consumo e a globalização da economia têm 

vindo a desencadear uma neutralização da História (Jean Baudrillard, 1997). Neste 

seguimento, a sensação de impossibilidade de postular uma noção de real agudiza-se. Assim, o 

relato configura-se como arquétipo do real, o que Baudrillard (1997: 1) chama de hiper-real, 

ainda que Linda Hutcheon (1996: 223) refira: «we are not witnessing a degeneration into the 



Ironia histórica e desconstrução do tempo 
Capítulo II 

 −90−

hyperreal without origin or reality, but a questioning of what "real" can mean and how we can 

know it». 

Por outro lado, a representação e a verosimilhança são também arquétipas e nessa 

medida defende-se o conceito de hiper-verosimilhança. Baudrillard (1997: 2) apelida a 

actualidade de «era of simulation», caracterizada pelo aniquilamento da referencialidade, em 

que já não se trata de imitação, duplicação, ou como defende Linda Hutcheon, de paródia, mas 

antes de substituir os sinais do real pelo real75. Resumindo:  

 

Simulation, on the contrary, stema from the utopia of the principle of equivalence, 

from the radical negation of the sign as value, from the sign as the reversion and 

death sentence of every reference. Whereas representation attempts to absorb 

simulation by interpreting it as a false representation, simulation envelops the 

whole edifice of representation itself as a simulacrum (Baudrillard, 1997: 6).  

 

Assim, na óptica de Baudrillard, a História é a perda de referência, o nosso mito 

(Baudrillard, 1997: 43). Parece-nos tendencioso defender o recurso à História como forma de 

reviver mitos, pois a História não é composta apenas por mitos. Esta visão algo apocalíptica, 

na perspectiva de que o simulacrum seria a destruição final do sentido, é oposta à de Linda 

Hutcheon (1996: 223), que acredita que a arte pós-moderna contesta precisamente o processo 

de "simulacrization" da cultura de massas. Assim, a autora refere de forma irónica, parece-nos, 

que, no que diz respeito ao referente, ele está inscrito nos discursos da nossa cultura, como já 

tivemos oportunidade de citar. Ora este facto, acrescenta, «is no cause for dispair», uma vez 

que «it is the text's major link with the "world", one that aknowledges its identity as construct, 

rather than as simulacrum of some "real" outside» (Hutcheon, 1996: 119). Esta autora fala 

ainda de vários tipos de referencialidade (1996: 153), nomeadamente em «referencialidade 

intratextual», «autoreferencialidade», «referencialidade intertextual», «referencialidade 

extratextual» e «referencialidade "hermenêutica"» (Hucheon, 1996: 154), o que mostra a 

complexidade da representação feita através do romance contemporâneo. 

                                                 
75 Cf. Baudrillard, 1997: 2. 
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Os referentes, por exemplo, podem, também, ser ficcionais porque são imaginários ou 

porque são falsos. Assim, quando Magritte escreve no seu quadro "Ceci n'est pas une pipe" 

está a desafiar essa referencialidade entre signo linguístico e mundo extralinguístico. Ainda 

citando Linda Hutcheon (1996: 110): «Postmodern fiction suggests that to re-write or to re-

present the past in fiction and in history is, in both cases, to open it up to the present to prevent 

it from being conclusive and teleological».  

Este género de ficções, a que se convencionou chamar de romances pós-modernos, 

quando interagem com a História, levanta questões como: a natureza da identidade e da 

subjectividade; a questão da referência e da representação; a natureza intertextual do passado e 

as implicações ideológicas da escrita da História76. 

Assim, a subjectividade, a intertextualidade, a referência e a ideologia sublinham as 

relações problemáticas entre História e ficção77. Deste modo, para Linda Hutcheon (1996: 

231) algumas das características do Pós-modernismo seriam: conhecimento histórico, 

subjectividade, narratividade, referencialidade, textualidade e contexto discursivo, ainda que, 

como a mesma autora acrescenta, a pós-modernidade seja cheia de paradoxos (Hutcheon, 

1996: 110). 

Segundo Collingwood (1979: 240), o romance histórico actual caracteriza-se pelo 

recurso à paródia, à ironia, à desconstrução, ao anacronismo, à alteridade, à simultaneidade 

com o passado, à visão totalizadora do mundo e à intertextualidade, utilizando um discurso 

religioso, filológico, de aventuras, (pseudo)-realista e (pseudo)quotidiano. 

Por sua vez, Ana Paula Arnaut (2002: 68) resume as principais características do Pós-

modernismo, nomeadamente a paródica auto-reflexividade, a desorganização sintáctica, o 

enraizamento na realidade política e cultural, quer pelos temas e tempos históricos tratados, 

quer por personagens recognoscíveis e o refutar ou subverter a realidade presente (muitas 

vezes com recurso ao passado), de forma ideologicamente empenhada, através da 

ficcionalidade.  

                                                 
76 Cf. Hucheon, 1996: 117. 
77 Cf. Hutcheon, 1996: 121. 
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Sintetizando, o romance contemporâneo prima pela auto-reflexividade78, pela 

apropriação ficcional de personagens e/ou acontecimentos históricos e pela construção de uma 

ilusão ficcional e a sua posterior desconstrução, geralmente feita através de um narrador ou 

por um conjunto de vozes narrativas, que revelam os seus pensamentos e pontos de vista. 

Daqui resulta que a visão narrada é pessoal, logo subjectiva e limitada. Desta forma, chama-se 

a atenção para a relativização da Verdade, tentando desconstruir-se a “verdade incontestável” 

e oficial para se construir uma pluralidade de verdades. Juntam-se, a esse traço, as citações e 

referências a outros textos/situações (muitas vezes históricos) que representam um regresso ao 

passado e fazem com que exista uma relação dialógica entre presente e passado. Neste sentido, 

Hutcheon (1996) fala, em relação ao romance histórico contemporâneo, de metaficção 

historiográfica, o que caracteriza o chamado Pós-modernismo na ficção. 

A literatura retoma, pois, a temática da História, mas sem o olhar ingénuo das 

literaturas históricas do século XIX, superando esse olhar através da encenação do problema 

da separação entre ficção e História. Todavia, não devemos esquecer que as referências 

históricas são pressupostamente reais, enquanto as referências ficcionais não o são. Neste 

sentido, alega Riffaterre (1990: 1) acerca da verdade na diegese: «" a verdade fictional" só não 

é um oximoro porque a ficção é um género, enquanto a mentira não o é», e continua: «é um 

género que não tem intenção de enganar o leitor. Fala do triunfo da semiosis em relação à 

mimesis» (Riffaterre, 1990: 17). 

 Sobre esta relação entre ficção e História, Todorov (1992: 162) enfatiza a ligação entre 

texto e mundo. Assim, à literatura pertencem os "textos não assertivos", ao contrário dos 

textos autobiográficos e históricos que qualifica de "textos assertivos", uma vez que são 

atribuídos directamente a um autor, em que não há «diferença entre autor, pessoa histórica, e o 

autor, sujeito que enuncia o texto em questão» (Todorov, 1992: 162). Por seu turno, os "textos 

não assertivos" são os que «intercalam um sujeito imaginário, uma personagem, entre o autor 

                                                 
78 Esta auto-reflexividade é a desmistificação da História dentro da estória ficcional, através dos comentários 
tecidos ao passado pelas personagens e das múltiplas focalizações que relativizam a verdade única e universal, 
isto é, a narrativa é como um espelho, em que uma estória se encaixa dentro de outra e assim sucessivamente. No 
entanto, e como defende Linda Hucheon, o Pós-modernismo vai além desta auto-reflexividade, uma vez que ele é 
fundamentalmente crítico-irónico na sua relação com o passado e o presente: «The more complex and more overt 
discursive contextualizing of postmodernism goes one step beyond this auto-representation and its demystifying 
intent, for it is fundamentally critical in its ironic relation to the past and the present» (Hutcheon, 1996: 41). 
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empírico e o seu discurso» (Todorov, 1992: 162), o que não nos permite saber se o autor 

assume as posições defendidas pelas personagens e/ou narrador(es). Daqui deriva uma 

definição minimalista de literatura, que a opõe, por exemplo, aos textos historiográficos, ou 

seja, a literatura será o «discurso que o autor não apresenta como sua própria enunciação» 

(Todorov, 1992: 163). Deste modo, não se sabe com precisão o que um autor de uma obra 

literária "quer dizer". É evidente, porém, que um texto assertivo pode empregar técnicas 

literárias.  

Ainda concernindo a relação entre História e ficção, Linda Hutcheon (1996: 89) refere: 

«the postmodern writing of both history and literature has taught (...) that both history and 

fiction are discourses, that both constitute systems of signification by which we make sense of 

the past». A questão epistemológica de como conhecemos o passado junta-se à questão 

ontológica do estatuto dos vestígios desse passado79.  

Na metaficção historiográfica a lição é de que o passado existiu, mas o nosso 

conhecimento desse passado é semioticamente transmitido80. Durante muito tempo, só através 

da textualização pudemos ter acesso ao passado. Apesar de muitos investigadores continuarem 

a insistir neste aspecto e no facto de que «only by narrativizing the past will we accept it as 

true» (Hutcheon, 1996: 143) e de que temos acesso ao mundo da experiência apenas através 

dos textos81, a verdade é que não podemos esquecer que a chamada sociedade pós-moderna é 

também a sociedade da tecnologia e de que a História faz-se há já algumas décadas também 

através da imagem e do registo oral. A máxima dos antigos de que verba volant, scripta 

manent não pode actualmente deixar de ser posta em causa pelos registos magnéticos, pela 

imagem imediata82. 

 Assim, parece-nos inquestionável que a literatura é um dos campos culturais mais 

significativos, porque através da textualização documenta o espaço e o tempo históricos. É 

óbvio, porém, que não podemos restringir a literatura a este nível, até porque o texto literário 

                                                 
79 Cf. Hutcheon, 1996: 122. 
80 Cf. Hutcheon, 1996: 122. 
81 Cf. Hucheon, 1996: 154. 
82 Como refere a este propósito Vergílio Ferreira: «Assim, a escrita "voa" como as palavras que já não voarão 
porque o registo as pode fixar. Que balbúrdia para o futuro. Que silêncio para o futuro» (Ferreira, 1997: 341).  
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terá sempre de ser percepcionado na sua vertente simbólica. Esta vertente simbólica não pode 

deixar de estar inserida num contexto cultural e histórico amplos: local e/ou universal. 

A preocupação por temas históricos tem sido, efectivamente, uma marca da cultura 

contemporânea, que assiste a um incremento da ficção histórica. O universo contado na 

narração tem chamado a atenção de alguns teóricos da literatura, no que diz respeito à relação 

da ficção com a realidade, ou, em termos linguísticos, com o referente.  

Para Paul Ricoeur, a referencialidade ("référence") é também aspecto fundamental 

entre a obra e o mundo que ela projecta83, acentuando a relação entre referencialidade e 

discurso, quer na sua obra La Métaphore Vive, quer na trilogia Temps et Récit. Como o autor 

refere: «Toute référence est co-référence, référence dialogique ou dialogale» (Ricoeur, 1983b: 

119), na verdade, «les oeuvres littéraires portent elles aussi au langage une expérience et ainsi 

viennent au monde comme tout discours» (Ricoeur, 1983 b: 119). Acrescente-se ainda que as 

obras literárias fazem também a intercepção do mundo do texto com o mundo do leitor. 

Assim, Paul Ricoeur defende também, nestas obras, que a capacidade de referência da 

linguagem não se limita aos textos descritivos. Pelo contrário, os textos poéticos referem-se 

igualmente ao mundo, mas segundo um regime referencial próprio a que chama de "référence 

métaphorique".  

Aqui coloca-se uma questão: o que é então o mundo? Paul Ricoeur responde desta 

forma: «pour moi, le monde est l'ensemble des références ouvertes par toutes les sortes de 

textes descriptifs ou poétiques que j'ai lus, interpretés et aimés» (Ricoeur, 1983 b: 121). Esta 

definição de Ricoeur parece-nos bastante restrita, colocando apenas a ênfase na 

intelectualização da realidade, de dentro para fora do texto. Desta forma, prevê-se a existência 

de tantos mundos quantos leitores, podendo o sujeito escrevente ter um referente diferente 

daquele que é interpretado pelo leitor. Em parte sabemos que tal é verdade, daí as múltiplas 

interpretações que, por vezes, um texto suscita. Porém, a referencialidade da linguagem com o 

mundo terá de ter (algumas) "referências fechadas" (por oposição às "références ouvertes" de 

que fala Ricoeur) para que um texto obtenha sentido enquanto tal no momento da recepção. 

Sabemos ainda que a narratividade levanta outro problema para além da 

referencialidade, nomeadamente o que se prende com a pretensão à verdade. Esta pretensão à 
                                                 
83 Cf. Ricoeur, 1983: 117. 



O Discurso da Ironia em Literaturas de Língua Portuguesa 

 − 95 −

verdade acentua-se quando tomamos em consideração dois tipos de narratividade: a ficção e a 

historiografia. Sabemos também que a historiografia visa eventos que terão efectivamente 

acontecido, baseando-se em documentos do passado. Porém, apesar desses documentos, 

poderemos negar que a reconstituição do passado se dá pelo recurso à imaginação? Ora é a 

imaginação que desempenha também papel importante na ficção. Contudo, a relação da 

imaginação na estruturação dos factos/eventos é de natureza diferente. O historiador parte do 

princípio de que os factos aconteceram conforme demonstram os documentos em que se apoia. 

O escritor apresenta os factos "como se" tivessem acontecido. Não se poderá, pois, desmentir 

que há uma relação entre História e ficção, que se dá também ao nível da concepção do tempo, 

ainda que seja uma concepção distinta. Ricoeur acentua ainda a diferença entre o tempo da 

Ficção, a que chama «tempo fenomenológico» e o tempo histórico, a que chama «tempo 

cósmico» (Ricoeur, 1985: 184 ss.). Assim, Ricoeur fala de um empréstimo recíproco que 

apelida de «référence croisée» (Ricoeur, 1983 b: 124), num primeiro momento, para substituir 

mais tarde pelos termos «refiguration conjointe» ou «entrecroisement» (Ricoeur, 1985: 264). 

Por conseguinte, o «entrecroisement» da História e da ficção é entendido como: «la structure 

fondamentale, tant ontologique qu'épistémologique, en vertue de laquelle l'histoire et la fiction 

ne concrétisent chacune leur intentionalité respective qu'en empruntant à l'intentionnalité de 

l'autre» (Ricoeur, 1985: 265).  

Assim, ambas partilham o necessário relacionamento com o tempo: o momento quase 

fictício da História e o momento quase histórico da ficção. Deste modo, a distinção entre 

História (enquanto disciplina) e Literatura não se tem revelado fácil, tanto mais que, como 

dizem os ingleses, "History is a story". Este colocar em questão a própria História dificulta, de 

facto, a distinção entre estas duas áreas. Na verdade, tem-se hoje consciência de que as 

pretensões de certos historiadores à objectividade científica são exageradas. São, pois, 

colocadas em questão relações entre narração e realidade, e entre História e factos. Na 

verdade, toda a narração "factual" supõe uma ligação entre factos e uma selecção inevitável 

dos dados disponíveis sobre o passado. Consequentemente, é impossível não haver uma 

interpretação do historiador, logo uma interferência da subjectividade.  

 Deste modo, e aparentemente, não haveria distinção entre o discurso histórico e o 

discurso ficcional. Sabemos, porém, que os indícios de ficcionalidade, tais como a separação 
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entre autor e narrador, a inscrição genológica da narração (que aparece muitas vezes na capa 

do livro), a focalização interna e o discurso indirecto livre, por exemplo, não nos permitem 

fazer confusões. A grande diferença entre narrativa ficcional e narrativa histórica reside 

sobretudo no aspecto pragmático da ficcionalidade, com funções diferentes da historicidade, 

nas convenções estabelecidas, no contexto de produção e recepção da obra; resumidamente, 

reside numa espécie de pacto entre escritor, texto e leitor. 

Terry Eagleton (1983: 1-17) sistematiza bem, a nosso ver, as várias perspectivas que 

pretendem dar uma definição de literatura e de que destacamos as seguintes: 

1) o facto de a literatura ser ficção "criativa" e "imaginativa" não é factor 

suficientemente elucidativo da diferença entre o discurso literário e os outros tipos de 

discurso; 

2) a perspectiva dos formalistas russos, e nomeadamente de Roman Jakobson, de que a 

literatura é o uso peculiar da linguagem, que contrasta com o uso "comum" da linguagem não 

é também suficientemente elucidativa e adequa-se fundamentalmente à poesia, passando-se ao 

lado do estudo do conteúdo dos textos; 

3) a literatura é uma espécie de linguagem auto-referencial, uma linguagem que fala de 

si mesma, mas a verdade é que o discurso literário evidencia relações com o mundo real. 

Assim, Eagleton conclui que a literatura não pode ser definida de forma objectiva e 

que depende mais do leitor — da forma como decide ler um texto — do que da natureza do 

texto em si. Se considerarmos a literatura como um discurso "não-pragmático", na medida em 

que não apresenta nenhuma finalidade prática imediata, isso não quer dizer que o autor ao 

escrever um texto "não-pragmático", o leitor o interprete dessa forma. Daqui resulta outro 

aspecto importante: a forma como a História trata os textos. Coloca-se assim a tónica na 

recepção literária, como este autor refere: «alguns textos nascem literários, outros atingem a 

condição de literários, e a outros tal condição é imposta» (Eagleton, 1983: 9). De facto, a ideia 

de cânone literário imutável não existe, ainda que muitos textos mantenham o seu "Valor" 

durante séculos (tragédias e epopeias clássicas, por exemplo). Eagleton explica este facto da 

seguinte forma: «O fato [sic] de sempre interpretarmos as obras literárias, até certo ponto, à 

luz de nossos próprios interesses (...) poderia ser uma das razões pelas quais certas obras 

literárias parecem conservar seu valor através de séculos» (Eagleton, 1983: 13). 
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 Como sabemos, ao longo dos tempos a relação da literatura com a realidade tem sido 

percepcionada de formas diferentes. Segundo a tradição aristotélica, humanista, clássica, 

realista, naturalista e marxista, a literatura tem como objectivo representar a realidade. 

Segundo a tradição moderna e a teoria da literatura, a referência é uma ilusão e a literatura só 

fala de literatura. Estas duas perspectivas das relações da literatura com o mundo, uma 

mimética, outra antimimética, parecem-nos, porém, demasiado radicais84. Parece-nos mais 

fácil começar por rebater a teoria antimimética e anti-referencial, defendida, por exemplo, por 

Barthes, pela inconsistência e incoerência da recusa da referência em literatura. Como refere 

Compagnon (1998: 136-137): «Il n'est pas facile d'éliminer totalement la référence, car elle 

intervient au moment même où elle est niée». Por outro lado, como acrescenta ainda este 

autor, «la référence présuppose l'existence; quelque chose doit exister pour que le langage 

puisse y référer» (Compagnon, 1998: 156). Na verdade, a defesa da anti-referencialidade da 

literatura poderá ter a origem numa má interpretação da linguística de Saussure e Jakobson. 

Por um lado, em Saussure a linguagem não era arbitrária; a arbitrariedade residia na ligação do 

aspecto fónico (o significante) com o aspecto semântico (o significado). A arbitrariedade era, 

assim, colocada nos constituintes do signo linguístico e não entre signo linguístico e mundo 

extralinguístico. Por outro lado, à defesa da anti-referencialidade deve-se ainda a leitura 

restritiva do esquema de linguagem de Jakobson, nomeadamente no que diz respeito à ênfase 

colocada na função poética em detrimento da função referencial; quando Jakobson parece 

defender uma postura de coexistência e de função dominante e não em modos de exclusão ou 

alternativa. 

 Ricoeur é taxativo em relação a esta questão ao afirmar que: «O discurso não pode 

deixar de ser acerca de alguma coisa», negando dessa forma a «ideologia dos textos 

absolutos» (Ricoeur, 2000a: 48). Deste modo, assistimos à deturpação das teorias linguísticas, 

por um lado, e por outro, a uma postura radical que não tem em consideração que o facto de a 

literatura falar de literatura, isso não a impede de falar também do mundo. 

 A perspectiva mimética, por sua vez, reúne os seguidores da Poética de Aristóteles, 

que defendia que a literatura imita o mundo, numa comparação da literatura à pintura, também 

sustentada por Horácio na máxima ut pictura poesis, da Arte Poética. No entanto, não 
                                                 
84 Esta posição é também defendida por Compagnon, 1998: 132-162. 
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podemos ver esta perspectiva de forma estanque. Northrop Frye (1957) e Paul Ricoeur (1983, 

1984, 1985) vieram colocar a ênfase na mimese no sentido de reconhecimento do mundo (por 

parte do leitor), de dentro para fora da ficção, como já vimos atrás. A narração, segundo 

Ricoeur, é uma forma de estar no mundo e representa o nosso conhecimento prático do mundo 

e o trabalho realizado para a construção de um mundo inteligível. Assim, a mimese deixa de 

ser a cópia do mundo real para ser uma forma especial do conhecimento desse mundo. 

 Na realidade, a literatura mistura incessantemente o mundo real com os mundos 

possíveis, assim sendo, a referência funciona nos mundos ficcionais na medida em que eles 

são compatíveis com o mundo real. A este respeito relembramos Aristóteles, na Poética 

(1451b):  

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 verosimilhança e a necessidade. 

Com efeito, não diferem o historiador e o poeta, por escreverem verso ou prosa (...) 

— diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam, e outro as que poderiam 

suceder.  

 

 Baseado na teoria dos actos de linguagem de John Austin e John Searl, Gérad Genette 

(1991) propõe a designação «acto de ficção» para explicar a instauração do universo fictício 

no espírito do leitor. Esta instauração muitas vezes acontece logo nas primeiras palavras do 

discurso ficcional, com expressões como «Era uma vez», produzindo um acto ilocutório 

directivo, uma vez que faz um pedido de imaginação explícito.  

Gérard Genette (1969: 49-69) chama, ainda, a atenção para a oposição milenar entre 

diegesis e mímesis, que explicou durante muito tempo a diferença entre o modo dramático e o 

modo narrativo. Do ponto de vista teórico, esta dicotomia permite identificar a condensação da 

narração (diegese), por um lado; por outro permite constatar a proliferação de elementos 

descritivos (mimese) nos romances das últimas décadas. Porém, parece-nos difícil manter a 

oposição radical entre diegese e mimese, uma vez que ambas estão interligadas. Aliás, como o 

próprio Genette refere, a narração não pode existir sem descrição. Ainda que a descrição possa 

existir sem a narração, esta vantagem não lhe permite emancipar-se85. A descrição aparece 

                                                 
85 Cf. Genette, 1969: 57. 
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muitas vezes com uma função de pausa na narração, função puramente estética, ou traçando 

retratos físicos, sustenta Genette (1969: 58). Acrescentaríamos que a descrição permite criar a 

ligação com o mundo extralinguístico, bem como estabelecer uma relação de referencialidade 

com o cronótopo. 

 Noutra obra, Genette (1991) propõe a substituição do termo mímesis por ficção86 

(narrativa ou dramática) e introduz o termo dicção87 para a poesia. Parece-nos, no entanto, que 

a definição peca por falta de visão de conjunto e demasiada rigidez, senão vejamos: «Est 

littérature de ficcion celle qui s'impose essentiellement par le caractère imaginaire de ses 

objets, littérature de diction celle qui s'impose essentiellement par ses caractéristiques 

formelles» (Genette, 1991: 31). 

 Nem sempre, porém, a narrativa utiliza linguisticamente estes pressupostos 

pragmáticos. O uso de parâmetros tão rígidos para tentar captar um universo tão heterogéneo e 

complexo (que aliás se veio complexificando ao longo dos tempos) como o romance, parece-

nos perigoso e contraproducente.  

 Por sua vez, Umberto Eco (1985) tenta explicar a ficcionalidade através da teoria dos 

"mundos possíveis", englobando não só os mundos da fábula idealizados pelo autor, mas 

também os mundos imaginados e esperados pelas personagens e os mundos alternativos 

supostos pelo leitor. Outro aspecto que nos parece importante é a diluição entre o real e o 

ficcional, a ponto de o ficcional se tornar real e histórico. É o caso das personagens que se 

perderam no tempo, muitas associadas a mitos, que, apesar de serem criações ficcionais, são 

usadas como ícones históricos. Umberto Eco destaca também este facto: «Certas personagens 

tornam-se de qualquer modo colectivamente verdadeiras porque a comunidade, no decorrer 

dos séculos ou dos anos, sobre elas foi fazendo investimentos passionais» (Eco, 2003: 18). 

 Na realidade, as personagens, na relação que estabelecem com as coisas, são um 

elemento importante da narrativa e ajudam-nos a compreender a relação do mundo ficcional 

com o mundo extralinguístico e a estabelecer a analogia entre literatura e referencialidade. A 

este respeito, refere Gonzalo Torrente Ballester (1999: 278) o seguinte: «O escritor põe os 

seus personagens no mundo das coisas para que o leitor os veja evoluir ao longo de algo 

                                                 
86 Cf. Genette, 1991: 17. 
87 O termo usado é "diction" (Genette, 1991:31). 
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semelhante à realidade (ou pelo menos tenta fazê-lo). A personagem vai pela rua, e descreve-

se a rua». 

Partilhamos esta posição, ao contrário de Roland Barthes, que, aliás, Ballester, apesar 

de o elogiar enquanto «o mais interessante dos teóricos da literatura da sua época», critica em 

relação à concepção de personagem: 

 

Não lhe [Barthes] ocorreu pensar que o personagem é uma construção imaginária 

que o leitor realiza com os dados (com as palavras) que o autor lhe fornece, mas 

que, além disso, toma perante ele, não só posições estéticas, mas também humanas. 

Rejeita-o se estiver (esteticamente) mal feito; mas, se o aceitar, experimenta 

perante ele uma atracção ou uma repulsa "humanas", como se fosse um ser de 

verdade (Ballester, 1999: 317). 

 

Concordando, como concordamos, com esta postura, parece-nos que só podemos 

defender a referencialidade da literatura. A narração ganha importância no momento em que 

se dá a interacção entre as 'palavras do autor' e o leitor. Ora, o leitor descodifica a mensagem 

do autor de acordo com as suas referências do mundo extralinguístico bem como da sua 

enciclopédia literária e cultural. Assim, parece-nos indiscutível que o leitor distingue realidade 

de ficção, ainda que o mundo do conjuntivo, da ficção, o mundo do "como se fosse", a que se 

refere Ballester, não possa estar dissociado do mundo que o leitor conhece. 

Por outro lado, a riqueza da interpretação não pode ser alheia à relação entre escritor, 

texto e leitor. Não querendo entrar pelo campo da psicolinguística (não é disso que se trata, de 

todo), a verdade é que quer o escritor quer o leitor recorrem ao seu mundo de experiências 

(vivenciais ou imaginárias) para significar. Neste seguimento, refere Ricoeur (2000a: 47): 

 

Da mesma maneira que o texto liberta a sua significação da tutela da intenção 

mental, liberta também a sua referência dos limites da referência situacional. Para 

nós, o mundo é o conjunto das referências abertas pelos textos, ou, pelo menos por 

agora, por textos descritivos. É neste sentido que podemos falar do "mundo grego", 

já não é imaginar o que eram as situações para os que lá viviam, mas designar as 

referências não situacionais exibidas pelos relatos descritos da realidade.  
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Em nosso entender, e como continuaremos a mostrar, não são, porém, apenas os textos 

descritivos, que Ricoeur refere também na sua obra La Mémoire, L'Histoire et L'Oubli (2000b: 

317), que se libertam das intenções mentais e das relações de referencialidade. Os textos 

poéticos são, por exemplo, testemunho disto. Como este autor sustenta, a diferença entre 

discurso histórico e discurso ficcional baseia-se na «visée référentielle qui le traverse et qui 

n'est autre que la signifiance de la représentation» (2000b: 319).  

 De facto, a literatura não tem compromisso com a verdade, ao contrário da 

historiografia, não precisa de ser discursivamente estruturada. Aliás poderíamos questionar a 

aporia da verdade mesmo em relação aos relatos históricos, uma vez que não é raro ler 

descrições diferentes sobre os mesmos acontecimentos. Não podemos deixar de chamar a 

atenção para os aspectos indispensáveis que contribuem para a coerência do romance, 

nomeadamente, a intriga, as personagens e a avaliação moral que delas é feita.  

O romance de implicações históricas reproduz factos oriundos da História, logo factos 

do passado, bem como personagens retiradas dos registos da História. Para esta combinação 

entre História e ficção, Linda Hutcheon (1996) prefere o termo «metaficção historiográfica» a 

«novo romance histórico». Este tornou-se significativo nos países da América Latina, em 

literaturas de carácter emergente, em que o romance histórico parece dar resposta à procura de 

identidade encetada por essas literaturas. A explicação, dada por Linda Hutcheon para a 

pertinência da terminologia 'metaficção historiográfica', parece-nos convincente: 

 

Historiographic metafiction refutes the natural or common-sense methods of 

distinguishing between historical fact and fiction. It refuses the view that only 

history has a truth claim, both by questioning the ground of that claim in 

historiography and by asserting that both history and fiction are discourses, human 

constructs, signifying systems, and both derive their major claim to truth from that 

identity. This kind of postmodern fiction also refuses the relegation of the 

extratextual past to the domain of historiography in the name of the autonomy of 

art (Hutcheon, 1996: 93). 
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Assim, as metaficções historiográficas estão imbuídas de subjectividade que se 

apresenta não raras vezes, como veremos, por exemplo em O Cão e os Caluandas e nos 

romances de António Lobo Antunes, através dos múltiplos pontos de vista das personagens-

narradores. Esta perspectiva de pontos de vista introduz a problematização da própria História 

e/ou acontecimentos narrados, dando relevo à subjectividade. Por sua vez, esta subjectividade, 

é aumentada pelo recurso das personagens à memória e pelo recurso à ironia, como veremos.  

Parece-nos que este conceito de metaficção historiográfica se adequará melhor aos 

romances que aqui abordaremos, para além de não estigmatizar o romance do século XX tão 

diferente, normalmente, do romance histórico do século XIX. Esta noção introduz, também, a 

ideia do paradoxo na ficção: a reescrita do passado significa revelá-lo ao presente sem ser 

conclusivo ou teleológico. Já não se acredita que a reescrita da História possa ser feita sem 

influência ideológica, que passa necessariamente pela análise do acto de escrever, como 

veremos no capítulo V. 

 De facto, o romance histórico clássico entrou em declínio a partir dos finais do século 

XIX. No século XX, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, retomou-se o interesse 

por temas do passado; no entanto, as formas discursivas utilizadas foram diferentes das do 

século anterior. Assim, abandonou-se a concepção de romance fechado, bem como de 

narrador omnisciente. Deixou-se de acreditar na objectividade da historiografia e procedeu-se 

a um olhar individual sobre o passado e a uma transformação das fontes, logo a uma 

subjectivação da História.  

 Outro expediente utilizado tem que ver com a relação do passado com o presente e 

futuro, logo a ideia de transcendência da História e de que esta conduz ao intemporal. Por fim, 

outra característica advém da necessidade que o romancista sente em reflectir e criticar o 

próprio conhecimento da História, ou seja, a auto-reflexividade88 do texto literário.  

Não podemos, todavia, esquecer que todo o romance acaba por ter, lato sensu, uma 

feição historicista, uma vez que transmite o ambiente social em que se desenrolam as suas 

                                                 
88 Confrontar com a "self-reflexivity" proposta por Hutcheon, 1996: 114. Assim, entende-se por auto-reflexidade, 
«os comentários tecidos ao passado pelas personagens com aparência de históricas e as múltiplas focalizações 
que, inquestionavelmente, relativizam a verdade única e universal» (Marinho, 1999: 38). O romancista, através 
da auto-reflexividade, vai reflectir sobre o próprio conhecimento da História, sobre como o adquiriu. Coloca-se 
numa perspectiva epistemológica, de crítica ao conhecimento histórico. 
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acções. Raros são os romances que conseguem inventar uma intra-sociedade, ou seja, um 

espaço social específico do romance, fruto exclusivo da imaginação do autor. 

Outro dos aspectos a ter em consideração na obra literária nas suas relações com a 

realidade é o cronótopo («chronotope»), para utilizar a terminologia de Bakhtin (1978: 237 e 

384-398). Como sabemos, a descrição não é suficiente para que haja um relato ficcional, é 

necessário, também, a existência da narração. Ora, a narração possui uma dimensão temporal 

indiscutível. Segundo Peter Lamarque (1993: 131), há que considerar sempre quatro 

dimensões básicas de qualquer narrativa: tempo, estrutura, voz e ponto de vista. 

Acrescentaríamos a esta lista o espaço. Assim, todos os elementos abstractos do romance, 

como generalizações filosóficas e sociais, por exemplo, gravitam em volta desta relação 

"espaço−tempo" que se estabelece na narrativa. O romance de Mia Couto, Um Rio Chamado 

Tempo uma Casa Chamada Terra, é um exemplo muito significativo sobre esta relação do 

cronótopo. O próprio título da obra nos remete, ab initio, para a importância do tempo e do 

espaço. À medida que avançamos na leitura, observamos a importância do tempo, também, 

numa relação dialógica com o espaço concêntrico da casa. 

 

 Como o nosso estudo abarca escritores de espaços e realidades diferentes; por um lado, 

o Ocidente, o Centro; por outro, a África e o Brasil, a chamada periferia89; a nossa reflexão em 

relação ao binómio História—Ficção não pode deixar de analisar a questão africana e 

brasileira a este nível, já que é a configuração do espaço que pode levantar mais celeuma.  

No seguimento de Derrida, vários têm sido aqueles que defenderam que não haveria 

sociedade sem escrita. Daqui se depreendem os estereótipos de uma África sem escrita, logo 

sem História, nem cultura. É óbvio que não podemos compartilhar desta noção; a oralidade, 

enquanto meio privilegiado de comunicação, é indissociável da História e da cultura 

africanas90. É esta oralidade que tem contribuído para a construção específica de uma 

                                                 
89 Cf., por exemplo, Inocência Mata, 1995. Aqui a autora sistematiza os quatro factores que fazem das literaturas 
africanas de língua portuguesa literaturas periféricas ou contra-literaturas (na expressão de Bernard Mouralis, 
1982). São eles: a falta de «monumentos literários»; a ausência de tradição literária; o afastamento dos cânomes 
literários e a «incipiência da labor de escrita» em muitos casos. 
90 A este respeito evocamos a fala de uma personagem de O Cão e os Caluandas: «Não é que não tenha minha 
queda prás letras, até que tenho... Mas falar é mais fácil, mais agradável, mais africano» (Pepetela, 2002: 21 − 
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identidade peculiar africana, que influencia, inclusive, a narrativa contemporânea de escritores 

como Mia Couto, particularmente na sua faceta de contista. Não podemos, pois, esquecer que 

a tradição oral é um dos elementos da cultura.  

Que relação poderá, então, existir entre a História e as literaturas africanas? Críticos 

como Antoine Compagnon (1998: 264) percepcionam a História como literatura, não 

acreditando já, como os positivistas, na separação entre elas, uma vez que o passado nos é 

acessível sob a forma de texto. Esta parece ser, no entanto, uma visão reducionista. Por um 

lado, a História actual escreve-se de forma diferente da do passado: este presente, que será 

passado, ficará registado em forma de texto, mas igualmente em forma de registo audiovisual, 

para já não falar na pintura, por exemplo, testemunho também já antigo. Por outro lado, nem 

todos os textos poderão ser percepcionados como literatura: não o são os discursos 

parlamentares, a generalidade dos textos jornalísticos, a "literatura médica", os textos 

legislativos, etc. E, mesmo dentro dos textos considerados literários, arriscamos dizer que a 

narrativa terá um poder de transmissão histórica diferente do da poesia ou do drama, ainda que 

estes, quando breves, consigam ser, por vezes, difusores ideológicos mais acutilantes. Porém, 

sendo o romance o género onde melhor se lê a estrutura de uma sociedade, ele pode traduzir a 

realidade social, mas pode igualmente traí-la, deformando, idealizando a vida social real. 

De acrescentar ainda que a História está dependente da concepção temporal, 

construindo-se num contínuo entre o passado, o presente e o futuro. Por sua vez, a literatura é 

transtemporal; desta forma, todo o texto marcadamente histórico não será, regra geral, perene. 

Contudo, a literatura africana actual, por vezes, tende a substituir-se à fragilidade do discurso 

histórico. Quer ser mais perene do que ele. Quer (re)construir as identidades nacionais. 

Como sabemos, a questão da construção da identidade nacional está intimamente 

associada à escrita literária em África. Na verdade, como refere Eduardo Lourenço (1999a: 9-

10): 

 

Cada povo só o é por se conceber e viver justamente como destino. Isto é, 

simbolicamente, como se existisse desde sempre e tivesse consigo uma promessa 

                                                                                                                                                         
sublinhado nosso). Note-se que a forma de escrever é coloquial, quer na ortografia, quer no léxico escolhido, para 
acentuar essa cultura oral africana. 
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de duração eterna. É essa convicção que confere a cada povo, a cada cultura, pois 

ambos são indissociáveis, o que chamamos «identidade». Como para os indivíduos, 

a identidade só se define na relação com o outro. Como essa relação varia com o 

tempo — é o que chamamos a nossa história —, a identidade é percebida e vivida 

por um povo em termos simultaneamente históricos e trans-históricos. Mas só o 

que cada momento da vida de um povo aparece como paradoxalemente inalterável 

ou subsistente através da sucessão dos tempos confere sentido ao conceito de 

identidade.  

 
Por outro lado, em «Sobre o conceito de história», Walter Benjamin (1994: 222-232) 

assinalou a necessidade de se romper com o continuum da História, uma vez que, como 

defende, esta é feita de rupturas de pequenos e grandes acontecimentos, logo o tempo não é 

homogéneo, mas antes um tempo «saturado de "agoras"» (Benjamin, 1994: 229). Este autor 

coloca ainda a ênfase no destaque que a historiografia tem dado aos vencedores: «se nos 

perguntarmos com quem o investigador historicista estabelece uma relação de empatia. A 

resposta é inequívoca: com o vencedor» (Benjamin, 1994: 225). Esta perspectiva adequa-se 

particularmente à História de África, onde durante muito tempo, tem sobressaído a 

importância da negação da História dos Outros a que se refere Alfredo Margarido (2000: 47), 

bem como a negação da importância da memória oral e escrita. De facto, durante muito tempo, 

a História de África escreveu-se sobre o olhar-perspectiva dos Europeus.  

Cabe aqui realçar as interrogações que Laura Padilha (2002: 302-314) coloca sobre a 

classificação das literaturas africanas. A investigadora questiona-se sobre a melhor 

designação: literaturas pós-coloniais ou literaturas pós-modernas, hesitando bastante em 

utilizar este último termo. Não partilhamos, todavia, esta visão reducionista, nem acreditamos 

que esta disjunção não se coloque. Considerar um romance pós-colonial não é 

necessariamente considerá-lo pós-moderno, porém um romance pode simultaneamente ser 

pós-moderno e pós-colonial. À pergunta final que a autora se coloca — «há ou não Pós-

modernismo nas literaturas africanas?» — se considerarmos as literaturas africanas de língua 

portuguesa e pensarmos nas características que, por exemplo, Linda Hutcheon atribui ao Pós-

modernismo, somos tentados a dizer que, sem dúvida, há romances pós-modernos nessas 
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literaturas e esperamos continuar a demonstrar isso. Aliás, como escreve Inocência Mata 

(2003: 46): «o pós-colonial é uma variante de cultura pós-moderna». 

Tomemos em consideração os romances de Pepetela, por exemplo. É indiscutível que a 

sua prosa se situa no domínio da literariedade; todavia é indiscutível também que esses 

mesmos textos são a interpretação de acontecimentos históricos em Angola, veja-se o exemplo 

de Mayombe, Yaka, Lueji e A Gloriosa Família. Parece-nos que não podemos deixar de notar 

nessas obras a transfiguração da realidade e da História. Não poderemos ver esses romances 

como documentos históricos, pois eles são, antes, a apropriação autoral de uma realidade 

ideologicamente transmutada. Daí que não se possa/deva fazer a relação directa entre literatura 

e História. Não esqueçamos que a literatura trabalha com e no domínio do simbólico. Ora a 

História deverá trabalhar com e sobre a realidade. Assim, ainda que possamos falar da 

«historicidade dos textos» e da «textualidade da história»91, essa historicidade e textualidade 

não são mais do que parciais. A literatura recria o sujeito e a sua história, e assim, através do 

verbum, a estória literária é sempre outra.  

Efectivamente, como escreve Vincent Jouve (1999: 96-102), a inscrição da História na 

narrativa pode apresentar-se de diferentes formas: explicitamente, implicitamente e 

obliquamente. A relação do romance com a História pode fazer-se de forma expressa, de 

forma indirecta, por silêncios, através de sugestões ou de mediações ideológicas. Assim, quem 

confundir literatura com realidade, interpretando a literatura literalmente esquece os códigos 

da literariedade e faz lembrar o Dom Quixote, de Cervantes. Ora, ler literatura implica 

conhecer os seus códigos. Códigos estes que, por sua vez, variam de género para género 

literário. No que diz respeito ao romance, que é aqui o que nos interessa directamente, não 

podemos esquecer, como refere Bakhtin, que «le roman pris comme un tout, c'est un 

phénomène pluristylistique, plurilingual, plurivocal» (Bakhtin, 1978: 33). Acrescentaríamos 

que o romance é, ainda, um fenómeno plurissemiótico, ou seja, a compreensão de um romance 

requer a utilização de várias ferramentas interpretativas. Isto acontece tanto mais, se tivermos 

em consideração que o romance é caracterizado pela liberdade criativa total e se pensarmos 

nos últimos romances de António Lobo Antunes, por exemplo. Deste modo, enquanto objecto 

                                                 
91 Cf. Louis Montrose, apud Compagnon, 1998: 265. 
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semiótico complexo e heterogéneo, o romance parece querer fugir a qualquer tentativa de 

categorização. 

 

 Resumindo, a literatura é verosimilhança, é a impressão da verdade e a impressão do 

real e não a própria verdade ou o próprio real, como já referiu Todorov (1992: 125). O 

romancista tem a liberdade, ao contrário do historiador, de ir além do factual e de se debruçar 

sobre os pormenores e mostar que nunca há apenas uma verdade, mas verdades. Esta acepção 

atesta bem um dos contrastes entre a História Geral das Guerras Angolanas e A Gloriosa 

Família, como veremos. 

 Foi sobretudo Linda Hutcheon quem melhor definiu a relação da Pós-modernidade 

com o passado, com o interesse pela História, bem como pela paródia e pela ironia. Aliás, essa 

relação com o passado faz-se maioritariamente através da paródia (1996: 22), como refere esta 

autora, e da ironia, como acrescentaríamos. 
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2. O presente das naus encalhadas na praia ou viagem adiada sine die  
 

 
E, todavia, enquanto os portugueses não revisitarem aquelas 

Naus, nunca acordarão do seu histórico sonambulismo. E farão 

bem em lê-las, pois como nos últimos livros de Lobo Antunes 

tanta irrisão e tanto humor só podem proceder de alguém a 

quem aquilo «dói». 

Eduardo Lourenço, 1999b: 98. 

 

 

 

Em As Naus, romance publicado em 1988, que retrata o pós-25 de Abril92, sobressai a 

problemática pós-colonial, mais precisamente a «perspectivação dolorosa de um pós-colonial93 

infeliz e desfeito» (Seixo, 2002b: 194). Depois de Os Cus de Judas (sobre a guerra colonial de 

Angola) e Fado Alexandrino (sobre a guerra colonial em Moçambique), outros são os 

romances em que a guerra colonial está como pano de fundo, como, por exemplo, em O 

Conhecimento do Inferno e O Esplendor de Portugal; ou em que se sentem as consequências 

do ante e pós-25 de Abril em Portugal, como em As Naus e Manual dos Inquisidores. 

As personagens não são as do século XX. São antes personagens conhecidas da 

História portuguesa de Quinhentos. Logo à partida, o leitor incauto, ao ler o título na capa do 

romance, até então desconhecido, criará determinadas expectativas. Tratando-se de um 

romance português, as primeiras ilações prender-se-ão provavelmente com a temática dos 

descobrimentos, com a exaltação da História portuguesa do século XVI. Porém, se 

acrescentarmos que o título previsto no princípio era O Regresso das Caravelas, romance 

traduzido, por exemplo, para o inglês como The Return of the Caravels, depressa o leitor 

                                                 
92 Esta temática é ainda abordada por António Lobo Antunes em outros romances como O Manual dos 
Inquisidores, O Esplendor de Portugal e Exortação aos Crocodilos. 
93 Maria Alzira Seixo fala do Pós-colonialismo em António Lobo Antunes em Os Romances de António Lobo 
Antunes (pp. 499-524), centrando-se sobretudo em O Conhecimento do Inferno, As Naus e O Esplendor de 
Portugal. A índole destes romances parece-nos, porém, algo distinta, por isso temos algumas dúvidas na opção 
terminológica desta autora. O pós-colonial atribuído assim ao nosso autor parece referir-se apenas a um período 
histórico, de Pós-colonialismo português. 
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hesitará em confirmar as expectativas iniciais. O substantivo "regresso" colocará o leitor de 

sobreaviso para uma eventual atmosfera narrativa disfórica, habituado que está à partida das 

naus.  

António Lobo Antunes ganhou com a síntese neste título definitivo, que camufla a 

intenção do autor em narrar as consequências para os portugueses da perda das colónias 

portuguesas em África. Também o substantivo "naus", em contraposição com "caravelas", 

alarga o universo de referência. 

Assim, e como acabámos de mencionar, o título inicialmente previsto — O Regresso 

das Caravelas — evidenciava com mais clareza o conteúdo da obra. Porém, a ambiguidade 

conseguida com o título final — As Naus — parece-nos ter sido bem mais feliz. Desengane-se, 

por isso, o leitor, que ao ler o título, coloque a estória no século XVI, pois ainda que as 

personagens nos remetam para esse período histórico, o cenário é o do século XX e até as naus 

foram substituídas por aviões, os portos por aeroportos e os navegantes por «velhos minados 

por tempestades traiçoeiras e doenças desconhecidas» (AN: 156). 

Não mudou, todavia, o carácter lusitano, não mudou a mentalidade de esquemas, não 

mudou a mitologia nacional. Os temas abordados são, de facto, um leitmotiv da História de 

Portugal: o declínio do país, a exploração, a burocracia, a pobreza, o sebastianismo, por 

exemplo. Outros temas são universais, como os encontros e desencontros, a solidão, a doença 

e a velhice. Deste modo, faz-se o questionamento da História, desmistificando personagens 

históricas e levando o leitor a repensar o passado. Não podendo ser designado de romance 

histórico, As Naus questionam o significado da História, redimensionando-a. É uma História 

nacional, em que a ironia expõe o conflito entre o passado imperial e o presente caótico, em 

que predomina a incerteza e a perda de rumo. 

António Lobo Antunes reescreve parodicamente a História, fazendo ironicamente a 

carnavalização política e literária através da desmistificação do imaginário português oficial. 

Numa perspectiva pós-modernista, As Naus incorporam e modificam o passado, dando-lhe 

uma dinâmica e sentidos novos. Assim, revisita-se o passado mítico português, pervertendo-se 

Os Lusíadas, enquanto arquétipo, através de representações disfemísticas, de jogos de 

linguagem, de inversões e subversões de figuras históricas consagradas. Para tal, a paródia e a 
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ironia, bem como representações carnavalizantes, põem a nu o esvaziamento de um país de 

aventureiros e as «insuficiências socioculturais do tempo presente» (Seixo, 2002b: 168).  

Todo o romance, como dissemos, é uma tentativa de construção simbólica da pátria, 

tentativa essa que é infrutífera: Portugal não consegue verdadeiramente tornar-se Centro, pelo 

sentimento de estranhamento que assola as personagens da obra e pelo sentimento de não-

pertença em relação ao país. 

A estrutura do romance é algo labiríntica, uma vez que nos 18 capítulos, sem 

numeração, vai intercalando-se o relevo de diferentes personagens: Pedro Álvares Cabral, um 

"homem de nome Luís", Francisco Xavier, Manuel de Sousa Sepúlveda, Vasco da Gama, 

Diogo Cão e um casal anónimo vindo da Guiné. A uni-los, o peso histórico que representam, a 

marginalidade, o desencanto, a desilusão e a velhice. A passagem dos anos, que marcou a 

aparência física, não é, porém, vivida de igual modo por todos. Francisco Xavier e Manuel de 

Sousa Sepúlveda conseguem adaptar-se às condições sociais que os circundam e tornam-se 

capitalistas, graças ao dinheiro conseguido através da prostituição de mulheres. Pedro Álvares 

Cabral representa aquele que não se adapta ao país e decide emigrar. É o tema da emigração 

portuguesa da segunda metade do século XX, que é abordado simbolicamente através da 

decisão final desta personagem, ao não conseguir adaptar-se à pátria. Também Diogo Cão, 

Vasco da Gama e o casal anónimo não têm sucesso na integração em sociedade. O primeiro 

torna-se alcoólatra, o segundo acaba no manicómio e o casal desintegra-se, apossado do 

sentimento de "não-pertença", de deslocamento. Destes, sobra o "homem de nome Luís", que, 

apesar das dificuldades económicas, parece passar pelos ambientes de forma acrítica, absorto, 

como se as suas oitavas fossem o centro do mundo e tudo o resto fosse supérfluo. 

Desta feita, a narrativa é construída através de justaposições de vozes e intercalação 

entre a voz e o ponto de vista do narrador e das diferentes personagens, sendo de ressaltar o 

relevo dado a Pedro Álvares Cabral e ao "homem de nome Luís", com quatro capítulos 

cedidos a cada um (contra dois capítulos para cada uma das restantes personagens), abrindo a 

obra com Pedro Álvares Cabral e terminando com o "homem de nome Luís". O leitor 

facilmente depreende que este homem seria Luís de Camões, pela falta do "olho esquerdo", 

pela escrita de oitavas e pela referência irónica à publicação de Os Lusíadas em edição de 

bolso «com bailarinas nuas na capa» (AN: 103).  
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As personagens, caracterizadas pela errância e marginalidade, são abordadas de forma 

caricatural e estereotípica. Algumas vezes, a personagem possui uma característica 

metonímica que permite a associação com a respectiva figura histórica. Porém, como se lhe 

juntam características anacrónicas, produz-se o estranhamento. Assim, a Vasco da Gama  

 

Acontecera-lhe de tudo na vida, desde descobrir a Índia e limpar, com as próprias 

mão, as diarreias e os vómitos do (...) irmão moribundo Paulo da Gama, a ajudar a 

entupir de rolhas de estearina o caixão do pai de um infeliz qualquer que viajava 

para o reyno num porão de navio a seguir à revolução de Lixboa (AN: 143 — 

sublinhado nosso). 

 

 O estranhamento manifesta-se aqui através do contraste das referências díspares entre o 

épico e o mundano, bem como através do contraste temporal (séc. XVI e séc. XX). A 

desmistificação acentua-se ainda em relação a figuras canonizadas, como Luís de Camões 

("um infeliz qualquer"), bem como em relação à humanização das personagens nas suas 

debilidades. 

Esta desmistificação faz-se também de forma irónica em relação a D. Sebastião, como 

veremos a seguir. A desmistificação das personagens históricas dá-se, pois, pelo relevo 

conferido à desumanização e à despersonalização (através, por exemplo, do casal anónimo que 

viveu na Guiné). Efectivamente, a ambiência narrada é a do nonsense. Para citar alguns 

exemplos, Francisco Xavier, indiano, é dono de uma Residencial "Apóstolo das Índias", que 

explora aqueles que regressam à pátria, através da prostituição das mulheres destes como 

forma de pagamento da estadia. Diogo Cão é apresentado como ex-fiscal da Companhia das 

Águas em Luanda, Manoel de Sousa Sepúlveda é o viúvo, calvo, que gosta de observar as 

adolescentes a caminho do liceu, dono de discotecas para as quais são recrutadas prostitutas 

exploradas por Fernão Mendes Pinto e Francisco Xavier. Finalmente, D. Sebastião é um 

«pateta inútil de sandálias e brinco na orelha, sempre a lamber uma mortalha de haxixe, tinha 

sido esfaqueado num bairro de droga de Marrocos por roubar a um maricas inglês chamado 

Oscar Wilde, um saquinho de liamba» (AN: 141). Oscar Wilde é apenas uma das variadíssimas 

referências histórico-culturais no romance. Dom Miguel de Cervantes Saavedra, por exemplo, 
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é apresentado como vendendo cautelas em Moçambique. Constatamos, pois, que o autor não 

escolheu fazer apenas a paródia de personagens portuguesas. Neste ponto, pode ver-se a 

desmistificação cultural do Ocidente no seu todo e não apenas de Portugal. O romance 

apresenta, assim, uma dimensão supranacional. 

As personagens vêem-se deslocadas, atingindo a degradação física e moral. Desta feita, 

prevalece o sentimento de instabilidade, de regresso abortado, de leme à deriva. O esboço da 

estória de amor do penúltimo capítulo, o mais longo do romance (cf. AN: 153-180), entre a 

dançarina de strip-tease de Luanda e Diogo Cão está igualmente imbuída de fracassos: o 

reencontro dá-se a custo em Lisboa. Ela, velha e feia, tem de se prostituir; ele está senil, 

desleixado e pobre, e não a reconhece, aceitando, porém, o acolhimento e a ternura que ela lhe 

oferece. Este é um dos episódios de As Naus que maior ironia trágica apresenta, pela 

desconstrução do tema do amor na degenerescência da velhice, pelo enlevo e dedicação da 

prostituta para com Diogo Cão, em contraste com uma certa e decrépita apatia deste. 

Mas o nonsense, enquanto indício de ironia, acentua-se, também, nas descrições que 

são feitas, como é exemplo a descrição da forma como se vivia em casa de Garcia de Orta, 

apresentado como radioamador e botânico: 

 

O homem de nome Luís recebeu uma cama na Rua do Norte em troca da garrafa de 

leite com o cadáver do pai, e acostumou-se aos poucos não só a dormir rente aos 

ladrilhos da cozinha, pegado ao fogão, onde as plantas medicinais se contentavam, 

nas ânsias da fome, em mergulhar, rilhando molares, pólipos e raízes nos 

recipientes do lixo, mas também aos desconhecidos que conversavam em código, 

da Coreia ou da Bulgária, com o empregado dos capilés da estação de comboios, 

acerca dos novos carburadores dos automóveis de Tóquio ou do programa anual do 

Ballet do Povo de Sófia (AN: 127). 

 

A condição a que se reduz o "homem de nome Luís", bem como as várias referências a 

mundos díspares acentuam a desumanização da personagem e parecem introduzir-nos no 

nonsense de um mundo às avessas. Todavia, como defende Maria Alzira Seixo: «As Naus não 

é exactamente a representação de um mundo às avessas; é antes um mundo literariamente 
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orgânico de contradições e inverosimilhanças, onde o avesso das coisas no entanto infere 

também» (Seixo, 2002: 194). 

 
Ao nonsense alia-se o caos que caracteriza toda a obra, sob o pano de uma ironia 

trágica. A ironia torna-se forma de auto-irrisão, forma de distanciamento em relação ao 

descalabro passado e presente do país. De facto, a ironia em As Naus é amarga, revela a 

consciência crítica das imperfeições na construção de Portugal; é discurso anti-oficial, não tem 

nada de nostálgico. A este propósito, refere Linda Hutcheon: 

 

The ironies produced by that distancing are what prevent the postmodern from 

being nostalgic: there is no desire to return to the past as a time of simpler or more 

worthy values. These ironies also prevent antiquarianism: there is no value to the 

past in and of itself. It is the conjunction of the present and the past that is intended 

to make us question — analyze, try to understand — both how we make and make 

sense of our culture (Hutcheon, 1996: 230). 

 

O romance é a negação da possibilidade de civilização (portuguesa), sendo feito apelo 

à memória do leitor, para a descodificação da metáfora da descrença de uma identidade 

nacional coesa e civilizada, no sentido (já ultrapassado e, por isso, aqui entre aspas) de 

"civilização superior", ou sem conotações, de 'nação' na verdadeira acepção da palavra.  

Efectivamente, o romance frustra as expectativas de um universo eufórico, de 

exaltação de uma nação. Desta forma, não se trata de uma epopeia, mas de uma contra-

epopeia, em que o individual se sobrepõe ao colectivo. Este relevo dado ao individual não é, 

contudo, mais do que aparente, uma vez que atrás da suposta desumanização individual das 

personagens está a desumanização e a destruição de uma identidade nacional.  

A atemporalidade marca igualmente o romance. Quando se refere que Diogo Cão «há 

trezentos, ou quatrocentos, ou quinhentos anos comandara as naus do Infante pela Costa de 

África abaixo» (AN: 53), coloca-se a tónica na irrelevância temporal, bem como na 

inverosimilhança.  

O início do segundo capítulo introduz-nos também no domínio da ficcionalidade: «Era 

uma vez um homem de nome Luís a quem faltava a vista esquerda» (AN: 19). Já se tinha 
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subvertido o contrato de veracidade instituído com o leitor, no primeiro capítulo, em relação a 

Pedro Álvares Cabral. Ainda neste primeiro capítulo, a desconstrução temporal é feita 

ironicamente, quando Pedro Álvares Cabral, símbolo dos descobrimentos, recorda figuras do 

início das Descobertas, como o Infante e Gil Eanes, pensando: «Quase que aposto que 

morreram todos há séculos» (AN: 15). O mesmo procedimento é usado quando Nuno Álvares 

Pereira insiste em ouvir «as trombetas do acampamento castelhano» (AN: 105) e Manuel de 

Sousa Sepúlveda se irrita com essa alucinações: «Trombones uma ova (...). Em que século é 

que você julga que vive?» (AN: 105). Vemos, pois, que pela ironia, num jogo com as 

referências temporais e históricas, Lobo Antunes desconstrói as "verdades" históricas e, 

através de combinações inesperadas, obriga à reavaliação do passado, desmistificando-o. 

As naus que outrora partiram prenhes de esperança e utopia, regressam agora com a 

desilusão, o fracasso. Ao anarquismo temporal a que assistimos, em que se misturam 

referências ao século XVI e ao século XX, nomeadamente ao pós-25 de Abril, junta-se a 

técnica narrativa que se centra no uso do discurso indirecto livre, na alternância inesperada de 

pontos de vista da 1ª e 3ª pessoas, sem marcações gráficas definidas, contribuindo desta forma 

para a polifonia do romance. Esta polifonia de vozes, por sua vez, obriga o leitor a contactar 

com várias e diferentes perspectivas vivenciais e pontos de vista, numa tentativa de 

abrangência de testemunhos históricos. 

Há uma alternância entre verbos associados à memória, como «recordar», «lembrar», e 

o uso do advérbio «agora», intensificando a sobreposição de tempos e espaços distintos. As 

naus não são mais naus e os homens fortes, jovens e patriotas que partiram regressam, agora, 

quatro séculos passados, velhos, frágeis, corruptos, despossados de um sentimento de pátria.  

Através do ponto de vista de Alzira, a mulher de Garcia de Orta, assistimos à síntese 

deste regresso, sem que os colonos tenham concretizado o objectivo da partida — enriquecer: 

 

porque é que pelo simples desejo de ver o mar aceitei mudar-me para Lixboa e 

casar com um maluco de telefonias e sementes, quando o mar é apenas a celha 

desta água toda com naus que tornam de África carregadas de colonos sem fortuna, 

de malucos que vendem as cinzas do pai (...) a porcaria do mar e esta cidade com 

odor de pia e de caliça (AN: 128). 
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O mar é, pois, fonte de atracção, mas é uma força que seduz como uma sereia e que 

não permite salvar o país do abismo. Aliás, ironicamente, em As Naus não é o mar que está em 

evidência, pelo contrário, o espaço privilegiado é a terra, é Lisboa. Espacialmente, esta é outra 

forma de desmistificar a importância das Descobertas, na medida em que o espaço se torna 

centrípeto e distópico. O próprio rei D. Manoel desabafará, referindo-se a Portugal: «esta 

bodega toda me pertence» (AN: 150). Que identidade nacional se pode construir quando a 

máxima entidade política não acredita no país que representa? Quando a capital desse país se 

encontra fedorenta e inóspita? De facto, Lisboa é descrita pelo olhar do "homem de nome 

Luís" como: «um rodopio de casas sem destino, uma cavalgada de algerozes, de tapumes, de 

flexas de igreja e de ruas a quem as obras camarárias expunham as tripas dos esgotos sob um 

céu rebentado de pústulas de nuvens» (AN: 182). 

Esta cidade de «odiosa claridade que despia as pessoas da misericórdia das suas 

próprias sombras» (AN: 182) é o centro espacial privilegiado da distopia do romance. É uma 

cidade descrita de forma sinestésica, uma cidade que «cheira a butano, a fumo de farturas, à 

peste dos séculos idos, a mulas de frade e a fezes de chibo doente no ondeado do terreno 

vago» (AN: 34). Não é certamente esta a imagem que nacional e internacionalmente se deseja 

da capital, reconhecida pela 'luminosa claridade', mas esta soturnidade representa, por 

metonímia, o Portugal decadente que a obra pretende simbolizar.  

Deduz-se que o espaço e o tempo do século XVI mudaram e com eles a transformação 

de um país. Depreende-se que o romance é todo ele figurativo e imbuído de perspectivas 

antagónicas: numa narrativa onde as naus foram substituídas por aviões, onde as personagens 

históricas são dessacralizadas, assistimos à dialéctica entre encontro e desencontro das 

personagens entre si e das personagens com o país a que regressam forçadas pelas condições 

históricas. Assistimos também à oposição entre força centrífuga e centrípeta, na fuga da 

periferia que representam as colónias e no regresso a Portugal, o Centro, ainda que este 

regresso ao país de origem seja um falso regresso, porque o acolhimento da pátria é hostil. As 

oposições entre evolução e involução estão igualmente patentes na obra, sendo que a evolução 

pertence ao domínio do onírico e a involução ao domínio do real. 
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Como referimos no capítulo I, não é raro um discurso transtextual estar associado à 

paródia. A transtextualidade enquanto uso irónico da paródia invertida é uma forma de a arte 

criticar a relação do discurso com o mundo, nomeadamente com a sociedade e a política94. 

Neste caso, serve aqui a desconstrução dos discursos épicos e vangloriosos sobre a expansão 

marítima portuguesa. Do que se fala em As Naus é das consequências presentes de um passado 

inconsequente, desgovernado (em que a imagem do rei D. Manoel com a sua coroa de lata é 

uma imagem aguda) e do nonsense do nosso colonialismo, bem como o naufrágio existencial 

dos "retornados"95. 

 Em As Naus, a paródia96 é feita aos discursos panegíricos das Descobertas, usando-se 

uma estética da descontinuidade e ruptura através da paródia e ironia a discursos que versaram 

sobre o mesmo tema, como a História do Descobrimento e Conquista da Índia (1551), de 

Fernão Lopes de Castanheda; Peregrinação (1614), de Fernão Mendes Pinto e Os Lusíadas 

(1572), de Luís de Camões. Para conseguir a paródia às Descobertas e o hibridismo  que a 

obra representa, o autor recorreu à fantasia surrealística, ao inverosímil, apostando no 

simbólico. É da conciliação destes elementos que se consegue um discurso irónico. A 

reavaliação do passado é feita de forma crítica, sem saudosismos, antes num diálogo irónico 

com a sociedade e com o imaginário histórico-social português. Assim, resumiríamos com as 

palavras de Linda Hucheon: 

 

Parody is the ironic mode of intertextuality that enables such revisitations of the 

past. Such self-reflexive, parodic interrogating of history has also brought about a 

questioning of the assumptions beneath both modernist aesthetic autonomy and 

unproblematic realistic reference (Hucheon, 1996: 225). 

                                                 
94 Cf. Hucheon, 1996: 140. 
95 A visão do acolhimento dos retornados em Portugal será retomada em O Esplendor de Portugal: «os que não 
engordarem o caju esquartejados nos trilhos e nos degraus das casas tornaram a Portugal expulsos através dos 
angolanos pelos americanos, os russos, os franceses, os ingleses que não nos aceitam aqui para chegarmos a 
Lisboa onde nos não aceitam também, carambolando-nos de secretária em secretária de ministério em ministério 
por uma pensão do Estado, despachando-nos como fardos de quarto de aluguer em quarto de aluguer nos 
subúrbios da cidade, nós e os mulatos e os indianos e inclusive os pretos que vieram connosco por submissão ou 
terror, não por estima, não por respeito» (Antunes, 1999: 256-257). 
96 A respeito do uso da paródia na contemporaneidade, Carlos Reis escreverá: «Acontece que o romance histórico 
é, de facto, de outro tempo (que é o século XIX romântico) e (…) a sua revivescência no fim do século só faz 
sentido sob o signo da paródia, da desmistificação ou de um propósito de desconstrução e revisão da chamada 
verdade histórica» (Reis, 1997: 22). 
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A utilização de determinados processos narrativos (colocar figuras históricas do século 

XVI no século XX) conduz a uma desautorização da narração, enfatizando-se desta forma a 

parcialidade e a subjectividade inerentes às práticas discursivas que pretendem recuperar o 

passado. Deste modo, As Naus afastam-se consideravelmente dos chamados romances 

históricos, pelo menos no modo canónico do século XIX. Já não se pretende, como outrora, a 

construção de um universo representativo, mas antes a desconstrução da glória do passado 

através do olhar crítico e irónico. 

Este é um romance de laboratório, escrito a bisturi, com o excesso carnavalesco da 

linguagem crua, que tenta recusar os adjectivos; às vezes coloquial, com descrições disfóricas 

em catadupa. É um romance de desconstrução histórica, social e cultural, de desconstrução da 

identidade nacional. Para isso muito contribui o olhar irónico do narrador.  

Chegados a este ponto, torna-se imperioso sintetizar a forma como se manifesta a 

ironia neste romance. Ao nível histórico, pelo que já foi dito, depreende-se que sobressai a 

ironia trágica, uma vez que é num ambiente disfórico97 que a narrativa avança. O espaço, o 

tempo, as personagens são apresentados ironicamente de forma a enfatizar uma sociedade sem 

dimensão heróica. Por sua vez, recorre-se também à ironia contextual de forma a acentuar-se o 

nonsense de que já falámos, bem como à ironia lexical, uma vez que se constroem 

personagens recorrendo a nomes de figuras históricas, mas de forma a desmistificá-las. 

 Na verdade, em As Naus, o presente de Portugal encalhado na praia revela e questiona 

as viagens do passado, adiadas sine die. Representa igualmente a pertinência de outras 

viagens, uma vez que o país se fechou em si nostalgicamente. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
97 A disforia é, aliás, uma característica da generalidade dos romances de António Lobo Antunes. 



Ironia histórica e desconstrução do tempo 
Capítulo II 

 −118−

3. Diacronia e discurso literário: reconciliação (ir)realizável ou o amanhã 

protelado 
 

 
Saber a verdade e querer impô-la aos outros, num mundo onde 

tudo muda e tudo se encobre por toda a sorte de aparências, é 

uma grave espécie de loucura. 

João Ubaldo Ribeiro, VPB: 596. 
 

 

 

Publicado em 198498, Viva o Povo Brasileiro é o romance mais extenso de João 

Ubaldo Ribeiro. Aborda aspectos da História do Brasil de 1647 a 1977, focando os vários 

momentos políticos do império português, da chegada dos holandeses à Bahia, passando pela 

república até à ditadura. São três séculos de História do Brasil, contendo em comum a 

exploração e o espezinhamento do povo. A ênfase da diegese é colocada no século XIX, em 

momentos de luta e determinação da nacionalidade, bem como em momentos críticos de 

ameaça à consolidação do Estado: as lutas pela independência (1822-1824), a abolição da 

escravatura (1888), a guerra dos Farrapos (1837-1845), a guerra do Paraguai (1864-1870), a 

campanha contra Canudos (1896-1897), a ditadura de Vargas (1937-1945) e a ditadura militar 

(1964-1984). 

O título Viva o Povo Brasileiro indicia a exaltação da brasilidade como tema 

abrangente do romance. No entanto, esta exaltação é feita sob o olhar paródico e, sobretudo, 

irónico do narrador. Um narrador omnisciente que entra e sai das consciências das 

personagens, adquirindo o seu ponto de vista e fundindo-se ora com umas ora com outras. Um 

narrador-realizador, multifacetado, quer na forma como apresenta as descrições e narrações, 

quer como utiliza a técnica dos monólogos interiores. A multiplicidade de focalizações, neste 

romance, contribui para valorizar uma perspectiva diferente da oficial. É a multiplicidade de 

                                                 
98 Zilá Bernd esclarece o contexto histórico em que este romance aparece: «Ce n'est pas un hasard si la parution 
de Vive le Peuple Brésilien coïncide avec la période d'ouverture politique: la proposition d'une relecture de 
l'histoire brésilienne contenue dans l'oeuvre ne pouvait être mise en scène que dans une atmosphère exempte de 
toute contraite» (Bernd, 1995: 88-89). 
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pontos de vista, numa narrativa em que o narrador cede a voz a várias personagens, que 

imprime riqueza estilística à narrativa. Os diversos registos de língua remetem para os 

diferentes referentes sociais de cada personagem que empresta o seu ponto de vista ao 

narrador. 

A mudança de focalizadores, geralmente os proscritos da historiografia, em que cada 

um apresenta o seu ponto de vista da História/estória, contribui para a relativização do 

passado. No romance destaca-se a estrutura social baseada na exploração e na exclusão. O 

povo apresenta-se semanticamente, na obra, não só como conjunto de indivíduos que têm a 

mesma origem, a mesma língua e partilham um passado histórico e cultural comum, mas 

também como classe mais desfavorecida material e culturalmente. É daqui que surgirá Maria 

da Fé, a heroína do romance, a revolucionária que lutará não só pelos seus, como pelo país. 

Segundo João Ubaldo, o livro nasceu de um desafio dos seus editores e da lembrança de 

uma afirmação de seu avô paterno, que dizia: «Livro que não fica em pé sozinho, não 

presta»99. Como os seus livros sempre tiveram poucas páginas, diante da provocação, fez um 

com mais de 600. Viva o Povo Brasileiro é, assim, um romance pretensamente épico, dividido 

em 20 capítulos, num discurso repleto de analepses, prolepses e elipses. A obra põe em 

destaque a metáfora do povo brasileiro, narrando-se a saga de um povo em busca da sua 

identidade e afirmação. A linguagem é irónica, envolvente, surpreendente; as personagens são 

díspares: os holandeses exploradores do século XVII, os índios canibais, os escravos, os 

pescadores, os revolucionários, os poderosos banqueiros, os religiosos, os soldados e oficiais 

do exército, entre outros. 

Estas características estilítico-temáticas estão patentes em várias das obras do autor, 

como é o caso de O Sorriso do Lagarto (1989), O Feitiço da Ilha do Pavão (1997) e Diário do 

Farol (2002). Estes romances, que acabamos de referir, juntamente com Viva o Povo 

Brasileiro, têm em comum o facto de estarem relacionados com ilhas, com a região do 

Nordeste brasileiro, a Bahia, e o facto de o discurso literário ser colocado ao serviço da crítica 

histórica, social e cultural.  

 

                                                 
99 Testemunho colhido numa entrevista informal que tivemos oportunidade de fazer ao autor, no Rio de Janeiro, a 
18/5/2005.  
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Como já referimos, a literatura é um dos campos culturais mais significativos, porque 

através da textualização documenta o espaço e o tempo históricos. É óbvio, porém, que não 

podemos restringir a literatura a este nível, até porque o texto literário terá sempre de ser 

percepcionado na sua vertente simbólica. Neste sentido, analisaremos Viva o Povo Brasileiro 

na sua vertente simbólica co-relacionada com uma crítica histórica ora explícita, ora subtil. 

Não classificaremos Viva o Povo Brasileiro como romance histórico, quando muito 

como «novo romance histórico», ou preferencialmente, como defendemos atrás, de metaficção 

historiográfica. A obra trata do processo de formação política, social e cultural do Brasil, mas 

a perspectiva é a de quem observa criticando, daí que se perceba a epígrafe: «O segredo da 

Verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias»100. O conteúdo desta epígrafe101 

vem ao encontro do que o narrador de O Feitiço da Ilha do Pavão acrescenta: «Não se pode 

negar que a verdade é distinta para cada um e talvez estejam certos os que sustentam que este 

mundo não passa de uma miragem e, portanto, pode ser isso ou aquilo, segundo quem olha» 

(FIP: 12).  

Como referimos no ponto 1., deste capítulo, uma das características da metaficção 

historiográfica é a relativização da verdade, tentando desconstruir-se a “verdade incontestável” 

e commumente aceite para se construir uma pluralidade de verdades. Em Viva o Povo 

Brasileiro, há uma imbricação de eventos conhecidos da historiografia com outros fictícios, o 

que é, pois, uma característica da metaficção historiográfica102. Esta epígrafe103, orientadora da 

                                                 
100 A este respeito explica Osmar Santos: «"O segredo da verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem 
histórias". Ou seja: em vez de fatos uma textualidade sobre o que acontece (ou não) pode multiplicar-se em 
ínfimas versões, de onde se pode tirar várias consequências lógicas. 1. Se não se escreve sobre um 
acontecimento, a sua expressão não se configura, se perde, ou pode se reduzir a um relato orla que se multiplica 
de um modo diferente da escrita. 2. A memória oral afirma a morte dos significados como condição de seu 
renascimento e multiplicidade a cada nova versão. 3. A história quer perpetuar uma memória dominante a 
qualquer preço. 4. O relato oral e as histórias precisam da morte da Verdade (e de toda uma outra série, o Ser, a 
Lógica, o Estado, a Razão) para se constituírem como expressões vitais de toda diferença. 5. Se se escreve à 
revelia do acontecimento, ou à actividade de uma escritura rebelde que se conecta com as histórias e os relatos 
orais ou é a história mesma em sua vontade de textualidade» (Santos, 2001: 210-211).  
101 Sobre a epígrafe de Viva o Povo Brasileiro, Zilá Bernd refere: «Cette épigraphe, qui a éclairé notre lecture, 
révèle que nous n’avons jamais accès direct aux faits: ils nous sont transmis à travers un langage (des histoires); 
donc seul le langage a une existence réelle, médiatisant notre contact avec le monde. Puisque ce sont les élites qui 
ont la maîtrise du langage, ce n’est selon leurs critères et leurs intérêts que les faits se transforment en histoires» 
(Bernd, 1995 : 89). 
102 Ideia também expressa por Miranda, 2005: 67. 
103 Os pressupostos da epígrafe de Viva o Povo Brasileiro repetem-se explicitamente, de formas diferentes, ao 
longo do romance. É o exemplo do discurso de Rita Popó no seu encontro com Patrício Macário: «Ele certamente 
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leitura do romance, enfatiza o facto de não termos acesso aos factos a não ser através de um 

mediador: a linguagem. 

Desde o início desta obra, desvenda-se, assim, uma crítica à forma como se tem tido 

acesso à História104. Os comentários que o cego105 Faustino tece, uma personagem que 

representa a cultura oral, num discurso bem construído do ponto de vista argumentativo, 

enfatizam muitas das fragilidades da historiografia: 

 

A História não é só essa que está nos livros, até porque muitos dos que escrevem 

livros mentem mais do que os que contam histórias de Trancoso. (...) Além disso 

(...) a História feita por papéis deixa passar tudo aquilo que não se botou no papel e 

só se bota no papel o que interessa. Alguém que tenha o conhecimento da escrita 

pega de pena e tinteiro para botar no papel o que não lhe interessa? (...) Alguém 

escreve bem do inimigo? Não escreve. Então toda a História dos papéis é pelo 

interesse de alguém. (...) O que para um é importante, para outro não existe. Por 

conseguinte, a maior parte da História se oculta na consciência dos homens e por 

isso a maior parte da História nunca ninguém vai saber (VPB: 515-516). 

  

Ressalta, na perspectiva empirista desta personagem, a crítica à manipulação do discurso 

escrito. Faz-se a apologia da transmissão oral em detrimento do registo escrito. Para além da 

«morte da memória» (VPB: 516), através da perda de documentos escritos, a subjectividade do 

historiador é, ainda, colocada em destaque, pelo cego: «o que para um é preto como carvão, 

para outro é alvo como jasmim. (…) O que para um é um grande acontecimento, para outro é 

vergonha a negar. O que para um é importante, para outro não existe» (VPB: 516). No entanto, 

e de acordo com a filosofia implícita da epígrafe do romance, o narrador apresenta várias 

perspectivas sobre esta temática. Com o relato que o cego Faustino faz, da estória de Maria da 

Fé e da sua ascendência, é igualmente desconstruída a veracidade dos factos que se 
                                                                                                                                                         
sabia que as pessoas que têm excessiva certeza de que há um só caminho e uma só verdade, verdade que lhes é 
inteiramente conhecida, são perigosas e propensas a todo o tipo de crime. Saber da verdade e querer impô-la aos 
outros, num mundo onde tudo muda e tudo se encobre por toda a sorte de aparências, é uma grave espécie de 
loucura» (VBP: 596). 
104 Segundo o que o autor disse na entrevista informal referida atrás, o objectivo de Viva o Povo Brasileiro é 
«ironizar a forma como a história do Brasil era ensinada na Escola» na sua altura e não ironizar contra o povo 
brasileiro, pois, como acrescenta: «tenho ternura pelo povo brasileiro». 
105 O facto de ser cego é também simbólico, remetendo para a imparcialidade da Justiça. 
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transmitem através da oralidade. A personagem, na sua narração, exagera factos106; altera 

ligeiramente nomes107, foneticamente semelhantes; introduz elementos picarescos; personaliza 

a história e recria ambientes. O narrador-realizador tenta, assim, mostrar-se imparcial, ao 

contrapor as várias propostas da transmissão da História. Desmonta-se ironicamente a 

pretensão à objectividade histórica, quer através da transmissão oral, quer através da 

transmissão escrita. 

Por sua vez, os ensinamentos da professora, Dona Jesuína, a Maria da Fé revelam a 

faceta heroicizante da História: «Não imaginasse Dafé que esses homens [o imperador e 

outros nobres] eram gente como ela. Eram homens muito fora do ordinário (…), homens que 

não dormiam meses a fio, carregando em seus peitos destemidos as dores da Nação» (VPB: 

285). Note-se o olhar irónico do narrador por detrás destas declarações, visível no tom 

hiperbólico do discurso. 

Assim, ao longo do romance, coloca-se em confronto a visão parcial da História com as 

experiências daqueles que geralmente são a camada silenciosa da sociedade; contrasta-se a 

historiografia tradicional com a versão fundamentada na experiência de vida das personagens. 

Como refere Rita Olivieri-Godet (s/d: 9), a propósito de Viva o Povo Brasileiro: «O romance é 

um libelo contra a historiografia tradicional e sua cumplicidade com o poder (...), bate-se 

contra uma história que aprisiona, ao impor o pensamento de um grupo como o pensamento da 

sociedade como um todo». Deste modo, a História oficial é que vai ser alvo da desconstrução 

do escritor, que coloca em evidência a permanência de uma estrutura social fundamentada na 

exploração e na exclusão histórico-social. 

O povo deixa, assim, de ser preterido como sujeito do processo histórico e torna-se 

agente activo na construção da nacionalidade, contribuindo, por exemplo, para a 

desmistificação do heroísmo. A este respeito, vejamos a resposta de Zé Popó, regressado da 

guerra do Paraguai, ao pai, João Popó: «perguntou sobre qual era o sentimento que dominava 

o soldado na hora de combater pela Pátria, ao que Zé Popó respondeu: medo. Mesmo depois 

de muitas horas de combate, mesmo depois de anos de guerra, o que se sentia era medo todas 

as vezes» (VPB: 481). Esta personagem, diante de uma multidão que esperava ouvir falar de 
                                                 
106 Referimo-nos, por exemplo, à transformação da mãe de Maria da Fé numa princesa africana e ao número de 
homens que a atacou e matou (de dois para oito indivíduos). 
107 A troca de Budião por Bodeão. 
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heroicidade, desconstruirá essa noção, acrescentando que: «queria que vissem que não existem 

homens especiais e que o herói pode ser qualquer um, a depender de onde esteja, do que faça e 

de como o que faz é interpretado pelos outros» (VPB: 482). 

Sobre a guerra do Paraguai, refira-se ainda que a descrição da batalha é feita através dos 

olhos desta personagem, sintetizando, sabiamente: «pessoa alguma vê uma batalha, apenas 

vive sua parte até ao fim» (VPB: 440). Na verdade, a descrição que é feita afasta-se da 

perspectiva histórica oficial, pois coloca a tónica sobre o drama do indivíduo. Para isso, a 

descrição épica da batalha é feita através do recurso ao maravilhoso, nomeadamente às 

divindades do candomblé da Bahia, evocando o concílio dos deuses homérico (Ilíada) e 

camoniano (Os Lusíadas): utiliza-se a paródia, em que o mito se sobrepõe à História para 

colocar em relevo a cultura africana, como um dos pilares da formação da identidade brasileira 

(cf. VPB: 440-454). Assim, a profusão de elementos do maravilhoso, a intertextualidade com o 

texto homérico e camoniano, a conexão entre os deuses Iorubá e os deuses do Olimpo e a 

descrição épica da batalha salientam o carácter criativo do texto literário no inesperado de 

relações e significações. 

Acrescente-se que no seguimento do que se viu em As Naus, mas ao contrário do que se 

verá em A Gloriosa Família, em Viva o Povo Brasileiro a paródia faz-se a estilos e géneros e 

não tanto a autores ou obras. Faz-se a paródia ao Romantismo e Ultra-romantismo português 

(VPB: 292-293), bem como ao Neoclassicismo (VPB: 289). Neste último caso, a paródia, cujo 

objectivo é visivelmente irónico, dá-se com a inserção de um poema de Bonifácio Odulfo 

(escrito em 1840), sobre a liberdade, onde sobressai a linguagem burilada em exagero. Com 

este poema parece criticar-se a forma, demasiado intelectualizada, com que se defende a 

liberdade. Esta ideia é acentuada quando, anos mais tarde (1866), o narrador reapresenta 

ironicamente o novo Bonifácio Odulfo, que de poeta (medíocre) da juventude se torna em 

homem de negócios: «Que burrice, pensou, a maior parte dos homens não parece ter 

imaginação, raciocínio, discernimento, visão. Sim, visão» (VPB: 419). Através do discurso 

indirecto livre e do eufemismo ("visão"), a personagem defende a corrupção como via a seguir 

para o sucesso. 

Viva o Povo Brasileiro narra a anti-História do Brasil. As personagens são, 

maioritariamente e na essência, anti-heróis. Assistimos ao cruzamento de discursos e aos 
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consequentes pontos de vista das personagens, expondo-se a antinomia povo/elite e 

instaurando-se no romance a polifonia. De um lado, temos figuras proeminentes que 

enriqueceram explorando pobres ou outros ricos, enveredando pela corrupção e exploração das 

fraquezas do Estado: é o caso da generalidade dos elementos da família Ferreira-Dutton. Do 

outro lado, aparece-nos o exército, composto maioritariamente por figuras do povo, mas que 

agride o próprio povo. As restantes personagens que representam o povo são-nos mostradas 

por um narrador heterodiegético, nem sempre omnisciente, que manipula a acção de modo a 

fazer sobressair essas figuras que geralmente são ignoradas pela História: escravos, ex-

escravos, cozinheiras, aventureiros, pescadores e, sobretudo, negros, ou mulatos. O verdadeiro 

herói do romance é, de facto, o povo. O povo que se revolta contra a opressão dos regimes 

políticos, dos homens poderosos e ricos. Mas há mais povo: o povo que aceita a subjugação. 

Esse é apenas focado na obra, não intervém, não se manifesta. Nessa medida, é também anti-

herói, pois, apesar de ser exaltado o seu sofrimento, a apatia não o conduz à acção.  

 

A verdadeira heroína da história é Maria da Fé, mestiça. Esta é mais uma provocação à 

História, que geralmente guarda pouco espaço para as mulheres e, menos ainda, se forem 

negras ou mestiças. 

Paralelamente ao meio em que Maria da Fé se move (do povo, menos urbano), o 

romance mostra-nos a evolução da descendência de Amleto Ferreira-Dutton, também mestiço, 

filho bastardo de uma negra liberta, D. Jesuína, e de um inglês embarcadiço, portanto, de 

origens humildes.  

Nada no romance parece ter sido descurado. O nome destas duas personagens, por 

exemplo, é testemunho disso. Amleto é o resultado de Hamlet, cuja origem shakesperiana do 

nome a personagem parece desconhecer. De Hamlet terá a astúcia, mas não a ascendência 

aristocrática, ainda que esse seja o seu desejo e por isso lute.  

Por sua vez, Maria da Fé transporta simbolicamente no seu nome a justificativa da sua 

actuação incessante, na tentativa de libertar o povo da opressão, ainda que esse processo não 

se conclua ao longo da obra: o autor, através desta ironia lexical, parece querer dizer que o 

Brasil vive na esperança contínua da liberdade, igualdade, fraternidade e justiça que teimam 

em não se concretizar. 
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Maria da Fé aparece como descendente remota do caboclo Capiroba (do século XVII), 

«filho de uma índia com um preto fugido» (VPB: 37). Dos prisioneiros do caboclo, que 

«apreciava comer holandeses» (VPB: 37) — numa referência à antropofagia — destaca-se 

Sinique, assediado por Vu, a filha mais velha do caboclo. Com a chegada dos portugueses o 

caboclo é enforcado, o holandês fuzilado e Vu, agora grávida do holandês, é poupada, mas 

escravizada (ver anexo, no final).  

Encontraremos, mais adiante no romance, Dadinha, que morre aos 100 anos, neta de Vu 

com o holandês, filha de pai negro baleeiro. O seu filho é Turíbio Cafutá (escravo pescador) e 

a neta é Vevé (nasce em 1809), filha de Roxinha. Vevé, ou Venância, é escrava do barão de 

Pirapuama, que se dedica ao negócio das baleias e que a viola. De Vevé, conhecida também 

por negra Daê, nasce, então, Maria da Fé (Dafé). Antes do nascimento desta, o barão, dada a 

doença de Venância, decide libertá-la. 

Constatamos, pois, que a heroína da história aglomera em si sangue de índio, negro e 

branco, ou seja, sangue europeu, africano e autóctone, sendo, desta forma, a alegoria do povo 

brasileiro na miscigenação rácio-cultural, que há-de ser uma base identitária (por vezes 

repugnada) da nação. 

Na outra vertente da narração, a família de banqueiros, resultante da extorsão dos bens 

do barão, temos Amleto, primeiramente guarda-livros daquele, que se tornará representante da 

elite brasileira, e igualmente fruto de mestiçagens (repudiadas). Assim que Amleto atinge uma 

situação económico-social importante tenta esconder a sua origem e evita contactar com a 

mãe. Os seus filhos serão Clemente André Nobre dos Reis Ferreira-Dutton, que se tornará 

Monsenhor, com vícios homossexuais; Carlota Borroméia Martinha, que se suicidará devido à 

infelicidade conjugal (tinha sido obrigada a casar pelo pai108); Bonifácio Odulfo, o poeta, 

boémio, que após a morte do pai surpreende todos ao tornar-se o herdeiro dos dotes 

financeiros da família, aumentando o capital desta; e Patrício Macário, o jovem rebelde a 

quem o pai introduz no exército por não o conseguir "domesticar".  

                                                 
 
108 O pai obrigara-a a casar com Vasco Miguel, filho da baronesa, que ele levara à ruína. A decisão de Amleto 
deveu-se sobretudo ao facto de o rapaz não ser rico, mas branco (cf. VPB: 248). Este motivo mostra a necessidade 
em tornar cada vez mais branca a família, na busca do ideal do embranquecimento. Esta necessidade manifesta-se 
nos nomes longos atribuídos aos filhos e com os quais o narrador ironiza. 
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 Ao longo desta descendência, uma das preocupações é o embranquecimento da família 

através do casamento. Porém, é indiscutível a miscigenação do sangue inglês com o africano, 

português e índio, como refere Amleto quando comenta a brutalidade de Patrício Macário: 

«terá puxado (...) ao lado brasileiro da família de Dona Teolina [a mulher de Amleto] (...) a 

avó paterna de Dona Teolina era praticamente uma bugre, filha de um português [capitão do 

mato] (...) e de uma índia» (VPB: 337 — sublinhado nosso). Note-se, aqui, o que se entende 

pelo "lado brasileiro": o cruzamento do português com os autóctones, os índios. Não há espaço 

para o negro. O negro é a parte que se pretende esconder e negar. Podemos imaginar aqui o 

olhar irónico do narrador sobre esta personagem, bem como sobre esta concepção de 

brasilidade, uma vez que ao longo do romance fica claro que o brasileiro é fruto de múltiplas 

miscigenações. No entanto, o ideal procurado é sempre o da brancura, como se verifica no 

pensamento de Dona Jesuína, em relação a Dafé: «Não seria difícil encontrar um rapaz de sua 

raça, ou até mais claro para ir melhorando (VPB: 285)». Mais adiante, Leléu indigna-se com o 

comportamento e os ideais de Dafé por não aproveitar «para melhorar a raça»109 e preferir 

«em vez de sair dos pretos, voltar aos pretos» (VPB: 376): «Quem é que pode querer ser preto? 

Mostrasse um, que podendo, não ficasse tão branquinho quanto uma garça! Como é que a 

pessoa pode aproveitar para procurar deixar de ser preta e não aproveita?» (VPB: 376). 

Na verdade, será apenas conhecido um caso amoroso de Dafé, com Patrício Macário, 

como dissemos, filho mais novo de Amleto Ferreira, oficial do exército, que, pelas suas ideias, 

se vai aproximando de Maria da Fé, sem, no entanto, ter verdadeiramente lutado por aquilo em 

que paulatinamente foi acreditando. A sua "luta" traduziu-se no isolamento em relação à 

sociedade corrupta. Nesta perspectiva, temos dificuldades em afirmar que seja um herói, ainda 

que tenha sido com ele que ficou a canastra de Budião, onde se guardavam segredos que 

poderiam fazer evoluir a humanidade, representando o conhecimento e a esperança num futuro 

melhor110. Tornar-se guardião de tão simbólico objecto, representa a confiança ganha por 

aqueles que se lhe opunham ao nível social e de quem se foi lentamente aproximando. 

                                                 
109 Esta ideia de melhoramento da raça através do embranquecimento é também defendida nestes moldes por D. 
Inocência, em A Gloriosa Família, como veremos no próximo subcapítulo. 
110 Esta solução simbólica encontra-se também em O Feitiço da Ilha do Pavão, do mesmo autor, em que, no final 
da obra, as personagens principais encontram um espaço na ilha, uma fresta, que lhes permite controlar o tempo, 
o futuro. 
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Observa-se aqui a evolução ideológica de uma personagem que, apesar de descender de uma 

família socialmente privilegiada, vai aproximando-se da classe mais desfavorecida. 

Desta forma, o romance coloca em relevo várias críticas sociais, desconstruindo a 

versão commumente aceite da História, que nem sempre contempla a camada mais silenciosa 

da população. 

Viva o Povo Brasileiro, na sua abrangência temporal ao nível histórico, foca o passado, 

presente e futuro do Brasil, com várias analepses, prolepses e elipses, muitas vezes dentro do 

mesmo capítulo111. Essa abrangência é feita através dos ideais defendidos pelas personagens 

como, por exemplo, Maria da Fé, Budião, Zé Popó, Lourenço e Patrício Macário. São ideais 

de liberdade, igualdade e justiça, como sintetiza Zé Popó: 

 

teria orgulho (...) se a luta e o sofrimento fossem não para preservar um Brasil 

onde muitos trabalhavam e poucos ganhavam, onde o verdadeiro povo brasileiro, o 

povo que produzia, o povo que construía, o povo que vivia e criava, não tinha voz 

nem respeito (VPB: 483). 

 

Esta afirmação data, na diegese, de 1870, mas poderia ser proferida mais de um século 

depois, com a mesma actualidade. Daí que possamos afirmar que se dá a fusão entre os três 

momentos temporais, na frustração de um futuro que teima em não concretizar estes desígnios 

do povo, pelos quais lutara Maria da Fé e a Irmandade, acreditando na utopia da construção de 

uma nação mais justa e igualitária. 

Assim, o povo brasileiro é visto, ao longo dos séculos, pela elite como «um povo sem 

definição e sem caminho», frívolo, de «fascinação infantil com modas» (VPB: 542). No 

entanto, das personagens representativas da classe social privilegiada, só Patrício Macário, na 

segunda parte da vida, reflecte verdadeiramente sobre a importância do povo e as formas de 

lhe atribuir a dignidade que merece (cf. VPB: 581). 

 A visão patriótica é também abordada em vários momentos da diegese com 

correspondência histórica, ora mistificada, ora realisticamente observada. Para o barão, no 

início do século XIX, o Brasil é: «a nação mais bela e forte do mundo, fonte de benquerença, 

                                                 
111 Apesar das várias referências cronológicas, 1827 é o ano mais focado.   
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fartura e paz» (VPB: 92). Neste seguimento, o major112 Francisco Gomes Magalhães, 

compadre de Patrício Macário, prevê, em 1839, para o Brasil um futuro brilhante: «vejo um 

futuro radioso para o Brasil, um futuro somente comparável ao das grandes civilizações 

pretéritas» (VPB: 242). Esta visão eufórica só é partilhada, mais à frente, já quase no final da 

obra (em 1977, na diegese), por Ioiô Lavínio: «o brasileiro é mulher, cachaça, futebol, 

carnaval e molecagem (VPB: 624)», concluindo que o Brasil é «um país de povo alegre, 

festeiro, que dribla todas as dificuldades com o célebre jeitinho, um país feliz!» (VPB: 626). O 

discurso da personagem, orgulhosa da sua pátria, é observado sob um olhar irónico do 

narrador, parecendo querer mostrar que, quer se trate do início do século XIX, quer quase do 

final do século XX, haverá sempre quem não queira ver a realidade brasileira, mitificando-a. 

Esta situação é ironicamente trágica, pois, apesar das potencialidades do país, não se atingiu 

ainda o desenvolvimento desejado desde sempre.  

Na verdade, a visão da nação, que sobressai no romance, é geralmente negativa. As 

personagens mostram-se conscientes do atraso do país, sobretudo económico. Em 1839, 

Amleto questionar-se-á: «Que somos hoje? Alguns poucos civilizados, uma horda medonha de 

negros, pardos e bugres. Como alicerce da civilização somos muito poucos» (VPB: 245). Esta 

visão restrita do conceito de civilização, vinda de uma personagem exposta criticamente, ao 

longo do romance, pelo narrador, só pode ser interpretada de forma irónica. Por seu turno, 

Patrício Macário, em 1939, mostra-se igualmente descontente pela situação do país, colocando 

a ênfase no povo e não na elite, como fizera o seu pai um século antes (cf. VPB: 661). 

Maria da Fé é a representação de uma ideologia similar, defendendo uma Irmandade 

que teria por base a justiça e a igualdade, em que a cor da pele e a condição social deveriam 

ser motivo de orgulho e de identidade: «Ao preto ela ensinou a ter orgulho de ser preto, com 

todas as coisas da pretidão, do cabelo à fala. Ao índio ela ensinou a mesma coisa. Ao povo a 

mesma coisa, bem como que o povo é que é dono do Brasil» (VPB: 519). Ser pobre aparece 

como um estigma permanente, mas ser negro e pobre aparece como a maior das 

desumanizações, aparentemente de solução irremediável. No entanto, os brasileiros já não têm 

como negar a mestiçagem da sua sociedade, em que os afro-brasileiros tentam integrar-se no 

                                                 
112 João Ubaldo Ribeiro transforma o barão e o major em tipos sociais, responsáveis pela miséria do povo. Deste 
modo, ganha maior relevo a ironia que se estabelece entre o que estas personagens defendem e a "realidade". 
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processo de produção económica, usufruindo dos direitos consignados na legislação, e são 

parte intrínseca no processo de construção da identidade nacional. 

Desta forma, a construção da identidade passa de um processo de individualização para 

uma colectivização do grito «Viva o Povo Brasileiro! Viva nós!», quase incessantemente 

repetido na segunda parte da narrativa. Todo o romance está, porém, envolto por uma ironia 

trágica, pois a reconciliação temporal parece irrealizável e o futuro recusa-se a chegar 

auspicioso.  
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4. Sincronia e discurso literário: do discurso da História ao discurso da 

ficção  
 

 

Não é só curiosidade vã, eu tenho sentido de História e da 

necessidade de a alimentar, embora os padres e outros 

europeus digam que não temos nem sabemos o que é a 

História. 

Pepetela, GF: 120. 
 

 

 

 Tomemos em consideração os romances de Pepetela. Como já referimos, a relação do 

romance com a História pode fazer-se de forma expressa, de forma indirecta, por silêncios, 

através de sugestões ou de mediações ideológicas. Veja-se, a este respeito, o exemplo de A 

Gloriosa Família. 

A Gloriosa Família, romance publicado em 1997, trata das vicissitudes por que passa a 

família Van Dum, de Agosto de 1642 a Agosto de 1648, durante seis dos sete anos de 

ocupação holandesa em Angola (1641-1648). O desfecho da obra coincide com a reconquista 

de Luanda por Salvador Correia de Sá. Baseado na História Geral das Guerras Angolanas, de 

António de Oliveira Cadornega, apresenta-se em 12 capítulos introduzidos por uma epígrafe 

de teor histórico-documental, com excepção dos capítulos I e X.  

 Os portugueses, após a invasão dos holandeses, vêem-se obrigados a refugiar-se no 

interior, em Massangano. De lá tentam, consoante o governador português do momento, ora 

negociar os escravos com os holandeses, ora boicotar esse tráfico de escravos, para dessa 

forma obrigarem os holandeses a sair de Angola, cujo objectivo era superarem os portugueses 

no tráfico de escravos para o Brasil. Nestes jogos de interesses e algumas batalhas, em que os 

portugueses têm de enfrentar o exército da coligação entre os holandeses, congolenses e da 

rainha Jinga, só a armada portuguesa comandada por Salvador Correia de Sá e Benevides 

consegue, no final, expulsar os holandeses, reconquistando Luanda. 
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A narração gira à volta de Baltazar Van Dum, holandês residente em Luanda desde 

1616, e da sua família mestiça. Esta personagem central é casada com D. Inocência, filha de 

um pequeno soba da Kilunda, negra, da qual terá oito filhos. Porém, como acrescenta o 

narrador: «do quintal o número era incerto» (AGF: 21). A única certeza era a de que seriam 

todos mulatos. Van Dum, com a sua descendência de filhos de casa (Gertrudes, Rodrigo, 

Benvindo, Matilde, Ambrósio, Hermenegildo, Rosário e Ana) e filhos de quintal (ilegítimos, 

dos quais se destacam Catarina, Nicolau e Diogo), simboliza a miscigenação entre branco 

(Baltazar) e negras (a mulher, D. Inocência, e as escravas do quintal) e evidencia os padrões 

de moralidade pelos quais se rege o patriarca da família. Os escândalos que rodeiam os Van 

Dum são igualmente significativos. Os jogos diplomáticos de Baltazar entre os holandeses, 

com os quais se identifica pela sua nacionalidade, e os portugueses, em quem se reconhece por 

afinidade e religião, mostram o diplomata cujo objectivo é o de proteger a família e, 

sobretudo, os seus negócios de tráfico de escravos. Graças aos seus jogos de diplomacia, 

consegue ser tolerado pelos holandeses durante os anos de ocupação, sem perder a confiança 

dos portugueses, o que lhe permite permanecer em Luanda após 1648. 

O escravo de Baltazar Van Dum é o narrador113. Trata-se de um narrador mudo, 

mestiço, filho de uma escrava lunda e de um missionário napolitano, presente da rainha Jinga 

a Baltazar Van Dum, que vai narrando o que ouve, sente e o que a imaginação lhe permite 

alcançar. Todos os acontecimentos, sensações, descrições são-nos dados pela perspectiva deste 

escravo, cujo nome desconhecemos. Quase no final da obra, à pergunta de Domingos 

Fernandes, amigo de Van Dum: «tem tanta confiança assim neste seu escravo mulato?», Van 

Dum dá uma gargalhada e responde:  

 

Não tem perigo. É mudo de nascença. E analfabeto. Até duvido que perceba uma 

só palavra que não seja de kimbundu. Sei lá mesmo se percebe kimbundo... Umas 

frases se tanto! Como pode revelar segredo? Este é que é mesmo um túmulo, o 

                                                 
113 Ana Mafalda Leite (2003: 112) define este narrador como sendo uma «entidade intemporal», assumindo-se 
como «uma espécie de feiticeiro, actuando de parceria com a acção coadjuvante do transcendente, ao afirmar os 
seus poderes mágicos através da pemba, giz ritual para os desenhos e escritos que ganham concretude através da 
força actuante dos espíritos». 
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mais fiel dos confidentes. Confesse-lhe todos os seus pecados, ninguém saberá, 

nem Deus (AGF: 393 — sublinhados nossos). 

 

 Sentimos o olhar irónico do narrador para com estas declarações de Van Dum, de 

cumplicidade com o leitor, por um lado, e desmontagem de um narrador inverosímil, por 

outro. A história da família aparece assim como uma «desforra» (AGF: 393) pelo menosprezo 

das capacidades do escravo. No entanto, o leitor não deixa de ficar perplexo ao longo do 

romance com as capacidades de um narrador-escravo-analfabeto. Desconstrói-se assim a 

figura do narrador, colocando-se a ênfase na ficcionalidade da narrativa. 

Este narrador autodiegético, não omnisciente, orienta, pois, a narrativa num sentido 

histórico-ideológico, servindo-se muitas vezes da ironia para expor criticamente os 

comportamentos das personagens e para parodiar a História. Repare-se que a tendência geral 

da História foi mostrar os factos a partir do ponto de vista dos vencedores. Ora, nesta narrativa 

é a camada silenciosa da História que fala, o narrador-escravo, mostrando, através da 

subjectividade, o lado da História ausente na História Geral das Guerras Angolanas, de 

António de Oliveira Cadornega. Como se compreende, o olhar de Cadornega, é do colonizador 

que tem necessariamente um projecto político-ideológico que se adequa ao expansionismo 

português da época. Como já referia Lukács (1965), uma das características do romance 

histórico é precisamente o facto de as personagens históricas serem relegadas para segundo 

plano. Não é, pois, de surpreender que em A Gloriosa Família, personagens históricas 

apareceram apenas em pano de fundo. 

Assim, os aspectos históricos são o pretexto para a narração de pequenas intrigas. A 

narração de factos históricos acontece especialmente nos encontros de Baltazar Van Dum com 

os amigos na bodega, nas refeições em casa e nos encontros casuais de rua. As pequenas 

intrigas geralmente prendem-se com os filhos de Baltazar, com destaque para Rodrigo, «o do 

olho verde» (cap. III); a «bela Matilde» (cap. IV e V); Benvindo, «de voz esganiçada» (cap. 

VI); Hermenegildo, «de ar efeminado» (cap. VI);  Rosário, «de amor contrariado» (cap. VII) e 

Ambrósio, «o intelectual da família» (cap. IX). 

Um dos objectivos fundamentais de A Gloriosa Família parece ser, precisamente, 

colocar em relevo a importância histórica do início da construção da angolanidade. A família 
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Van Dum, as relações entre negros e portugueses, negros e holandeses, portugueses e 

holandeses pretendem evidenciar a forma como se foi criando uma nação. O romance tem, 

pois, subjacente, como em Viva o Povo Brasileiro, que acabamos de analisar, a problemática 

da identidade nacional. É uma identidade também fruto de miscigenação.  

O início de A Gloriosa Família mostra como, sob a máscara da História, aparecem 

elementos prosaicos não considerados pelos historiadores, que surgem no enredo romanesco e 

evidenciam a capacidade imaginativa do autor, projectada no narrador, para preencher vazios 

históricos. No Prólogo é apresentado um excerto da História Geral das Guerras Angolanas, 

que serve como ponto de partida e justificação para a narração da história que se segue: situa o 

leitor no tempo, no espaço e apresenta o contexto histórico-social e político. O Prólogo 

apresenta-se como se fosse alheio à diegese, estabelecendo, desta feita, o horizonte de 

expectativa do leitor. Apresenta, ainda, a personagem principal e o período histórico que será 

ficcionado. Este procedimento intertextual atribui maior veracidade à narração, porém, não 

podemos deixar de ver ironia na sua inclusão, na medida em que parece conceder legitimação 

e importância a uma obra colonial, quando na realidade se trata de rebater esse "pórtico", 

mostrando a perfídia da História. Neste sentido, a ficcionalização de figuras históricas como 

Cadornega e Baltazar Van Dum é indício de ironia na mistura que se estabelece entre História 

e ficção. 

O Prólogo é nada mais do que uma citação do tomo I (HGGA: 334-335) da obra de 

Cadornega, que se refere a como Baltazar Van Dum conseguiu que os Flamengos não o 

prendessem pela amizade que o Major lhe tinha. Neste seguimento, começa o narrador, no 

«capítulo primeiro» datado de Fevereiro de 1642: «O meu dono, Baltazar Van Dum, só sentiu 

os calções mijados cá fora, depois de ter sido despedido pelo Director Nieulant» (AGF: 11 — 

sublinhado nosso). 

 Este início, de ironia contextual, junta elementos picarescos à seriedade do problema. 

Para além disso, é de destacar a expressão «o meu dono», repetida incessantemente ao longo 

do romance, em que o deíctico possessivo estabelece ironicamente a relação de posse, na 

medida em que o narrador, escravo, ele sim é pertença de Baltazar Van Dum. A ironia é tanto 

mais acentuada quando se trata de construir o relato de uma «gloriosa família» por um 

serviçal, um escravo. Já aqui começa a interrogação: a escolha do adjectivo do título, 
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«gloriosa», não será o indício da ironia que enforma todo o romance? Na verdade, várias são 

as descrições de acontecimentos que nos vão mostrando que o comportamento da família Van 

Dum está longe de ser exemplar. Parece-nos que o título é realmente ambíguo, ainda que, 

como refere Pepetela, este adjectivo fosse muito usado na época das descobertas114. Porém, 

várias interpretações são possíveis, se consideradas em simultâneo. Desta feita, vejamos como 

Baltazar, por exemplo, pouco tinha de "glorioso". Nascido em Bruges, de uma família 

católica, Baltazar, quando jovem, alistou-se no exército espanhol contra os protestantes 

holandeses. Se a sua pretensão era a de lutar e de conhecer o mundo, tal não foi possível, 

porque pouco depois a guerra terminou. Inicia-se, logo aqui, a construção de um "anti-herói", 

pois para além deste facto, o alistar-se não foi também inocente, mas antes a fuga à gravidez 

indesejada de uma vizinha. Após a desmobilização, «sem ter provado o gosto da guerra» 

(AGF: 17), Baltazar leva uma vida ociosa e boémia, gastando o dinheiro em vinho, em Lisboa, 

nas tabernas da beira-rio ou de Alfama. 

O que o leva a partir para a Angola é o desejo de riqueza fácil, é o sonho dessa «árvore 

maravilhosa, que bastava sacudir para caírem as moedas de ouro» (AGF: 17). O uso do 

adjectivo «maravilhosa» parece também ter um uso irónico por parte do narrador bem como os 

comentários que se seguem e que visam descredibilizar a imagem de Baltazar: «Os olhos de 

Baltazar brilharam com a miragem da árvore das patacas, cheia de negros a quem bastava 

deitar a mão» (AGF: 17). 

Finalmente, aos 26 anos, o nosso protagonista consegue embarcar para Luanda como 

tripulante num navio espanhol, não sem ter deixado para trás, como refere o narrador, «várias 

mulheres e quatro filhos não reconhecidos» (AGF: 17). Apesar das atribulações, é óbvio, 

porém, que, historicamente, Baltazar se assemelhará a tantas outras figuras anónimas da 

época.  

Esta ideia de família gloriosa é sobretudo enfatizada por Matilde. Ela começa logo por 

profetizar que o pai estava «a dar origem a uma linhagem notável (...), uma gloriosa família» 

(AGF: 22) e continuará a propósito do projecto do canal do Kuanza: «Uma família gloriosa é 

                                                 
114 Cf. com as palavras do autor: «A palavra gloriosa não foi por acaso. É que nessa época, a palavra gloriosa era 
usada frequentemente. Tudo era glorioso. Podia fazer o título sem o adjectivo, mas parecia uma ironia» (Brose, 
2004). No entanto, parece-nos que a introdução do adjectivo, no título, vem precisamente criar a ironia. É uma 
ironia contextual, que se desenvolve ao longo do romance. 
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isso mesmo, resolve problemas de forma que nunca fica esquecida. Desconheço os motivos, 

mas a nossa família será famosa. Quem sabe se não começa a partir deste canal?» (AGF: 302). 

Porém, será uma família onde haverá vários escândalos, como os adultérios da própria 

Matilde, que desabafa para o pai: «deve-se ir habituando, pois casos como este serão 

frequentes na nossa família» (AGF: 164). O próprio narrador coloca a ênfase no carácter 

"glorioso" dos Van Dum: «tenho de ser imparcial e objectivo, o meu passado não interessa, 

apenas tenho de relatar os factos tal como os viveu o meu dono e a sua gloriosa descendência, 

para isso fui criado» (AGF: 259 — sublinhado nosso). 

A escolha do adjectivo «gloriosa» não é, pois, inocente; porquanto, por um lado, aqui 

se concentra a ironia que enformará o romance; por outro, o olhar histórico de um autor que 

tem em vista a escrita de um romance de formação. Pepetela ficcionaliza a sua versão da 

História, consciente de que em "países emergentes" a literatura é um contributo importante à 

construção de uma identidade nacional. Inocência Mata (s/da) fala do papel deste autor em 

relação à instauração de «narrativa de fundação» e de narrativas de «textualização de traços 

primordiais». 

Não deixa, também, de ser intencional o facto de a família central do romance, que lhe 

dá o nome, ser mestiça. O autor parece dizer, desta forma, que a nação angolana, que se 

formará, terá também uma base mestiça significativa. Assim, a família só será «gloriosa» na 

medida em que, com as suas fraquezas e escândalos, conseguir prolongar a sua descendência 

nos séculos que se seguirão à expulsão dos holandeses de Angola, tentando contribuir para a 

formação de uma nação. Isto num primeiro plano, se amplificarmos a significação da 

expressão «Gloriosa Família», perceberemos que a família Van Dum, enquanto família de 

miscigenações, aculturações, uniões e rupturas, é o embrião de outras futuras famílias de 

Angola. Neste sentido, A Gloriosa Família «pode ler-se como metaficção historiográfica 

(Linda Hutcheon) de dimensão messiânica» (Mata, 2001a: 202). 

Ao nível temático-histórico, aborda-se ainda a questão da corrupção da Igreja, da 

escravatura e da oposição entre brancos e negros, em que os brancos são descritos como 

gananciosos, desprovidos de paciência e de tolerância. A imagem que nos é dada dos negros é 

menos acutilante. Dos brancos, carrascos, passamos aos negros explorados, despersonalizados, 
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desumanizados. Os negros são explorados enquanto mão-de-obra barata, enquanto força de 

trabalho não civilizada.  

Concluimos, pois, que a preocupação em tratar o tema da confluência de duas culturas, 

a africana e a portuguesa, é uma evidência neste romance, bem como em Lueji e Yaka, por 

exemplo. Parece-nos que não podemos deixar de notar nessas obras a transfiguração da 

realidade e da História. Não poderemos ver esses romances como documentos históricos, pois 

eles são, antes, a apropriação autoral de uma realidade ideologicamente transmutada. Daí que 

não se deva fazer a relação directa entre literatura e História. 

 

Como vimos, o narrador é o escravo de Baltazar Van Dum, que expõe, através da 

ironia contextual, Cadornega115 e o seu conceito de História. Veja-se por exemplo, a fala 

seguinte, quando em Massangano, Cadornega, em casa de Jacinto da Câmara, conversa com o 

filho de Van Dum, Ambrósio: 

 

— Chega a ser uma questão moral. Se escrevo sobre as grandezas de Portugal, 

como posso contar as coisas mesquinhas? Não, essas ficam no tinteiro, pois não 

interessam para a história. Será necessário interpretar a crónica. Personagem que 

não aparece revestida de grandes encómios é porque não prestava mesmo para nada 

e só o pudor do escritor salvaguarda a sua memória. Assim se tem feito, assim deve 

ser (AGF: 269). 

 

Assistimos, aqui, à crítica em relação à forma como a historiografia tem sido parcial na 

análise que tem feito da História. A ironia recai no uso dos adjectivos e substantivos 

escolhidos, no campo semântico da grandiosidade, bem como na frase final, curta e 

peremptória de Cadornega, persuadido de uma "verdade" que é desfeita ao longo do romance 

de Pepetela. 

Ainda sobre a intervenção de Cadornega, acentue-se a apropriação de personagens 

históricas para o domínio da ficcionalidade, característica que, como já referimos, se enquadra 

                                                 
115 É uma concepção que já estava patente em HGGA (tomo I, p. 497): «De muitos Heroes Portuguezes pudéra 
fazer menção assim antigos como modernos de feitos em Armas que fizerão, assim na mesma Patria, como fora 
della, de que as historias estão cheas».  
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nos preceitos do Pós-modernismo, ou do Pós-colonialismo, se entendermos este como uma 

vertente daquele, como também defende Inocência Mata116 e já referimos no ponto 1., deste 

capítulo II. 

O romance coloca igualmente em causa a importância exclusiva que é geralmente dada 

aos textos escritos, rebatendo a ideia de que não há História sem escrita: 

 

Assim se perderam todos os documentos da conquista da fundação da cidade e 

todos os mambos e makas que aconteceram nesses anos todos até à chegada dos 

mafulos. Depois somos nós que não temos sentido de História, só porque não 

sabemos escrever. Eu, pelo menos, sinto grande responsabilidade em ver e ouvir 

tudo para um dia poder contar, correndo as gerações, da mesma maneira que 

aprendi com os outros o que antes sucedeu (AGF: 121). 

 

 Testemunhamos, aqui, o posicionamento de que a História oral não deve ser 

negligenciada para o apuramento de factos históricos, baseada na memória e tradição culturais. 

Através dos comentários irónicos do narrador e da sua própria postura (um narrador analfabeto 

teria a oralidade como instrumento privilegiado de narração), a oralidade aparece, assim, como 

um contaponto em relação ao jugo da historiografia colonial. 

 Os três tomos de História Geral das Guerras Angolanas, de Cadornega, terminados de 

escrever em 1681, dedicados ao Príncipe D. Pedro, abordam o período que se estende desde a 

chegada a Angola do governador Paulo Dias de Novais (em 1575) até 1680. Apesar das 

inúmeras páginas, mostra debilidades tais como a prolixidade, o tom panegírico117, sendo 

igualmente escasso ou elíptico em referências cronológicas, ou indicando datas erradas dos 

acontecimentos. Pepetela soube, porém, distanciar-se das suas fontes históricas através da 

imaginação. O nosso narrador refere, aliás, com frequência a importância da imaginação na 

narração dos factos: «Tudo o que possa vir a saber do ocorrido dentro do gabinete será graças 

                                                 
116 Cf. Mata, 2003: 46. 
117 A análise subjectiva dos factos está presente ao longo dos tomos, sobretudo através da referência às figuras 
históricas mais importantes (descobridores, capitães, governadores), do uso de adjectivação e da hipérbole, como 
é exemplo: «Sahido o nosso valerozo Portuguez Paulo Dias de Novaes Caudilho e Governador da gente 
Lusitana» (Tomo I, p. 32); «Hindo por diante a Conquista dos famosos Lusitanos com seu esforçado Capitão» 
(Tomo I, p. 36); «Hindo proseguindo com esta Conquista o nosso valeroso [sic] Conquistador João Mendes de 
Vasconcelos» (Tomo I, p. 95) — sublinhados nossos. 
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à imaginação» (AGF: 14); «Eu é que estou a saltar de um tempo para o outro, pois é a única 

liberdade que tenho, saltar no tempo com a imaginação» (AGF: 16); «Apenas tenho a 

liberdade da imaginação (AGF: 18)» e «Eu imaginava, logo, tinha a certeza» (AGF: 202).  

 Observe-se a ironia, por exemplo, na última frase curta e incisiva que coloca em 

paralelo a imaginação com a certeza, dada pela conjunção conclusiva. Põe-se em relevo a 

verosimilhança da ficcionalidade que, ao longo da narrativa, sobretudo pela escolha do 

narrador, ora é posta em causa, ora é destacada, no jogo intertextual que se estabelece com os 

paratextos e na incursão de personagens históricas na narrativa. 

Assistimos nestas citações a uma gradação da importância da imaginação. A 

imaginação enquanto "reino" sem fronteiras e permitindo todo o tipo de liberdade, inclusive a 

necessária para supor os factos não presenciados. Por outro lado, a imaginação adquire um 

relevo muito significativo a ponto de suplantar a realidade dos factos e se tornar 

inquestionável, logo verdade. Assim, a subjectivação da História repercute-se também no 

narrador, através da sua imaginação. 

Como referimos no início deste capítulo, a História está dependente da concepção 

temporal, construindo-se num contínuo entre o passado, o presente e o futuro118. A escrita do 

passado visa apreender as suas significações no presente, como este assimilou o que herdou. A 

integração da História119 na ficção é, assim, uma estratégia a que o autor recorre, para 

recuperar «a condição primordialmente histórica de todo o romance, enquanto género 

remotamente ligado à História, nas origens da sua consolidação sociocultural e capaz, à sua 

maneira, de a reescrever» (Reis, 1998: 39). Trata-se da História projectada no futuro. 

O narrador deste romance, qual malabarista, faz saltos no tempo, sendo o tratamento da 

temporalidade elemento fulcral nesta narrativa. Há uma relação entre tempo do narrador 

(século XVII) e o tempo do autor (século XX) pelo distanciamento irónico conseguido. As 

                                                 
118 É sobejamente conhecido o início de A Geração da Utopia: «Portanto, só os ciclos eram eternos», terminando 
com a remissão para este «portanto» (GU: 316). É um início irónico, pois as personagens vão sentir o sabor da 
perenidade assim que a história se vai desenrolando. Também Lueji, por exemplo, é uma obra em que o autor 
reúne discursivamente passado, presente e futuro.  
119 Pepetela, numa entrevista a Elizabeth Brose (2004) refere os motivos que o levaram a escrever A Gloriosa 
Família bem como Lueji: «Há muitos aspectos da História de Angola que não são conhecidos dos angolanos (...). 
Por isso, parece importante que por vezes a ficção vá desenterrar alguns temas esquecidos e pô-los ao serviço das 
pessoas. Foi uma das ideias para escrever esses livros. Outra é o facto de se poder compreender a si próprio 
quando se conhece de onde se veio, o passado. Ora, os angolanos estão a precisar de se compreender». 
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profecias de Matilde são também formas de expressão temporal, no caso, de extensão da 

temporalidade, aproximando o tempo do narrador e o do autor, de que acabamos de falar. Esta 

relação entre século XVII e século XX faz-se também subtilmente através de comentários do 

narrador-escravo, no que diz respeito, por exemplo, ao tráfico de escravos, que, como 

sabemos, foi sendo substituído por outros tráficos, diamantes, armas, etc: 

 
Ninguém mais percebeu, só eu, mas ninguém tem o meu faro para detectar 

insignificâncias escondidas na cabeça das pessoas. Às vezes essas coisas 

escondidas não são tão insignificantes assim, acabam por explicar acontecimentos 

futuros. Muitas vezes tão no futuro que as ligações não se fazem, ficam escondidas 

em repouso, até que alguém cosa as pontas (AGF: 115 — sublinhados nossos). 

 

A literatura é transtemporal, desta forma todo o texto marcadamente histórico não será, 

regra geral, perene. Daí também que A Gloriosa Família não obtenha consenso em relação à 

capacidade de cativar alguns leitores. Apesar de não haver realmente consenso, a História 

neste romance é apenas um pretexto ao serviço da ideologia. A família Van Dum, as relações 

entre negros e portugueses, negros e holandeses, portugueses e holandeses pretende evidenciar 

a forma como se foi criando uma nação. Como referimos, a escolha do adjectivo «gloriosa» 

não é inocente. 

 Como dissemos no ponto 1., deste capítulo, a relação do romance contemporâneo com 

a História pode dar-se por subjectivação, transcendência e auto-reflexividade. De facto, logo 

no início do romance, na passagem do Prólogo para o primeiro capítulo, assiste-se à 

subjectivação da História através da transformação da fonte principal utilizada, ou seja, a 

História Geral das Guerras Angolanas, de António Oliveira Cadornega. Na verdade, a 

generalidade da narração de A Gloriosa Família serve de contraponto a estas crónicas do 

século XVII, na medida em que, se Cadornega coloca a ênfase em Massangano, Pepetela 

mostra-nos o que se passa em Luanda, havendo apenas uma pequena incursão em 

Massangano, no «capítulo oitavo». O autor perspectiva, assim, a História, de forma subjectiva, 

através da imaginação, aproveitando ficcionalmente os vazios que as fontes históricas não 

conseguiram preencher. 
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 Por outro lado, esta subjectivação repercute-se também no narrador e nas personagens. 

No narrador, pela forma como faz as descrições, sem recorrer à omnisciência, mas antes à 

imaginação, como já referimos. A subjectivação das personagens dá-se através da narração 

dos factos históricos, pelo narrador ou personagens. Para além destes factos históricos temos 

ainda acesso a descrições que nos permitem ter conhecimento do espaço em que se 

movimentavam as personagens.  

Segundo Alberto Oliveira Pinto120, podemos ter em consideração a transcendência em 

A Gloriosa Família através do "mito Van-Dúnem", ou seja, Pepetela destacaria neste romance 

a origem dos Van-Dúnem, família de Luanda e arredores, geralmente uma burguesia 

europeizada e instruída. Esta transcendência tem particular destaque através das profecias de 

Matilde, que já referimos atrás, bem como através de outras referências transtemporais como: 

«o hábito de beber e conversar aos sábados (...) que um dia, muito mais tarde se haveria de 

estender a outras famílias em Luanda, como profetizava Matilde, a bela bruxa» (AGF: 180). 

Finalmente, refira-se a auto-reflexividade121 enquanto expediente para ligar a narração 

aos factos históricos. Este expediente é muitas vezes usado pela metaficção historiográfica 

para subverter a visão da História. Aqui destacam-se os acontecimentos relacionados com a 

estadia dos Flamengos em Angola, nomeadamente as previsões que Matilde faz sobre esse 

facto: «Sei que os flamengos vão ficar aqui sete anos. Desde o dia da chegada ao da partida 

vão passar exactos sete anos. Vi no dia em que chegaram. Vejo isso constantemente escrito no 

céu» (AGF: 49). 

Cadornega, por sua vez, atribui esta profecia a um padre da Companhia de Jesus 

(HGGA: 314, T.1), que aparece em A Gloriosa Família como um jesuíta do Bengo, primeiro 

amante de Matilde. Pepetela transfigura assim a sua fonte ao atribuir a profecia a uma outra 

personagem. Arriscaríamos dizer que ironiza a forma como Cadornega atribui um oráculo a 

um religioso, elemento da Igreja, por isso devendo afastar-se de profecias. Pepetela parece 

transformar em ficção aquilo que é mais verosímil (ser uma mulher a ter pretensões 

divinatórias) e ironizar contra as pretensões de objectividade de Cadornega. Esta ironia 

manifesta-se sobretudo através do gerúndio («aparecendo») e da informação de que o jesuíta 
                                                 
120 Cf. Pinto, 2001. Este autor desenvolve o aspecto de transcendência, destacando episódios de A Gloriosa 
Família que se podem fazer reportar a momentos históricos dos séculos que se seguiram. 
121 Linda Hutcheon (1996: 35) refere que a paródia parece ser o modo formal privilegiado da "self-reflexivity". 
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era o «ditoso rival» de Cadornega. Adivinha-se que esta rivalidade possa ser em relação a 

Matilde122, senão vejamos: 

 

Soube uns tempos depois, Cadornega falhou no dilema: nem Sottomayor recuperou 

Luanda nem conseguiu empurrar os portugueses para a perda total. Mas o cronista 

bem preveniu que não lia o futuro, isso era arte para a bela Matilde, a qual 

profetizara sete anos de ocupação holandesa sobre a costa de Angola. Cadornega 

até conhecia a profecia, aparecendo como da autoria de um jesuíta, afinal seu mais 

ditoso rival (AGF: 269). 

 

De seguida, assiste-se à transcrição na íntegra do texto de Cadornega123, desta vez, ao 

contrário do que acontece ao longo do romance, inserido directamente no discurso do 

narrador, embora assinalando que se trata de uma citação (AGF: 269). De facto, esta citação é 

indício de ironia124, na contraposição que se faz entre o discurso histórico e discurso ficcional. 

A ficção questiona, assim, a historiografia, apresentando a sua proposta dos factos históricos. 

Fortifica-se, pois, a relação de intertextualidade que desde o Prólogo se estabeleceu com a 

obra de Cadornega, subvertendo-se esse modelo125.  

Assinalem-se, ainda, outros momentos de auto-reflexividade na história, estes, todavia, 

mais implícitos. Falamos das conversas na bodega do Pinheiro entre várias personagens com 

pontos de vista diferentes, mas apresentados de modo imparcial. E é de referir também a 

intervenção, à semelhança de Cadornega, de figuras como o cientista alemão Georg Marcgraf 

ou o pintor holandês Barlaeus.  

O verdadeiro porta-voz do autor sobre os factos históricos é, todavia, o narrador-

escravo. São vários os comentários que ele faz, nomeadamente: 
                                                 
122 Como se confirmará na página seguinte do romance, o narrador observará o olhar de Cadornega em relação a 
uma filha de Jacinto, comentando: «Matilde parecia definitivamente esquecida» (AGF: 270). 
123 Retirado de HGGA: 314, T. I. 
124 Já Linda Hucheon alertava para o facto de as citações poderem ser indício de ironia (Hutcheon, 1995: 155). 
125 Segundo Samoyault (2001: 98) a relação de intertextualidade com o modelo pode ser de admiração, denegação 
ou subversão. Assim, a relação é de admiração quando se defende a ideia de que o passado enriquece o presente, 
acontece com a imitação sobretudo dos clássicos. A denegação verifica-se quando o novo deforma o antigo. E 
finalmente a subversão caracteriza-se pela tentativa de abandono de uma memória cultural. Esta subversão é 
característica do Pós-modernismo que trata o passado como desordem e explora a biblioteca na sua pluralidade, 
misturando elementos heterogéneos.  
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Às vezes essas coisas escondidas não são tão insignificantes assim, acabam por 

explicar acontecimentos futuros. Muitas vezes tão no futuro que as ligações não se 

fazem, ficam escondidas em repouso, até que alguém cosa as pontas. Sucede 

provavelmente com certa frequência não surgir alguém com esse talento e o 

conhecimento se perde. Não sou muito versado na história dos homens, sei apenas 

o que o meu dono sabe e contou, ou o que outros lhe contaram e ouvi, coisa pouca. 

Mas o suficiente para entender que muito se perdeu, ao longo dos séculos, na 

ligação às verdadeiras causas de fenómenos aparentemente inexplicáveis (AGF: 

115 − sublinhados nossos). 

 

  Este romance, assim como a maioria das metaficções historiográficas, assenta na 

História a sua justificação simbólica, apresentando uma lógica antiépica, em que através de 

um contradiscurso se defrontam o discurso e a História dominantes. Em Pepetela, e como 

refere Inocência Mata (s/db), a renovação conseguida desta postura consiste «no  destecer das 

teias do logro e sombras da História», bem como no «repovoamento da paisagem e na 

remitologização do espaço da utopia roída pelos descasos da revolução». A mesma autora 

acrescenta ainda: «O que Pepetela faz é trabalhar a historicidade, melhor, a factualidade 

histórica, no seu confronto, com a idealidade cultural e histórica para encetar uma 

"reinterpretação fundadora" do país» (Mata, 2001a: 174). 

 
Resumindo, o romance pode ser um instrumento valioso ao serviço da crítica social, 

económica e histórica. Na obra de Pepetela é frequente o recurso crítico à História do passado 

que se prolonga até ao presente, condenando as guerras, a corrupção e, por vezes, a utopia de 

quem sonhou com um país melhor que teima em não acontecer. Em A Gloriosa Família, o 

escritor dedica a atenção a um período particular da História de Angola, para fazer 

compreender o presente, dando a conhecer o passado. No entanto, o balanço entre o passado e 

o presente não deixa de ser irónico: o Homem na tragicidade da sua condição histórica nem 

sempre consegue concretizar da melhor forma os seus anseios e ambições. Por outro lado, o 

trágico está na efemeridade da existência humana, pois a heroicidade esfuma-se ou amplia-se 

no futuro dependendo da visão que a historiografia transmite. 
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5. Discurso plurissemiótico: da luz e das trevas  
 
 

O estranho era eu não ter sido morto em quinze anos de 

tiroteios e sucumbir agora em meio da paz. 

Mia Couto, UVF: 115. 

 

 

 

 Vejamos, agora, O Último Voo do Flamingo, de Mia Couto, publicado em 2000. O 

romance foca o período de transição da guerra civil para a paz em Moçambique. Trata-se da 

investigação de um consultor das Nações Unidas que descobre a verdade sobre umas 

explosões misteriosas que matam os soldados da ONU, que tinham vindo trabalhar, no pós-

guerra, na desminagem do país, logo em seguida à assinatura do acordo de paz em 1992. Este 

enredo é o pretexto para a abordagem de outros temas, como o da construção da identidade 

nacional, a relação entre a cultura ancestral e a cultura ocidental, sempre na perspectiva da 

crítica sócio-política mordaz. A acção passa-se em Tizangara, cidade inventada, metonímia de 

Moçambique. Na verdade, o olhar crítico é sobre o Moçambique pós-colonial, depois de 28 

anos de conflito armado. A denúncia é a do abuso de poder no país. Tizangara alegoriza, pois, 

por um lado, a desconstrução de um país após anos de guerra — primeiro colonial, depois civil 

—, por outro lado, o potencial de construção que existe ainda no imaginário tradicional e 

histórico do país. 

 Assim, a temática do romance encerra aspectos da História moçambicana. À temática 

associam-se as personagens, que pelas suas actuações, contribuem para o acentuar da 

caracterização de Moçambique após 1992. 

Mia Couto refere numa entrevista a Filomena Rodrigues-Schmidt126: «A ideia dos 

soldados que explodem fui buscá-la a uma experiência que vivi» (Rodrigues-Schmidt, 2004ª: 

521). O escritor conta uma experiência sua quando fazia trabalho de campo e na necessidade 

                                                 
126 Entrevista que aparece em anexo na tese de doutoramento de Filomena Rodrigues-Schmidt (2004), com o 
título: «Usar a escrita para trocar as voltas ao tempo – Entrevista com Mia Couto», pp. 513-526. Também está 
reproduzida, com o mesmo título, em Quadrant, nº 21, Montpellier, Université Paul-Valéry, 2004, pp. 185-194. 
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que havia em saber quais as estradas que estavam minadas. Ouviu, então, uma conversa entre 

autóctones sobre o que se passava em Chokwa:  

 

E contaram-me exactamente isso. Os homens estão a ver que os soldados 

estrangeiros, zambianos, zimbabwianos, etc., se metem com as mulheres; então 

eles põem lá um xicuembo, um feitiço, na bebida, e os fulanos, quando estão lá a 

fazer amor, no momento do clímax, explodem (Rodrigues-Schmidt, 2004ª: 521).  

 

Constatamos, pois, que o real inverosímil se torna ficcional credível, daqui a 

compreensão da epígrafe do «capítulo décimo»: «Os factos só são verdadeiros depois de 

serem inventados (Crença de Tizangara)» (UVF: 111). Na verdade, os paratextos de que o 

romance se serve ou são (maioritariamente) «Crença/dito de Tizangara» ou provérbios. Ora, 

trata-se de mais um subterfúgio ficcional para criar a ilusão de que a vila existe no mundo 

extralinguístico, quando na verdade é uma invenção do autor, como já referimos. 

 Na verdade, se no romance se dá primeiro a explicação de feitiçaria para a explosão 

dos soldados, no final esclarecem-se os reais motivos das explosões: «Passava-se, afinal, o 

seguinte: parte das minas que se retiravam regressava, depois, ao mesmo chão. Em Tizangara 

tudo se misturava: a guerra dos negócios e os negócios da guerra» (UVF: 200). 

 As personagens127 representam vários estatutos históricos, imprimindo, com as suas 

várias visões, dialogismo ao romance. O narrador, a única personagem sem nome, no romance 

(facto pouco usual na narrativa miacoutiana), é o tradutor. Não tanto tradutor linguístico, mas 

tradutor entre o universo da oralidade e da escrita, entre o universo da tradição e da 

modernidade; tradutor do imaginário africano128. O tradutor acumula, na narração 

propriamente dita, as funções de narrador e personagem, e, no Prefácio, assumindo uma 

temporalidade posterior à da estória narrada, desempenha o papel de pseudo-autor: 

 

                                                 
127 Ana Mafalda Leite chama a atenção para a tipificação das personagens miacoutianas, organizando-as a nível 
das metamorfoses e dualidades que sofrem, bem como a nível étnico. Chama ainda a atenção para a relação que 
se estabelece entre a narrativa e o narrador e entre personagem e encaixe (Leite, 2003: 65-73). 
128 Como diz Massimo Risi: «Eu posso falar e entender. O problema não é a língua. O que eu não entendo é este 
mundo daqui» (UVF: 42); daí a necessidade de um tradutor. 
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Fui eu que transcrevi, em português visível, as falas que daqui se seguem. Hoje são 

vozes que escuto senão no sangue, como se a sua lembrança me surgisse não da 

memória, mas do fundo do corpo.(...) Mas o que se passou só pode ser contado por 

palavras que ainda não nasceram. Agora, vos conto tudo por ordem da minha única 

vontade. É que preciso livrar-me destas minhas lembranças como o assassino se 

livra do corpo da vítima (UVF: 11). 

 

 Assim, o narrador é o tradutor de Massimo Risi, o soldado italiano, observador da 

ONU, que tem a difícil tarefa de descobrir a razão dos misteriosos acontecimentos das 

explosões de capacetes azuis, como já dissemos. 

 Por sua vez, temos os pais do narrador, figuras com percursos distintos. Sulplício, o pai 

do narrador-tradutor, trabalhara como fiscal de caça no tempo colonial. Após a Independência, 

todavia, foi visto como o negro que traíra os seus e se colocara do lado dos brancos (cf. UVF: 

140-142). A mãe do narrador, desprovida de nome, evocada por este através da memória para 

narrar a estória do voo dos flamingos, é retrato de mulher sofrida. 

 O administrador da vila é Estêvão Jonas129, que, de guerrilheiro, «capaz de 

outroísmos» (UVF: 164), sonhador de projectos de «embelezar futuros» (UVF: 165), cheio de 

planos para o seu país, transforma-se em corrupto. Assim, à utopia seguiu-se o 

conformismo130. A coadjuvá-lo, nesse objectivo materialista, está a sua mulher Ermelinda, que 

gosta de ostentar a sua riqueza. Também Chupanga, o agente do administrador, compactua, 

pelo seu silêncio e acções, com Estêvão Jonas. 

 Por seu turno, Temporina é a criança-velha, que envelheceu por punição divina, por, 

como ela refere, terem passado «os tempos sem que nenhum homem provasse da [sua] carne» 

(UVF: 64). A questão sexual, de raiz tradicional, parece justificar este envelhecimento, mas 

Temporina não será também o símbolo das crianças que envelheceram prematuramente por 

viverem num país minado, que as impede de sonhar, de terem esperança? 

                                                 
129 Recupera-se aqui o nome do administrador de Matimati, vila de Terra Sonâmbula, também ele antigo 
guerilheiro, que se burocratizou. 
130 Esta personagem faz lembrar muitas das personagens pepetelianas que ao longo da vida contradizem com 
actos o que preconizaram na juventude — como foi o caso de Mundial e Malongue, de A Geração da Utopia. 
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 Em oposição à pureza de Temporina encontra-se a prostituta da vila, Ana Deusqueira. 

Acusada pelo administrador, ela não escamoteia os problemas, responsabilizando os 

"poderosos" de Tizangara pelas mortes sucedidas (cf. UVF: 104). 

 Temos, ainda, o Padre Muhando, ou melhor o anti-padre, por condenar Deus pelas 

injustiças que sucedem em Tizangara (cf. UVF: 149) e por se deixar contaminar pelas crenças 

animistas locais (cf. UVF: 128-129). Preso por ser acusado das explosões, confessa 

ironicamente a culpa que não tem (cf. UVF: 125), sendo, no entanto, libertado por falta de 

provas. No pólo oposto, símbolo do mundo tradicional africano, está o feiticeiro Zeca 

Andorinho, suspeito igualmente em relação às explosões, devido às suas bruxarias.  

 Temporina, a mãe do narrador e Sulplício são as personagens que mais se mostram 

arreigadas à tradição, representando o Moçambique ancestral. A este grupo, preocupado com o 

futuro do país, junta-se o narrador-tradutor, Ana Deusqueira, Zeca Andorinho, o Padre 

Muhando e todos os habitantes-figurantes de Tizangara. No sentido oposto, as personagens 

que agem em proveito próprio, de forma ambiciosa, temos Estêvão Jonas, Ermelinda, 

Chupanga, Jonassane (o enteado do administrador) e algumas autoridades internacionais. 

Massimo Risi, observador que se quer imparcial, funciona como pêndulo entre estes dois 

grupos. As personagens, para além de representarem grupos sociais alvo de crítica, revelam-

se, como veremos, alvos privilegiados de ironia através dos nomes.  

 No que diz respeito ao tempo, neste romance, como em outros do autor131, é difícil 

reconstruir uma cronologia132, a digressão e a elipse são frequentes, mostrando-se ao serviço 

da desconstrução do tempo e da sua consequente relativização. Ainda assim, os factos 

históricos referidos no romance permitem ao leitor situar a narrativa numa época histórica 

particular de Moçambique: a desminagem do território após a guerra civil. Parece dominar 

apenas esse macrotempo; todas as outras referências são lacunares ou imprecisas, como 

evidenciam os seguintes exemplo: «Passou-se o tempo e eu [o narrador-tradutor] saí da terra 

nossa» (UVF: 50) e «Quando se retirou da família, ele [Sulplício], por um tempo, ainda 

vagabundeou por ali» (UVF: 54).  

                                                 
131 Veja-se o exemplo de A Varanda do Frangipani e Terra Sonâmbula. 
132 Pressupomos, como mostra Rodrigues-Schmidt (2004), que a estória se passará em 11 dias. 
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Sulplício é a personagem que está muito relacionada com o tempo, evidenciando a 

relação com o passado — «o tempo é o eterno construtor de antigamentes» (UVF: 164) — e 

com o não-tempo — «ele queria viver em nenhum tempo» (UVF: 165). Em oposição a esta 

personagem encontra-se Estêvão Jonas que, com o seu pragmatismo, se deixa seduzir pelo 

materialismo, desconstruindo os ideais da juventude: «a sua vida esqueceu-se da sua palavra. 

O hoje comeu o ontem» (UVF: 165). 

 Esta descontrução temporal acentua-se no final do romance, com a referência a um 

tempo onírico, em que Moçambique mergulha no abismo: «a nação desaparecera naquela 

infinita cratera» (UVF: 220). Mia Couto recorre às crenças africanas para explicar o sucedido, 

como se se tratasse de uma punição dada pelos antepassados, devido à corrupção e ao 

desgoverno dos dirigentes de Moçambique: «os antepassados não estavam satisfeitos com os 

andamentos do país (...) faltava gente que amasse a terra» (UVF: 220). Assim, o «país ficaria 

em suspenso, à espera de um tempo favorável para regressar ao seu próprio chão» (UVF: 221). 

Percebe-se que este desfecho é metafórico, é o momento do não-tempo133, com 

esperança num futuro mais auspicioso. As duas únicas personagens a observar esse não-

tempo, Massimo Risi e o narrador-tradutor, ficam expectantes. Como refere Francisco Noa,  

 

a literatura moçambicana, mais do que nunca, representa na actualidade um 

verdadeiro humanismo angustiado. Em cada um dos textos, reconhece-se a 

virtualização de emoções e visões do mundo de um sujeito trans-individual que ora 

se dilui, ora se multiplica nas inúmeras subjectividades que povoam os universos 

representados (Noa, 1998: 17).  

 

Não deixa, no entanto, de ser irónico que seja Massimo, o estrangeiro, a mostrar mais 

confiança no futuro, ao repetir que há-de vir um «outro voo do flamingo» (UVF: 224). Esta 

confiança revela-se quase certeza na última frase do romance, no retomar da canção da mãe do 

narrador para que os flamingos «empurrassem o sol do outro lado do mundo» (UVF: 225)134. 

                                                 
133 Esta ideia de não-tempo era já antes manifesta na epígrafe do capítulo terceiro (UVF: 35): «Saudade de um 
tempo? Tenho saudade é de não haver tempo (Dito de Tizangara)». 
134 Carmen Lúcia Tindó Secco (2003: 133) refere-se ao desfecho deste romance como um «remate mitopoético», 
na medida em que «o romance de Mia Couto termina de modo lírico, deixando entreaberta a possibilidade de 
poderem surgir, para Moçambique, novas utopias».  
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Segundo a lenda contada pela mãe do narrador-tradutor, os flamingos cor-de-rosa empurravam 

o sol para o outro lado do mundo, anunciando sempre, a cada manhã, o nascer do dia. 

Recordamos que o flamingo é o símbolo da esperança, da luz, da «alma migrante das trevas 

para a luz»135. Maria Fernanda Afonso chama, também, a atenção para a intertextualidade que 

se estabelece com o tema do voo mítico de Ícaro (Afonso, 2004: 367). O tempo narrado ao 

longo do romance é, assim, o tempo renegado em detrimento de um outro mais construtivo 

que é enfatizado no final através da frase curta que caracteriza a atitude do narrador-tradutor: 

«Na espera de um outro tempo» (UVF: 225). Mia Couto esclarecerá, numa entrevista, o título 

do romance: 

 

Se calhar o título engana. Devia ser uma interrogação. No final do livro, sentados 

na margem do fim do mundo, eles esperam que o flamingo regresse. O flamingo 

simboliza a esperança, a possibilidade de haver um país desejado. Na realidade, 

eles acreditam que o flamingo regresará (Jeremias, s/d). 

 

A ideia de que a construção da nação só terá sucesso se antes se destruírem os vícios 

que impedem o seu progresso é, pois, acentuada por este final apocalíptico, bem como na 

última parte do romance, através da metáfora irónica do esqueleto que o pai do narrador 

pendura na árvore à noite para poder dormir. É como se se dissesse que é necessário o 

despojamento do materialismo para o descanso e sossego. No entanto, a narrativa termina em 

aberto, acentuando a interrogação em relação ao futuro do país. Esta desconstrução temporal 

de que temos vindo a falar não impede, contudo, a referencialidade histórica do romance, nem 

tampouco escamoteia a questão das minas anti-pessoais. 

A ficção e a História entrelaçam-se no romance de Mia Couto. Assim, temos um texto 

que valoriza a multiplicidade de raças, de versões, de histórias e de lendas que compõem 

Moçambique. Aliada ao uso do fantástico no final da obra e à elaboração poética da 

linguagem, a narração, interceptada por registos epistolares e gravações áudio, viabiliza a 

criação de uma crítica irónica ao pós-guerra civil em Moçambique. 

                                                 
135 Cf. Chevalier e Gheerbrant, 1994: 327 (sublinhado dos autores). Ao longo do romance contrapõe-se a imagem 
do flamingo, da luz, com a da hiena, das trevas, simbolizando os governantes corruptos.  
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 A ironia histórica em O Último Voo do Flamingo pode dividir-se em três grandes 

grupos, de que falámos no capítulo I e que temos vindo a referir: por um lado a ironia trágica, 

que se manifesta nos momentos de situações humilhantes, encetados pelo decepar dos pénis; 

por outro, a ironia lexical, manifesta no nome de algumas personagens, e por fim, a ironia 

contextual, pelas situações em que as personagens se encontram, como é o caso da prisão do 

padre Muhando. 

 No que diz respeito à ironia trágica, o próprio tratamento do tema das minas anti-

pessoais é só por si fatídico. O incipit do romance ilustra as consequências trágicas das 

explosões de minas em Moçambique. Aborda-se assim um tema sério através da derisão. O 

início desconcertante de O Último Voo do Flamingo é ilustrativo desta ligação: «Nu e cru, eis 

o facto: apareceu um pénis decepado, em plena estrada Nacional, à entrada da vila de 

Tizangara» (UVF: 17).  

  No seguimento desta ironia trágica, assistimos a um momento de ironia contextual, 

quando o pénis decepado se aloja no ventilador da casa do administrador: 

 

Passou-se igual ao que exponho. Pois o tal sexo voador, depois de rasar a minha 

pessoa, se foi pespregar na pá da ventoinha. E ficou rodopiando lá no tecto, como 

equilibrista nas alturas do circo. 

Decidi aumentar velocidade na rotação da ventoinha. Pudesse ser que a coisa se 

despegasse, em fraqueza centrífuga. Acertei o botão nos máximos. Mas qual nada: 

o pendurico não despegava, suspenso na ilusão de estar vivo. Jogava à cabra-cega? 

(UVF: 94). 

 

 A ironia, expressa na carta do Administrador ao seu superior, manifesta-se através da 

descrição onde sobressai o surrealismo da situação, o uso da comparação e a questão retórica. 

Esta ironia não parece em vão, pois o alvo escolhido pela situação irreal é precisamente o 

responsável pela "falsa" desminagem da região. 

 Os momentos associados à dúbia conduta de Estêvão Jonas, sobretudo os que se 

reportam àqueles em que ele é o narrador, estão, no geral, impregnados de ironia contextual. 

Na verdade, alvo privilegiado da ironia, esta personagem torna-se ridicularizada pela forma 
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como age contra os interesses da população. Damos o exemplo da pensão da vila onde fica 

Massimo Risi, cujo nome mudara de «Martelo Proletário» para «Pensão Martelo Jonas», o que 

provoca o comentário irónico do narrador-tradutor, em que sobressai a paródia feita ao verso 

de Camões: «Mudam-se os tempos, desnudam-se as vontades» (UVF: 38 − sublinhado nosso). 

As digressões e a influência da oralidade nas cartas que o administrador escreve ao seu 

superior, ridicularizam também esta figura cujo poder é proporcional à ignorância, o que 

ironicamente revela a falta de formação dos quadros administrativos de um país em 

(de)formação: 

 

Porém, com os donativos da comunidade internacional, as coisas tinham mudado. 

Agora, a situação era muito contrária. Era preciso mostrar a população com a sua 

fome, com suas doenças contaminosas. Lembro bem as suas palavras, Excelência: 

a nossa miséria está render bem [sic]. Para viver num país de pedintes, é preciso 

arregaçar as feridas, colocar à mostra os ossos salientes dos meninos. Foram essas 

palavras do seu discurso, até apontei no meu caderno manual (UVF: 77). 

 

 Conseguimos imaginar o olhar de ironia trágica do narrador, neste desmascarar da 

actuação dos quadros superiores moçambicanos.  

Ainda em contraste com o momento de ironia trágica do início do romance, assistimos 

à sugestão de Estêvão Jonas, ao propor que se chame Ana Deusqueira para tentar identificar o 

pénis decepado: «essa Ana era uma mulher às mil imperfeições, artista de invariedades, 

mulher bastante descapotável. Quem, senão ela, podia dar um parecer abalizado sobre a 

identidade do órgão? Ou não era ela perita em medicina ilegal?» (UVF: 28). Descontrói-se a 

imagem de Ana Deusqueira através da ironia, que se consegue aqui no discurso indirecto livre, 

das questões retóricas e sobretudo nos neologismos conseguidos através de prefixos de 

negação. 

 Esta ironia que se traça em volta das personagens está também patente, por exemplo, 

em relação a Chupanga, «submisso com os grandes, arrogante com os pequenos» (VPB: 18), 

quando é acusado e encurralado pela população por coadjuvar o Administrador nos esquemas 

de corrupção, como o de semear minas: 
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Risos em volta. Chupanga começou a chorar. Pediu clemência. Afinal, ele até não 

cumprira o que Estêvão lhe mandara. E até, verdadeiramente, ele planeara criar 

uma força política de oposição. Sim, o país, o futuro, o mundo internacional: tudo 

exigia maiores democracias. E ele tinha nascido para a política, era vocação de 

berço (UVF: 208). 

 

 A ironia revela-se aqui através do discurso indirecto livre, do advérbio de modo 

(«verdadeiramente») e da gradação («o país, o futuro, o mundo internacional»), insistindo-se, 

através da hipérbole, na descredibilização desta personagem. 

 A ironia manifesta-se também na escolha dos nomes das personagens. Chupanga, por 

exemplo, evoca aquele que suga, que absorve os bens alheios; Sulplício remete-nos para o acto 

de suplicar (por um país mais justo); Zeca Andorinho, com os seus feitiços, está associado às 

metamorfoses, à migração, aos ritos de fecundidade, ao desejo da chegada da Primavera, ou 

seja, de um futuro mais profícuo para o seu povo. Por sua vez, Temporina está associada à 

relação dos humanos com o tempo, num desafio à temporalidade. Finalmente, Ana 

Deusqueira, evoca a necessidade da protecção de Deus, pelo "risco" da sua profissão.  

Outros processos utilizados ao serviço do discurso irónico são os documentos, escritos 

e áudio, inseridos na narração. Referimo-nos às cartas, nomeadamente às três de Estêvão 

Jonas, onde, entre, outros aspectos, sobressaem características do discurso oral e da digressão. 

Através destas características coloca-se em relevo uma certa ingenuidade por parte do 

administrador, que só se compreende através do olhar irónico lançado pelo narrador, que 

evidencia a hipocrisia da personagem, uma vez que o administrador nas suas actuações ao 

longo do romance nunca se revela ingénuo.  

O gravador ao serviço do inquérito mostra-se como um elemento do risível, não apenas 

pelo objecto em si, a máquina que destoa no contraste com o meio rural e tradicional, mas pelo 

uso que as personagens fazem dele: da imposição do delegado das Nações Unidas, num 

«Quero tudo gravado aqui» (UVF: 33), às gravações libidinosas de Ana Deusqueira (UVF: 84-

87 e 181-185), às declarações do feiticeiro (UVF: 152), ao distanciamento de Sulplício e, 

finalmente, à curiosidade do próprio narrador (UVF: 110). 
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Estes vários procedimentos usados para dar relevo aos depoimentos, vivências e 

experiências das personagens, e a consequente polifonia de vozes136 que se instaura, 

imprimem dinâmica ao romance fazendo lembrar a trama de um romance policial137. Essa 

polifonia manifesta-se em várias direcções; por um lado, as intercepções entre o discurso do 

narrador-tradutor e os vários testemunhos das personagens; por outro lado, as explicações 

animistas como as de Sulplício e Temporina e, finalmente, as estórias poético-míticas sobre os 

flamingos, narradas pela mãe do narrador-tradutor. 

Em O Último Voo do Flamingo assiste-se ao momento histórico do pós-guerra, como 

constatámos, sendo que as esperanças que entretanto se tinham construído já desde a luta pela 

independência se foram transformando em desencantos. 

A ironia em Mia Couto mostra-se, pois, ao serviço da negação do discurso oficial e da 

denúncia do estabelecido. Repita-se ainda que este romance de Mia Couto, pela complexidade 

do tema abordado, não usa apenas o olhar crítico sobre a História e a sociedade. O lirismo está 

também presente em O Último Voo do Flamingo. São exemplo disso, além do desfecho, os 

momentos que se referem à lenda dos flamingos, bem como descrições animistas do padre 

Muhando (cf. UVF: 129). Estes momentos de lirismo, de regresso ao que é africano, de 

esperança, são momentos de luz em oposição às situações que se prendem com a realidade de 

Moçambique. Uma realidade que expõe a trágica condição de um país que tem dificuldades na 

reconstrução pós-guerra. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Estes procedimentos e a consequente polifonia que daí advém será também usada em O Cão e os Caluandas, 
de Pepetela, como veremos no próximo capítulo. 
137 Para Carmen Lúcia Tindó Secco (2003: 131), este romance de Mia Couto «é uma fingida narrativa policial, 
pois começa e termina de modo "fantástico", o que é incompatível com as clássicas estórias de enigma, onde 
devem predominar a lógica e a razão». 
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6. Do caos para o reinício do mundo: a matriz do discurso 

histórico nacional 
 

 
A história está errada 
Nunca houve escravatura 
Nunca houve domínio de minorias 

 
Orgulhosas da sua força 

 
              Agostinho Neto, Renúncia Impossível. 

 

 

 

Os romances que até ao momento abordámos mostram relações evidentes com a 

História. São relações que pretendem, geralmente, salientar a construção da identidade 

nacional de um povo à procura da sua própria História. Esta procura faz-se, como vimos, com 

recurso a acontecimentos do passado, personagens históricas ou recurso à intertextualidade. 

Deste modo, nestes romances destaca-se a ironia histórica, na medida em que se aborda a 

História com distanciamento crítico, de forma sobretudo a fazer sobressair as imperfeições na 

construção da identidade. Assim, desconstroem-se narrativas tidas como paradigmáticas, como 

Os Lusíadas e História Geral das Guerras Angolanas, ficcionalizando-se anti-epopeias.  

A seriedade do objectivo — recordar o passado para compreender o presente e erigir o 

futuro — é destruído através do recurso irónico a um narrador (ou vários) que coloca em 

relevo a ficcionalidade do texto. Muitas vezes, este procedimento dá-se através da paródia a 

textos (como dissemos em relação a, por exemplo, A Gloriosa Família e As Naus). Como 

refere Linda Hutcheon, sobre o uso da paródia neste género de ficção, o interessante é que: 

 

à la différence des parodies plus classiques, ridicularisantes et dévalorisantes, 

cette forme moderne n'implique pas qu'un texte ait un destin meilleur ou pire que 

l'autre; c'est leur action de différer qui est mise en relief, et en réalité actualisée, par 

cette parodie. L'ironie — principal mécanisme rhétorique qui attire l'attention du 
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lecteur sur cette actualisation — est en elle-même, aussi, une sorte de procédé 

d'actualisation (Hutcheon, 1978: 467). 

 

Na verdade, como constatámos, a paródia aparece ao serviço da ironia e a combinação 

de ambas acentua o carácter pós-modernista das obras que abordámos neste capítulo. 

A experiência do colonialismo está igualmente patente nas quatro obras, com 

referências recorrentes a colonizadores e colonizados e que desenvolveremos no capítulo V, 

sendo a relação temporal elemento de coesão textual destes romances. Intersecciona-se 

passado e presente em As Naus; em Viva o Povo Brasileiro faz-se uma evolução cronológica 

da História do Brasil. Mas os intentos são semelhantes: o aparente apanágio de um povo, 

desventrado nas suas fraquezas, mas também, no que se refere ao romance de João Ubaldo 

Ribeiro, com algumas mais-valias. 

Em A Gloriosa Família, focaliza-se uma época específica, como em As Naus, 

perspectivando-se o conhecimento do presente através do conhecimento do passado. Em O 

Último Voo do Flamingo, o passado e o presente disfóricos conduzem a uma desconfiança em 

relação ao futuro. O adjectivo «último», no título, remete-nos desde o início para a finitude. 

Se, por um lado, a História, em Viva o Povo Brasileiro e A Gloriosa Família, contribui 

para a ordenação da pátria, por outro, em As Naus e O Último Voo do Flamingo, essa História 

permite a desordenação dessa pátria. Em Viva o Povo Brasileiro, esta ordenação da pátria 

sofre um processo de osmose entre um antes e um agora em que, subjacente, se assiste a uma 

tentativa de (r)estabelecer a identidade do povo brasileiro. Em As Naus, nem o narrador, nem 

as personagens acreditam na possibilidade de uma identidade portuguesa. 

Em A Gloriosa Família, dá-se a tentativa de ordenação da memória da fundação da 

nação, no recuo temporal em que coabitam reis africanos (o rei do Congo e a rainha Jinga) 

com "invasores" europeus (portugueses e holandeses). Em O Último Voo do Flamingo, a 

consciência de um presente minado pelo oportunismo dos dirigentes do país transmite a ideia 

de desordenação da pátria e o desfecho do romance, como já dissemos, acentua a desconfiança 

num renascimento 

Os quatro romances em questão são, pois, transtemporais e anti-épicos, na medida em 

que As Naus desconstroem a mitificação de personagens históricas portuguesas, banalizando-
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as. Por sua vez, Viva o Povo Brasileiro é anti-épico na medida em que as personagens, à 

excepção de Maria da Fé (e Patrício Macário), são frágeis, corruptos; são anti-heróis, como 

referimos. Em A Gloriosa Família, o que deveria ser a epopeia de uma família de Angola no 

século XVII, como sugere o título, revela as fragilidades dos primeiros colonos desse país em 

formação. Em O Último Voo do Flamingo, no final, as promessas de um país em 

desenvolvimento são abortadas pelas actuações antipatrióticas dos próprios moçambicanos. 

É, porém, através destas personagens que se evidencia a saga de um povo em busca da 

sua identidade e afirmação. As Naus representam a metáfora do povo português perdido no 

caos do passado e do presente, sem cultura suficiente para perceber as transformações político-

ideológicas do país. Por seu turno, em Viva o Povo Brasileiro é a metáfora do povo brasileiro 

na encruzilhada temporal do passado/presente/futuro que é destacada. No romance de João 

Ubaldo Ribeiro, o futuro é esperança de concretização dos ideais defendidos pela heroína do 

romance: liberdade, igualdade, justiça e fraternidade. É desta forma que se compreende o final 

fantástico da obra: «Ninguém olhou para cima e assim ninguém viu, no meio do temporal, o 

Espírito do Homem, erradio mas cheio de esperança, vagando sobre as águas sem luz da 

grande baía» (VPB: 673). 

Em As Naus, porém, não existe a regeneração pelo futuro; a obra termina com um 

irredutível «impossível» (AN: 247). Em A Gloriosa Família, o futuro perspectiva-se com 

algum optimismo: as fragilidades do espaço e das personagens são evidenciadas, mas elas não 

parecem ser suficientemente graves para fazerem abortar um projecto de nação. Em O Último 

Voo do Flamingo, como já referimos, o final em aberto deixa ainda esperança para a 

regeneração, ainda que essa esperança nos pareça ténue pela força apocalíptica desse mesmo 

desfecho. 

A paródia para ser reconhecida enquanto tal tem de ver descodificados os seus 

códigos: quer pretenda subverter os cânones estabelecidos, como constatámos em As Naus, em 

relação ao discurso épico; quer pretenda ser uma força conservadora ou quer vise elogiar ou 

humilhar o texto original, como tivemos a oportunidade de constatar em A Gloriosa Família, 

em que são rebatidos os discursos panegíricos, que normalmente evidenciam os vencedores da 

História. 
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Assim, para o descodificar da paródia é importante desvendar as relações de 

intertextualidade entre os textos. Como vimos, também, a intertextualidade é um processo 

bastante usado nos romances que analisámos. A utilização de ecos intertextuais, através de 

referências directas e/ou alusões, manifesta o poder da ironia, sobretudo, em A Gloriosa 

Família e As Naus. 

Como referimos no capítulo I, a ironia transtextual numa obra corresponde à 

necessidade de se acentuar a ficcionalidade, destruindo ou, pelo menos, diluindo o seu 

realismo. Assim, introduzir a ironia transtextual num discurso é acentuar a ficcionalidade 

inerente a esse discurso, reduzindo-se o efeito mimético da obra. A par deste aspecto, não 

devemos ignorar o possível aspecto lúdico do efeito irónico criado pela transtextualidade. Para 

a determinação dos objectivos do uso da ironia transtextual é também importante determinar a 

origem do texto ironizante, ou seja, nos romances que analisámos a ironia provém das 

modificações introduzidas pelo hipertexto. 

Vimos que a ironia transtextual era explícita em A Gloriosa Família e implícita em As 

Naus e Viva o Povo Brasileiro, provocando consequências na interpretação ou nos objectivos 

inerentes à obra. Em A Gloriosa Família, as citações, que marcam o contexto transtextual da 

obra, funcionam como indícios explícitos de meta-ironia. Assistimos à hipertextualidade 

implícita em As Naus e Viva o Povo Brasileiro, pois não há qualquer tipo de alusão ao autor 

ou à obra ironizados. Nestes casos, é a enciclopédia do leitor que lhe permite estabelecer as 

relações de transtextualidade, a partir dos indícios deixados pelo autor do texto ironizante. 

Como verificámos, as personagens históricas podem co-existir na metaficção 

historiográfica com as personagens ficcionais, como vimos sobretudo em A Gloriosa Família 

e As Naus. Este aspecto permite-nos também questionar vários tipos de referencialidade. De 

facto, a "verdade" histórica convive, ironicamente com a "verdade" ficcional. Em As Naus, o 

uso de nomes históricos atribuídos a personagens que se movimentam em ambientes 

degradados e actuais «não só acentua o carácter irónico da evocação, como desmistifica um 

período da História nacional que raramente é tratado com sua relatividade histórica» 

(Marinho, 1999: 293). Assim, a ironia, uma constante em todo o romance, põe em confronto 

os tempos auspiciosos do século XVI com o pós-25 de Abril. São tempos e lugares diferentes, 
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mas os mitos perduram. A ironia manifesta-se também na confusão dos tempos, num processo 

paratáctico, em que o mito se une ao conhecimento histórico. 

A enciclopédia do leitor é requerida para que a ironia possa vingar no desfazer do 

saber histórico normalmente incontestado. A narrativa evidencia, assim, uma irreverência ao 

desmontar personagens tidas como históricas e intocáveis, colocando-as em situações ridículas 

e hiperbólicas, atacando o saudosismo mítico português, naquilo que tem de memória de 

tempos gloriosos. O uso assistemático e voluntário de arcaísmos, neste romance antuniano, 

traduz, também, o desejo de acentuar a presença do passado no presente, nessa continuação 

interactiva de ambos. As Naus é assim um texto que interroga o significado da História 

portuguesa naquilo que tem de mítico e colectivo. 

A ironia do Pós-modernismo manifesta-se nas obras que fomos analisando na relação 

que se estabelece entre a auto-reflexividade e referência histórica, de forma a destacar, por um 

lado, os limites do conhecimento histórico, por outro, os seus poderes. Não há, também, um 

aniquilar da referencialidade nos romances que analisámos. Apesar de trabalharmos com 

signos, isso não quer dizer que se negue o real. 

Há nestes romances uma interrogação histórica ou, parafraseando Linda Hutcheon 

(1996: 29), uma contaminação irónica do presente através do passado. No que diz respeito aos 

romances de Pepetela e Mia Couto, pertencentes às chamadas "literaturas emergentes", cabe a 

esses autores a dupla tarefa de «escrever a história e ficcioná-la», como refere Francisco 

Salinas Portugal (2000: 641). 

A miscigenação é outro tema comum aos quatro romances, vista de forma negativa 

pelas personagens. Em Viva o Povo Brasileiro, é explícito o menosprezo das personagens 

(brancas, sobretudo) em relação à mestiçagem, perspectiva ironicamente explorada pelo 

narrador, uma vez que o povo brasileiro é o resultado de misturas. Maria da Fé representa a 

síntese da miscigenação brasileira, como referimos atrás.  

Em O Último Voo do Flamingo, a miscigenação dá-se sobretudo ao nível da linguagem 

e da cultura, ainda que essa fusão não seja pacífica; daí que seja necessário um tradutor entre o 

mundo africano e ocidental. 
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Em A Gloriosa Família, a própria família protagonista é o símbolo da miscigenação, 

parecendo querer-se evidenciar que a formação da identidade nacional não pode deixar de ter 

em consideração o multiculturalismo (de parte) da população. 

Em As Naus, a miscigenação não é objecto explícito de discriminação. Porém, não é 

inocente o facto de a mulata, mulher de Pedro Álvares Cabral, ser obrigada a prostituir-se para 

pagar o alojamento da família. Aliás, a mulher, em As Naus aparece quase sempre como a 

prostituta explorada. 

A corrupção e exploração dos mais fracos, geralmente os mais pobres e as mulheres, 

são, igualmente, temas comuns nestes romances. Estas são exploradas através da violação em 

Viva o Povo Brasileiro e da prostituição forçada em As Naus. Em A Gloriosa Família, é-nos 

apresentada uma visão abrangente da mulher. Por um lado, temos D. Inocência que, apesar de 

caprichosa, não deixa de ser submissa às vontades e traições do marido. Mais submissa, 

porém, é Catarina, a filha do quintal, cujo mundo se restringe à sua cozinha. Por outro lado, 

aparece Matilde representando a mulher emancipada. Em O Último Voo do Flamingo, 

Temporina agrega em si o mito da mulher anjo/mulher demónio, que seduz pela sua pureza, 

mas atordoa pela sedução. Por sua vez, Ana Deusqueira representa a mulher pecadora, que, no 

entanto, é humanizada. 

A visão disfórica do país, centrada na capital, como vimos anteriormente em relação a 

As Naus, é igualmente explorada de forma irónica pelo narrador em Viva o Povo Brasileiro. 

Também o Brasil não sai ileso de críticas em As Naus. Sob o olhar irónico do narrador, 

passamos a transcrever a conversa do Infante D. Henrique com D. Pedro Álvares Cabral: 

 

Encalhem-me no Brasil e tragam-mo cá antes que um veneziano idiota o leve para 

Itália, e a gente trouxe-lhe ao Algarbe, (...) esse monstro esquisito de carnavais, 

papagaios e cangaço, de tal jeito que ao vê-lo, assim estupidamente enorme, 

arrastado por dezassete galés e mil e quatrocentos pares de bois, isto sem contar as 

mulas e os escravos mouros, se apartou dos seus e nos perguntou baixinho, ca hera 

homem avisado e de bõo entendimento, Para que quero eu tal coisa se já tenho 

chatices que me sobram?, de modo que nos ordenou que o pusessemos, durante a 

hora da sesta, onde o tínhamos achado, sem conservar um papagaio sequer, e nos 

esquecessemos logo da pelagra e dos mortos que padecêramos para lho dar, e ao 
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pajem que interrogou, apontando a janela, Senhor, que nação é?, respondeu sem 

hesitar, na sua voz rouca de almirante ancorado, que era um banco de areia da 

baixa-mar, meu palerma, que nem o litoral conheces, e com muita Ave-Maria e 

muito trabalho obedecemos ao que nos disse, ou seja puxar o Brasil de volta para a 

América e quem viesse depois que se tramasse com aquilo (AN: 55-56). 

 

Como observamos, o olhar irónico, depreciativo, não recai tanto sobre o Brasil, mas no 

esforço vão das descobertas, como se de um capricho de Senhores que não saíam de terra 

firme se tratasse, esquecendo o número de vidas que tais descobertas custavam a Portugal. 

Nesta passagem, sobressai a ironia através dos arcaísmos. A acção do rei não é sinal das 

qualidades destacadas, assim, acentua-se a ironia no menosprezo que é dado pelo rei à 

Descoberta do Brasil e, resumindo, a conclusão de que os portugueses não sabiam ser 

verdadeiros colonizadores, como defendem, por exemplo, Boaventura de Sousa Santos e 

Eduardo Lourenço. 

  Destaca-se, aqui, sobretudo a forma como se desistiu dos territórios descobertos. Esta 

visão do Infante quanto à (des)necessidade do Brasil encontra-se em oposição à visão dos 

brasileiros em relação aos portugueses, em Viva o Povo Brasileiro: «O Brasil era atrasado, 

infinitamente atrasado e desconhecido (...) brasileiro só é importante para português» (VPB: 

473). 

Em A Gloriosa Família, o Brasil representa o mercado das exportações dos escravos 

para as plantações de açúcar, pelos portugueses e holandeses. Por sua vez, em O Último Voo 

do Flamingo, as referências ao exterior são ténues, representadas nos capacetes azuis, que 

abusivamente seduziam as mulheres moçambicanas. 

 O tema da liberdade é também comum aos quatro romances. A liberdade em As Naus é 

do domínio da irresponsabilidade, da anarquia, como já referimos, o que mostra que as 

personagens não estavam preparadas para lidar com a mudança. Neste contexto, Pedro Álvares 

Cabral, faminto, desabafa: «raios partam a liberdade se a liberdade é isto» (AN: 69). Por sua 

vez, a liberdade em Viva o Povo Brasileiro é vivida de forma ideológica profunda e explícita. 

A liberdade é percepcionada na sua abrangência e no sentido ascendente do individual para o 
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colectivo. No geral, porém, nestes romances, o povo não se apresenta preparado para usufruir 

da liberdade. 

 A mensagem destes romances é semelhante, porém, a disparidade dos processos 

discursivos utilizados pelos autores camufla esta semelhança. O humor de João Ubaldo 

Ribeiro opõe-se ao discurso agónico de António Lobo Antunes. A linguagem ubaldina, bem 

humorada, envolvente e surpreendente, e os processos retórico-estilísticos usados pelo escritor 

fazem de Viva o Povo Brasileiro um romance sedutor, cujo número de páginas não assusta o 

leitor mais reticente, após o início da leitura. Por sua vez, a contenção nos adjectivos e 

advérbios, a preferência dada ao discurso indirecto livre, a catadupa de sensações e descrições 

inverosímeis a que o leitor é submetido transformam As Naus num romance inquietante. 

Inquietante é também O Último Voo do Flamingo pela coabitação entre o trágico, o lírico e o 

irónico. Entrecruzam-se pontos de vista díspares sobre os acontecimentos, através de uma 

linguagem ora poética, ora desenvolta, em que o uso pertinente de alguns neologismos realça a 

mensagem transmitida. 

Por sua vez, o discurso pepeteliano é desconcertante, desde logo pela escolha do 

narrador, no discurso cuidado que usa, em contraste com a sua escolarização. A explícita 

preocupação com a intertextualidade histórica é, porém, um aspecto bem distinto em relação 

aos restantes romances que abordámos. Neste sentido, A Gloriosa Família actualiza a ideia de 

que «postmodern intertextuality is a formal manifestation of both desire to close the gap 

between past and present of the reader and a desire to rewrite the past in a new context» 

(Hutcheon, 1996: 118). O romance histórico pós-moderno torna-se não como forma de 

conhecimento histórico (como pretendiam os românticos), mas como forma de utilizar esse 

conhecimento de forma epistemológica e/ou política138. 

 

Concluindo, os romances em questão apresentam um movimento dialéctico, 

complementando-se. O verso de Agostinho Neto − «Do caos para o reinício do mundo» − 

pode entender-se, aqui, na medida em que As Naus e O Último Voo do Flamingo representam 

o "caos", como tentámos mostrar, e Viva o Povo Brasileiro, bem como A Gloriosa Família 

representam o "reinício do mundo" em que o processo histórico da criação de uma nação, com 
                                                 
138 Cf. Marinho, 1999: 39. 
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todos os erros adjacentes, deixa, ainda, espaço para a esperança, para um devir mais 

auspicioso. A História, enquanto deslocalização da cultura, apresenta-se como espaço 

supranacional e mítico, em que a procura da identidade desconhecida se afigura irónica. A 

temporalização sofre também, através do discurso, a desconstrução, em que o presente é o 

tempo da continuidade, da encruzilhada entre o passado e o futuro. A desmistificação da 

História aparece, pois, como elemento de (des)ordenação da pátria. 
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Capítulo III 
 
 

Ironia e desconstrução sociais 
 

 

 

 

 

1. Literatura e poesis social 
 

 
Ao que parece, duas causas, e ambas naturais, geram a poesia. 

O imitar é congénito no homem. 

Aristóteles, Poética: 1448b. 

 

 

 

 As relações entre literatura e sociedade têm sido ora repudiadas ora enfatizadas, 

dependendo das correntes críticas que se debruçam sobre o estudo da literatura. Partindo dos 

pressupostos que enunciámos no capítulo anterior, nomeadamente de que a literatura não se 

alheia da História, facilmente se deduzirá que essa relação se estende à sociedade, à cultura e à 

ideologia, como teremos oportunidade de explorar nos capítulos seguintes. Por ora, interessa-

nos perceber os elos de ligação entre literatura e sociedade e mais especificamente a forma 

como a ironia joga com as representações sociais em obras dos autores que estamos a estudar. 

Como é comummente aceite, a investigação literária contemporânea faz-se também na 

comunhão com outros campos disciplinares, como são os estudos linguísticos, semióticos, 

sociais e culturais, por exemplo, numa rede de inter-relações entre diferentes perspectivas e 

teorias. A transdisciplinaridade impede que vejamos os estudos literários como um bloco 
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monolítico. A atenção que tem sido dada nos últimos anos às semióticas da cultura, à 

sociossemiótica e à sociocrítica tem permitido a descentralização da atenção da crítica na 

estética literária, para alargar o campo de investigação ao modo de pensar, ao empirismo do 

presente, ao possível lado intervencionista da obra de arte literária. Este alargar de horizontes 

permite a compreensão dos fenómenos literários como fenómenos históricos, sociais, culturais 

e ideológicos. No que diz respeito à relação entre literatura e História, Balibar e Macherey139 

defendem uma relação interna. Também Manuel Gusmão considera que a literatura, enquanto 

sistema aberto, «permanece e varia», acrescentando que «com a literatura produzimos figuras 

do humano» e que «a literatura (nós, fazendo-a) participa do processo histórico 

(transhistórico) de produção social dos sentidos humanos, de auto-engendramento dos 

humanos» (Gusmão, 2001: 220). Porém, estudar a dialéctica das relações do mundo 

extralinguístico com o mundo ficcional é arriscado, tanto mais que, como relembra Ricoeur:  

 

com a escrita, as coisas começam já a mudar; já não há efectivamente, situação 

comum ao escritor e ao leitor; ao mesmo tempo, as condições concretas do acto de 

mostrar já não existem. É, sem dúvida, esta abolição do carácter revelador ou 

ostensivo da referência que torna possível o fenómeno a que nós chamamos 

"literatura" em que pode ser abolida toda a referência à realidade dada140. (…) O 

papel da maior parte da nossa literatura, parece, é destruir o mundo. Isso é verdade 

para a literatura de ficção (…) E, no entanto, não há discurso tão fictício que não 

venha a cair na realidade, mas a um outro nível mais fundamental do que aquele 

que atinge o discurso descritivo, constativo, didáctico, a que nós chamamos 

linguagem vulgar (Ricoeur, s/d: 121). 

 

 Assim, ao longo da História da crítica da literatura, percebemos que há uma tradição 

organizada em torno da lógica de paradoxos, de correntes que se substituem, excluindo-se 

                                                 
139 Estes advogam que: «é preciso pensar que literatura e história não se constituem exteriormente uma à outra 
(mesmo sob forma de uma história da literatura, por um lado, e de uma história social e política, por outro), mas 
estão desde logo numa relação interna de intricação e de articulação, condição de existência histórica de qualquer 
coisa como uma literatura. É esta relação interna que é levantada, muito em geral, pela definição da literatura 
como forma ideológica» (Balibar e Macherey, 1979: 28-29). 
140 Como já tivemos oportunidade de argumentar no capítulo anterior, não concordamos com esta concepção de 
total abolição da referência da realidade extralinguística. 
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mutuamente. Ou se faz análise intrínseca ao texto, ou análise extrínseca; ou se é adepto da 

crítica impressionista ou do positivismo; ou se defende a crítica biográfica ou se declara a 

morte do autor; ou se adere a uma visão autotélica da obra, ou se adopta o princípio da 

literatura enquanto reflexo da sociedade. Não é, porém, nossa preocupação entrar neste 

pensamento polarizador, que se norteia por oposições paralisantes, quando nos parece que a 

complementaridade será a estratégia que melhor se adequa ao estudo crítico da literatura. 

 Antonio Candido, em Formação da Literatura Brasileira, encara a literatura como 

«um sistema de obras ligadas por denominadores comuns» (Candido, 1981: 23); a língua, 

temas, imagens, bem como certos elementos de natureza social e psíquica, fazem da literatura 

aspecto orgânico da civilização. Assim, a literatura é percepcionada como um elemento de 

cultura, algo, portanto, que não surge pronto e acabado, antes se configura ao longo de um 

processo de articulação com a sociedade. Esta concepção pressupõe que se cria uma dialéctica 

entre literatura e sociedade141. Estabelece-se, porém, uma precedência da forma literária sobre 

a estrutura social: é a forma artística que põe os problemas que o crítico tentará expor e 

interpretar. Na verdade, a forma que o crítico estuda foi primeiramente produzida pelo 

processo social, mas é a obra em si que nos guia na descoberta da realidade, é ela que é 

construída para criar um conhecimento teórico novo acerca dessa realidade extralinguística.  

 

Deste modo, no que diz respeito ao tema deste capítulo, ao estudo da literatura nas suas 

relações com a sociedade, temos assistido a uma divisão de correntes. Por um lado, a corrente 

que defende uma análise interna (formalista), por outro, a que defende uma análise externa, 

procurando explicar a obra de arte literária com princípios exteriores à mesma. Parece 

inevitável que se recorra aos elementos extrínsecos ao texto literário, na medida em que o 

modelo em relação ao qual se constrói e se interpreta o sentido de uma obra, o referente, 

pertence ao mundo extralinguístico. Isto não poderá querer dizer, todavia, que a análise interna 

tenha de ser descurada. Bem pelo contrário. Na verdade, terá de haver uma mediação (no 

                                                 
141 Como refere Roland Barthes : «o discurso sobre o Texto não deveria ser ele próprio senão texto, investigação, 
trabalho de texto, visto que o Texto é esse espaço social que não deixa nenhuma linguagem a coberto, exterior, 
nem qualquer sujeito da enunciação na situação de juiz, de mestre, de analista, de confessor, de decifrador» 
(Barthes, 1987: 61). 
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sentido de Hegel, mais tarde, apropriado por Luckács e Goldmann) entre as duas perspectivas, 

por mais difícil que tal se verifique no momento da operacionalização desta noção.  

Os estudos sobre as relações da literatura com o social colocavam (antes de Lukács), e 

continuam a colocar, a tónica na procura da correspondência entre a obra e o conteúdo da 

consciência colectiva nessa obra. Ao considerar-se a obra como um simples reflexo da 

realidade social retira-se a essa mesma obra a sua característica de criação imaginária. Lukács, 

pelo contrário, procurou a correspondência entre a criação e a consciência social, já não ao 

nível dos conteúdos, mas ao nível das categorias que estruturam uma e outra (criação e 

consciência social), sobretudo ao nível da coerência. 

 Por sua vez, Goldmann (1964) tentou superar esta divisão ao defender que a relação 

entre o texto e a realidade social se daria através da noção de visão do mundo. Isto significaria 

que se deveria perceber a homologia entre a estrutura da visão do mundo do grupo social a que 

pertence o escritor e a estrutura da obra em questão. Ao estudioso caberia a tarefa de dar 

sentido ao texto através da análise das suas estruturas. Desta forma, a ênfase colocada no 

estudo do texto, nos seus níveis semântico e estético, conferia à relação da literatura com a 

sociedade uma complexidade até então não alcançada, abrindo pistas de pesquisa que mais 

tarde seriam desenvolvidas (principalmente pela sociocrítica). Como afirma o autor: «Ora, o 

primeiro problema que uma sociologia do romance deve abordar é o da relação entre a própria 

forma romanesca e a estrutura do meio social onde ela se desenvolveu, isto é, do romance 

como género literário e da moderna sociedade individualista» (Goldmann, 1976: 15). 

 No entanto, das críticas feitas aos trabalhos de Goldmann, sobressai a que diz respeito 

à operacionalização das categorias de análise, pois ele, no seu 'estruturalismo genético', não 

conseguiu ultrapassar a redução do texto literário à visão do mundo do autor, ou seja, da sua 

classe142 social de origem. Retorna-se assim ao ponto de partida, ou seja, à interpretação 

redutora do texto a partir da análise externa e de uma homologia texto−classe que não 

contempla a visão da estrutura social que é bem mais complexa.  

 Neste sentido, fundada por Claude Duchet, em 1971, a sociocrítica pretende continuar 

a procura de uma teoria das mediações do social: 
                                                 
142 É difícil fugir ao uso do termo "classe", que é geralmente imbuído de conotação política e pode também 
«describir ordenaciones tradicionales o legales, prestigio social o desigualdades materiales, assí como fuerzas 
sociales revolucionarias o conservadoras» (Crompton, 1994: 29). 
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La sociocritique, en particulier, pose des questions bien plus qu'elle ne défend des 

principes et des méthodes à toute épreuve; elle se fond plutôt sur des rejets — ce 

qu'elle ne veut pas faire — que sur un système tout constitué. Travaillant sur les 

textes dans leurs déterminations sociales et historiques, elle ne veut ni subsumer 

l'esthétique et la littérarité sous des fonctions sociales positives, ni fétichiser le 

littéraire comme étant d'une essence à part. En maintenant la tension ou la 

problèmatique de l'esthétique et du social, elle se démarque à la fois des approches 

purement formelles (ou herméneutiques, déconstructionistes, etc.) du texte littéraire 

et des approches purement contextuelles, institutionnelles, déterministes (Angenot 

e Robin, 1997: 408). 

 

 Esta ideia já antes fora enfatizada pelo mesmo autor, colocando a tónica na 

verosimilhança da ficção narrativa que é determinada sócio-historicamente: 

 

La fiction narrative dans les lettres et au théâtre traite toujours de relations 

humaines représentatives qui sont non seulement rapportables par analogie à 

l'expérience empirique de l'auteur et du lecteur, mais aussi qui ne sont intelligibles 

qu'au moyen d'un système d'intercompréhension vraisemblable, lequel est 

déterminé socio-historiquement (Angenot e Suvin, 1981: 121). 

 

 Angenot admite, ainda, que a literatura só pode ser compreendida tendo em 

consideração as propriedades morfológicas que constituem a sua literariedade. Porém, insiste 

que: «il n'est pas de théorie valable, ni d'histoire, ni de critique de la littérature qui ne soit 

simultanément formelle et sociale» (Angenot e Suvin, 1981: 122). 

A sociocrítica143 aparece, assim, com o intuito de tentar superar a dicotomia entre o 

intra e o extra-textual. Por conseguinte, a sociocrítica preocupou-se em conciliar a sociologia 

dos conteúdos, que negligenciava a dimensão estética da obra ao dar relevo ao estudo 

temático, e uma poética dos textos, que negligenciava a dimensão social (Duchet, 1971). 

Assim, o objectivo primacial da sociocrítica era não perder de vista, nas abordagens 
                                                 
143 Referimo-nos, aqui, apenas às correntes que nos parecem ter tido mais expressão no estudo da literatura 
enquanto fenómeno social.  
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"sociologizantes" dos textos, os processos de textualização e estetização. Deste modo, 

competiria à sociocrítica estudar a forma como o social emerge no texto, bem como as formas 

que o autor usa (o não-dito, as contradições, etc.) para produzir sentidos. Assim, ao estudioso 

caberia desenvolver conceitos que permitissem apreender a forma como os discursos sociais 

são transfigurados no e pelo texto. A sociocrítica apresenta-se como dependendo de uma 

dimensão temporal (diacrónica), espacial (diatópica) e, sobretudo, social (diastrática). Neste 

sentido, «le texte participe de la symbolique sociale et de son devenir» (Angenot, 1989: 311). 

Esta ideia do simbolismo social do texto é ainda enfatizada noutra passagem que destacamos :  

 

Au-delà des indications sur les équivoques des thèses référentielles et 

antiréférentielles, le partage de la représentation et de l'antireprésentation renvoie 

d'une part au rapport entre hypothèse cognitive et processus discursifs et formels, et 

d'autre part au lien de ce rapport à une mimétique générale et à la symbolique 

sociale (Angenot, 1989: 313). 

 

Como já expusemos, para uma análise sociológica do texto terá de haver uma 

mediação entre o mundo do texto e a realidade extralinguística144. A este nível, não podemos 

discordar da conceptualização teórica de Marc Angenot: 

 

La représentation est toujours d'une part interprétative de la manière dont une 

culture se représente et d'autre part toujours une métaphorisation, par la propriété 

de l'écrit, de cette représentation. (...) Système construit de symboles, l'oeuvre se 

comprend dans l'ensemble social et cognitif d'une culture et d'une Histoire, dont 

elle propose un paradigme de lecture. L'actualité de l'oeuvre est un dire et un 

analyseur de l'Histoire. Par là, la fiction est toujours médiatrice — représentation et 

contre-représentation (Angenot, 1989: 319). 

 

                                                 
144 Não nos alongaremos nestas questões da relação literatura—realidade visto já terem sido desenvolvidas no 
capítulo anterior. 
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Não está em causa, portanto, fazer a relação directa e imediata entre texto e sociedade, 

pois o texto literário forma o seu espaço social específico e é só a partir deste que se dá a 

relação com os espaços reais da sociedade.  

Ao longo da nossa análise, contudo, e ao contrário do que faz a sociocrítica, 

tentaremos ter em consideração não a dimensão social no texto, mas a dimensão social do 

texto. Ao contrário da sociocrítica, também, ao longo do nosso estudo não destacaremos 

apenas a dimensão social do texto, mas outros aspectos que já referimos anteriormente, como 

a questão histórica, cultural e ideológica.  

Na verdade, não encaramos o texto como um fim em si mesmo, mas antes parte 

integrante de uma rede de fenómenos e de sentidos. Como já referimos, o texto geralmente 

interage com o social de forma dialéctica: recebe influências da realidade extralinguística, e 

eventualmente reage exercendo, por sua vez, influências sobre essa realidade. Neste processo 

dialéctico, porém, não deixa de haver fenómenos exclusivamente pertença do texto literário, já 

que o espaço que ele cria é especificamente seu. Como bem sintetiza Rosa Maria Martelo, não 

devemos ser levados a concluir 

 

pela não-referência ou pela auto-referência da obra de arte, mas antes a procurar 

captar a especificidade do seu modo referencial. O mundo do texto não é nem um 

mundo autónomo ou fechado nem uma imago mundi (que mundo seria esse?) − é 

um mundo em diálogo com outros mundos, uma versão articulada e articulável 

com outras versões-de-mundo (Martelo, 1998: 72). 

 

 Adaptando a terminologia de Todorov, poderíamos ainda dizer que a literatura 

estabelece uma relação com a sociedade de second degré145, na medida em não visa 

necessariamente uma análise sociológica da realidade em que é produzida. Uma vez que, 

como refere Brown: «As society can be seen as factual text, so fictional texts can be viewed as 

social-symbolic acts, as representations of possible selves and societies» (Brown, 1987: 143). 

Tendo em consideração que o modelo saussuriano chama a atenção para o facto de a 

                                                 
145 «D'autre part, et par là elle [la littérature] se distingue des autres arts, elle se construit à l'aide d'une structure, à 
savoir la langue; elle est donc un système significatif au second degré, autrement dit un système connotatif», 
Todorov, 1971: 12. 
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linguagem ser um contrato social, sublinhamos que o social da literatura reside sobretudo no 

facto de ter como sistema modelizante primário a língua146 e, por isso, carregar as marcas do 

social, com os símbolos, imagens, níveis de língua, estereótipos, etc.  

 Não podemos esquecer que a literatura não subsiste apenas por si, mas depende de 

condições e actores sociais, como a produção, distribuição, recepção, atribuição de prémios, 

etc. Estes aspectos são exteriores ao texto literário. A recepção da obra é, todavia, de grande 

importância, uma vez que, como lembra Eagleton: «Todas as obras literárias, em outras 

palavras, são "reescritas", mesmo que inconsciente, pelas sociedades que as lêem; na verdade, 

não há releitura de uma obra que não seja também "reescritura"» (Eagleton, s/d: 13). 

 A nossa vida social influencia, por conseguinte, essa reescrita. Daí também a 

instabilidade que se verifica, por vezes, na classificação do que é literário. Na verdade, cada 

romance é fruto de um tipo particular de sociedade e/ou pode idealizar outra(s) sociedade(s).  

Assim, quanto mais transtemporal for uma obra, mais perene será a sua actualização. 

Destaque-se, ainda, o facto de a sociedade estar longe de ser simples ou una nas suas 

estruturas e representações e daqui as múltiplas formas de abordagem que essa sociedade 

permite, dependendo da visão individual de cada um. Neste sentido, Bakhtin refere: «Dans le 

roman, le locuteur est, essentiellement un individu social (...) son langage est un langage social 

(...) Un langage particulier au roman représente toujours un point de vue spécial sur le monde, 

prétendant à une signification sociale» (Bakhtin, 1978: 152-153). 

Como já escrevemos, no capítulo II, todo o romance acaba por ter, lato sensu, uma 

feição historicista, uma vez que transmite o ambiente social em que se desenrolam as suas 

acções. Raros são os romances que conseguem inventar uma intra-sociedade, ou seja um 

espaço social específico do romance, fruto exclusivo da imaginação do autor. Assim, o 

romance é o género onde melhor se lê a estrutura de uma sociedade, ele pode traduzir a 

realidade social, mas pode igualmente traí-la, deformando, idealizando a vida social real. Por 

conseguinte, a relação dialéctica que acabámos de referir não passa muitas vezes de uma 

eventualidade. É porém uma eventualidade frequente, assumindo várias formas de expressão e 

transmutação, tanto mais que não podemos escamotear o facto de a arte ser uma construção 

social de sistema de símbolos: 
                                                 
146 Cf. Silva, 1992: 97. 
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Social fact may be revealed by fiction, even fiction of the most wildly improbable 

kind. There are two general categories of fact which may be obtained through 

fiction: one is specific information about whether a social institution or custom 

exists or existed in the society which produced the fiction: the state of technology, 

the laws, the proscriptions of religion and so on. The other, and more important, is 

the information about values, norms and expectations in the society which may be 

inferred from the attitudes of the characters in fiction and their behaviour 

(Rockwell, 1974: 117). 

 

 Deste modo, partindo do princípio, já defendido no capítulo anterior, de que há relação 

peculiar entre obra e realidade sócio-histórica e de que a literatura aparece moldada por 

mentalidades, visões do mundo e imaginários sociais, a perspectiva que defendemos aqui na 

relação entre literatura e sociedade é a de que podemos procurar a sociedade no texto, mas não 

a sociedade do texto. Sendo a literatura uma prática discursiva e sendo que as práticas 

discursivas são factos sociais, a sua autonomia nunca pode ser total. No entanto, a nossa 

postura tem em consideração que a literatura, enquanto actividade criativa e produção estética, 

usa vários processos que nos impedem de fazer a transposição directa entre sociedade e 

literatura. Destes processos destacamos a ironia, a paródia, a subversão, a carnavalização e a 

desconstrução, só para referir alguns. De facto, como menciona Ricoeur:  

 

Já dissemos que uma narração, um conto, um poema não existem sem referente. 

Mas este referente está em ruptura com o da linguagem quotidiana; pela ficção, 

pela poesia abrem-se novas possibilidades de ser-no-mundo, na realidade 

quotidiana; ficção e poesia visam o ser, já não sob a modalidade do ser-dado, mas 

sob a modalidade do poder-ser. Por isso mesmo, a realidade quotidiana é 

metamorfoseada graças ao que poderíamos chamar as variações imaginativas que a 

literatura opera no real (Ricoeur, s/d: 122). 

 

 Como já afirmámos, as narrativas contemporâneas tendem a subverter a sua própria 

narratividade em prol de uma estrutura auto-referencial, fazendo, muitas vezes, da linguagem, 
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na sua inovação estilística, o centro do texto. Porém, e como é óbvio, não podemos rejeitar 

tacitamente a socialidade de um texto. Ao fazê-lo, estaremos a assemelhar-nos aos que 

defendem, no outro extremo, a anti-referencialidade da narrativa. No entanto, ao contrário dos 

autores convencionais, os autores ditos pós-modernos inventam uma nova forma de ler o 

mundo e colocam em causa o conceito clássico de mímesis. A preocupação deles já não é a de 

reconstruir o mundo de forma convencional, mas antes de desconstruir a convencionalidade 

através de novas formas de codificação. Como refere Brown (1987: 154): «Such writers focus 

not on objects as they are pregiven but on how they might be made to reveal themselves as 

mediated by a new linguistic apparatus». Este autor chama ainda a atenção para os perigos 

deste tipo de narrativa, uma vez que se pode tornar um texto inacessível à compreensão. Não 

é, todavia, o que acontecerá com o corpus deste nosso estudo, em que conseguiremos ler a 

incorporação, na narrativa, das crises da sociedade e da cultura. Esta incorporação dá-se, na 

maior parte das vezes, através da ironia. A ironia que aparece como a última defesa contra a 

totalização da cultura, para expressar a dificuldade em formar a identidade e a instabilidade 

dessa identidade que caracteriza a sociedade contemporânea. 

 A narrativa, enquanto elemento da vida humana, funciona como um metacódigo, onde 

podem ser transmitidas mensagens transculturais. Muitas vezes essa narrativa procura veicular 

a unidade histórica, expondo um presente que é consequência das acções passadas e um futuro 

que é o resultado da extensão do presente. Como refere ainda Brown (1987: 171), a ironia é o 

tropo que «today perhaps [is] the only possible form of emancipatory public discourse», na 

medida em que responderá à busca da unidade histórica das tradições e à busca das verdades 

morais, bem como o alerta da impossibilidade literal do «telling is like it is» (Brown, 1987: 

171). O autor vai mais longe ao afirmar ainda que: «I advance dialectical irony as a literay 

mode of social thought, a form of intelectual action that can help liberate us from the one-

dimensional thought of orthodox social science and of oppressive social conditions» (Brown, 

1987: 172). A ironia é, assim, forma linguística de pensamento dialéctico. Este movimento 

dialéctico dá-se entre a tensão e a relação que se verifica entre a asserção literal inicial e a sua 

negação. A ironia não é, pois, apenas dialéctica, mas também crítica, permitindo a auto-

reflexividade. 
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 A literatura enquanto elemento da vida social interage com a subjectividade individual 

e a objectividade da cultura em que se insere, na medida em que cria e é compelida pela 

estrutura social e histórica. Esta estrutura histórico-social é muitas vezes inibidora da 

criatividade. Ora, a ironia vem permitir uma fragmentação das relações e significados sociais 

e, por conseguinte, a liberdade para desconstruir essa realidade e/ou para uma redefinição do 

mundo.  

 A ironia enquanto fragmentação do mundo real permite interpretações ambivalentes. 

Através dela pode-se intervir ou manipular os factos sociais, pode-se tentar criar uma 

perspectiva cultural contrária ao modelo dominante e fugir à banalização da visão 

estereotipada da sociedade. A ironia permite desconstruir a realidade ao mostrar que não 

devemos dar os factos como verdades absolutas. Tal permite, por sua vez, reanalisar a 

realidade social, pois ser irónico é ter consciência de que a própria existência é contraditória.

  

 Vejamos, pois, como, sobretudo em algumas das obras que são aqui objecto de estudo, 

a ironia recai sobre componentes da sociedade, nomeadamente, a forma como são 

apresentados os espaços, as classes, as relações entre raças e etnias, as relações de poder que 

se instauram e, finalmente, a visão da sociedade. As obras visadas serão sobretudo O Manual 

dos Inquisidores, de António Lobo Antunes; O Feitiço da Ilha do Pavão, de João Ubaldo 

Ribeiro; O Cão e os Caluandas, de Pepetela e Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada 

Terra; sem deixarmos, no entanto, de, com maior ou menor destaque, referir outro(s) 

romance(s) destes escritores. 
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2. Desconstrução do discurso romanesco: a ironia na/da condição humana 
 

 
A única forma (..) de abordar os romances que escrevo é 

apanhá-los do mesmo modo que se apanha uma doença. 

António Lobo Antunes, Segundo Livro de Crónicas, p. 

109. 

 

 

 

 O Manual dos Inquisidores147, publicado em 1996, é o 11º romance de António Lobo 

Antunes. Os processos de escrita aqui utilizados já estão em parte presentes em Tratado das 

Paixões da Alma, A Ordem Natural das Coisas e A Morte de Carlos Gardel. Ao nível 

temático partilha, por exemplo, a questão do tempo, da recordação e das relações pai-filho 

com o romance anterior, A Morte de Carlos Gardel. 

 O Manual dos Inquisidores aborda o Portugal do período Salazarista até ao pós-25 de 

Abril de 1974. A ênfase é colocada no apogeu e queda de um ministro de Salazar a viver numa 

quinta de Palmela, que, símbolo do Portugal rural, na altura do salazarismo, se transforma num 

complexo habitacional de luxo, símbolo do Portugal contemporâneo, após ser entregue pelo 

tribunal à ex-mulher do filho do então ex-ministro. Neste romance pode ler-se não só a 

vacuidade da trilogia do regime salazarista − Deus, Pátria, Família −, desconstruída pelo olhar 

irónico de vários narradores-personagens, que exploraremos nos próximos dois capítulos, 

como também a decadência de ideais que se seguirá ao período posterior ao 25 de Abril, como 

se constata em As Naus. 

Assim, O Manual dos Inquisidores está dividido em cinco partes ou macro-relatos148, 

cada uma introduzida por uma epígrafe diferente, em forma aparente de verso, e entre 

parêntesis. Esta disposição gráfica enfatiza o nonsense à partida e o carácter imagético de cada 

uma delas, que, no geral, remetem para diferentes personagens que se destacam em cada um 

                                                 
147 O título não é original, é de 1376, por Nicolau Eymerich, escritor francês, cuja obra foi revista em 1576 por 
Francisco de la Peña. 
148 Esta terminologia é da nossa responsabilidade e corresponde a "Relato", na obra.  
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dos macro-relatos. Por sua vez, cada parte é constituída por capítulos centrados em 

experiências individuais das personagens, ou seja, em três "Relatos", o testemunho da 

personagem principal dessa parte, e por três "Comentários"149, da responsabilidade de uma 

outra personagem, normalmente implicada no "Relato".  

Assim, na primeira parte, os "Relatos" cabem a João, o filho de Francisco, o ministro 

de Salazar. Esta primeira parte, ou macro-relato, tem a epígrafe enigmática150 «Qualquer 

palhaço que voe como um pássaro desconhecido». O palhaço parece ser João, com a sua 

personalidade fraca que se deixa, inclusive, ludibriar facilmente pelo tio de Sofia, sua ex-

mulher. É graças a essa cilada, em que cai, que a mulher pede o divórcio e consegue a quinta 

de Palmela, do pai de João, para a sua família construir um aldeamento de luxo, com campos 

de ténis e golfe. Esta epígrafe adequa-se ainda a João na medida em que, como um palhaço, 

João não é levado a sério por quase nenhuma personagem e, como um palhaço, esconde o seu 

sofrimento, não revelando aos outros o seu âmago; passando pela vida como um 

desconhecido. 

 Os "Comentários" desta parte estão a cargo de Odete, a filha do caseiro da quinta de 

Palmela, no tempo em que o pai de João era ministro, antes do 25 de Abril, e das consequentes 

violações pelo ministro, sem que ninguém tivesse a coragem de interferir. Após o 25 de Abril 

seguimos a sua família, expulsa da quinta, como todos os restantes empregados, metida num 

apartamento-cubículo no Barreiro. O segundo "Comentário" desta parte fica a cargo de Sofia, 

no que diz respeito à sua visão de João, do sogro, da quinta e da sua vida fútil numa família da 

classe alta e endinheirada. O último "Comentário" é feito pelo tio de Sofia, expondo com 

vaidade os esquemas escuros que utilizou para dirigir os negócios financeiros da família, para 

aproveitar a inércia de João e assim conseguir transferências de dinheiro para o estrangeiro, 

culpando aquele. É um "Comentário" feito de leviandade, com o riso da vitória nos lábios. 

 Na segunda parte, com a epígrafe «A malícia dos objectos inanimados», intervêm os 

ex-empregados de Francisco. Os "Relatos" estão a cargo de Titina, evocando os tempos em 

que era a governanta do ministro, e os "Comentários" são feitos pela cozinheira, amante do 

ministro; pelo veterinário que cuidava dos animais do ministro e por Lina, a terapeuta 
                                                 
149 À excepção da quinta e última parte que tem apenas dois "Comentários", já que termina com o "Relato" do ex-
ministro, agonizante. 
150 A respeito das epígrafes, ver Maria Alzira Seixo, 2002b: 317-318. 



Ironia e (des)construção sociais 
Capítulo III 

 −176−

ocupacional do lar da Santa Casa da Misericórdia onde se encontra Titina e a mãe de João. 

Esta epígrafe parece colocar a ênfase na animização das coisas e no contraste entre a apatia 

dos subalternos e a sua escondida perversidade, exposta nas suas observações e opiniões. 

 Por sua vez, na terceira parte, «Da existência dos anjos», nos "Relatos", sobressai 

Paula, a filha ilegítima do ministro, na vida miserável que leva em Alcácer com uma retornada 

de África a quem a entregaram e a quem chama de madrinha. O primeiro "Comentário" está a 

cargo da madrinha; o segundo de Romeu, um colega de Paula, com alguns problemas mentais, 

e, finalmente, o terceiro, a cargo de César, o amante de Paula, de quem ela engravida. A 

epígrafe parece irónica, na medida em que as personagens intervenientes são vítimas sociais, 

apresentam-se diminuídas mental, social e/ou culturalmente, mas não são propriamente anjos.  

 Da quarta parte, «Os dois sapatos descalços no êxtase», destacam-se os "Relatos" de 

Milá, a amante do ministro. Este procura nela a imagem da mulher que o abandonou. Os 

"Relatos" são intercalados pelos "Comentários" de D. Dores, a mãe de Milá; de Leandro, o 

porteiro do prédio na rua Castilho para onde elas se mudam (MI: 273), e de Tomás, o furriel, 

motorista do ministro, antes do 25 de Abril. A epígrafe parece fazer referência a Milá, que se 

"mascara" sob os pedidos do ministro, com as roupas de Isabel, inclusive calçando os seus 

sapatos (MI: 305, 331, 331). Assistimos à carnavalização de Milá, na sua transformação em 

Isabel (MI: 305), mas nem o sentimento de posse nem de erotismo propostos pela epígrafe se 

concretizam. 

Finalmente, a quinta parte, «Pássaros quase mortais da alma», retoma inesperadamente 

a figura do ministro, dando-lhe voz, já num momento terminal da vida. Assim, os "Relatos" 

são construídos com base no seu testemunho. O primeiro "Comentário", por sua vez, é 

apresentado por Martins, o primo de uma das amantes do ministro, a viúva do farmacêutico. O 

segundo e último "Comentário" dá voz àquela que ainda não tivera, também, a sua vez de se 

pronunciar: Isabel, a mulher do ministro, que conta como o conheceu e como, depois de 

casados, começou a não o suportar. Esta última epígrafe retoma o motivo dos pássaros, que 

abre a primeira parte do romance e que será um dos motivos explorados simbolicamente ao 

longo da obra de António Lobo Antunes, bem como o motivo do palhaço referido na primeira 
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epígrafe151. O último “Relato” retoma igualmente a temática do amor entre pai e filho. Se no 

primeiro “Relato”, João admite gostar do pai, apesar de este não lhe ter dado atenção e carinho 

suficientes enquanto criança, no último “Relato” é Francisco que deixa entrever o seu afecto 

pelo filho152.  

Como pano de fundo vão-se desenvolvendo as relações entre João, o filho, e Francisco, 

o pai. São relações de afastamento afectivo, de um gostar silencioso, expresso por João, logo 

no seu primeiro "Relato": «e no entanto eu gostava de si pai, gostava de si, não fui capaz de 

dizer-lhe mas gostava de si» (MI: 20). É o mesmo gostar silencioso que se adivinha na frase 

inacabada do desfecho do romance, mas agora pela voz do ex-ministro: «peço-lhe que não se 

esqueça de dizer ao pateta do meu filho que apesar de tudo eu» (MI: 399). 

No total, intervêm 19 personagens que, com os seus pontos de vista diferentes em 

relação à família de Francisco, o ministro de Salazar, e em relação umas às outras, justificam a 

estrutura polifónica do romance e a sua fragmentação narrativa. Esta fragmentação narrativa 

dá-se não só pela pluralidade de pontos de vista de personagens-narradores, mas também 

porque a narrativa avança na alternância entre presente/passado. Na verdade, a ironia também 

pode ser conseguida pelo ironista através do ponto de vista das fragmentações, o que é uma 

característica deste romance, bem como de O Cão e os Caluandas, de Pepetela, que veremos 

mais à frente.  

Logo no segundo romance de António Lobo Antunes, publicado em 1979, Os Cus de 

Judas, assistimos à presença de um «interlocutor silencioso»153, uma mulher que a 

personagem-narrador tenta seduzir, ao contar o seu passado em Angola. De igual modo, em O 

Manual dos Inquisidores, o silêncio e as questões/observações de uma personagem-silenciosa 

só nos são revelados pelas personagens-narradores, com a ironia que isso implica, uma vez 

                                                 
151 Estes dois motivos estão também presentes, por exemplo, em Que Farei Quando Tudo Arde? (2001). 
152 Neste sentido, Carlos Reis afirma o seguinte: «uma tal plurivocalidade parece remeter para os sentidos da 
provisoriedade e da dispersão que atravessam o romance: em vez de uma (impossível) versão única e irreversível 
de eventos e situações, o que na narrativa se cultiva é a pluralidade de olhares e de discursos; em vez de uma 
história acabada e harmoniosamente concertada, o romance modela uma sucessão de versões (…) que 
inviabilizam um significado único, global e continuado. Um pouco como se o romance se visse possuído pela 
dinâmica e pela fragmentária instabilidade de um continuado zapping discursivo (…)» (Reis, 1997: 23). De facto, 
a distância irónica entre o narrador e as suas personagens em todos os romances aqui estudados, faz-se, não raras 
vezes, através de uma pluralidade de vozes, como podemos constatar, para além de O Manual, em O Cão e os 
Caluandas, Viva o Povo Brasileiro e mesmo em Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra. 
153 Expressão já usada por João Camilo, 1985: 234. 



Ironia e (des)construção sociais 
Capítulo III 

 −178−

que as personagens-narradores parecem produzir em discurso oral as suas narrações, sem que 

o texto evidencie em demasia essa componente. 

Por detrás das personagens assiste-se, pois, à presença de um interlocutor cuja voz 

apenas deduzimos de acordo com as referências das personagens que vão ordenando o 

discurso consoante as questões que o "entrevistador" coloca. Assim, desde o início, logo no 

primeiro "Comentário" da primeira parte, Odete aceita falar da sua experiência na quinta de 

Palmela, depois de o interlocutor lhe assegurar que não há perigo de retaliações, que o ex-

ministro está doente: «Está bem pronto se você afirma que sim eu acredito» (MI: 29).  

As personagens que mais deixam transparecer a presença do interlocutor são: o 

ministro, Tomás, Paula, Lina e César. Através delas percebemos os métodos utilizados pelo 

entrevistador que toma notas, grava as declarações das personagens, justificando o seu 

interesse para a escrita de um livro. Assim, assistimos a formas verbais ou pronominais que 

nos revelam essa presença (sublinhados nossos): «que lhe assegurou a si» (MI: 74); «repare 

que não falo em muito» (MI: 106); «não me diga que não gostou das instalações» (MI: 182); 

«se você lhe chamasse a atenção» (MI: 204); «não julgue que exagero» (MI: 268); «pode 

escrever alarve à vontade» (MI: 315); «Há quanto tempo tudo isto que lhe conto se passou?» 

(MI: 319); «esqueça-me» (MI: 336); «explique ao pateta do meu filho» (MI: 390) e «espreite 

aí pela janela» (MI: 392). A função fática, de acordo com Roman Jakobson (1978: 217-218), 

pretende manter a atenção do interlocutor no acto de comunicação e estas expressões são 

utilizadas de forma a (re)estabelecer a comunicação entre personagem e interlocutor. Para 

além destas formas verbais e/ou pronominais, assiste-se ao uso de expressões que não deixam 

dúvidas sobre a presença desse «interlocutor silencioso». Veja-se, a seguir, alguns exemplos 

na voz de Lina, Paula, Milá e Tomás: «se quando terminar este livro lhe apetecer escrever um 

romance de advogados, traga o gravador» (MI: 181); «se você adivinhasse o que são os 

sábados para uma mulher sozinha» (MI: 184); «espere aí espere aí enganei-me não era o que 

eu queria dizer não escreva isso» (MI: 249); «não vai entender o que lhe digo» (MI: 256); 

«escreva no seu livro» (MI: 257); «Se o senhor diz trinta [anos que tudo se passou], pronto, 

talvez sejam trinta» (MI: 319); «Sinceramente ignoro do que está a falar» (MI: 333); «que sei 

lá como você descobriu» (MI: 334); «no que se refere a si confesso-lhe que ignoro por 

completo do que está a falar (...) e não entendo que interesse possa ter para um livro a maneira 
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de pensar de um furriel» (MI: 335) e «é escusado aborrecer-me com gravações, rolos de 

película, dossiers, contar-me isto e aquilo, perguntar-me seja o que for porque ignoro o que 

está a dizer (...) desde que guarde o microfone na pasta» (MI: 343). Por sua vez, esta relação 

das personagens com o «interlocutor silenciosos» é bem explícita em César, que trata o 

interlocutor por «doutor» (MI: 261):  

 

não me venha sugerir que a culpa é minha se a Paula não se sente feliz. Aliás o que 

a Paula contou não me diz respeito nem me interessa, escusa de mexer na pasta, de 

mostrar esses papéis que tenho mais que fazer e não vou lê-los, ou bem que me 

acredita ou bem que me não acredita e já vai cheio de sorte de eu falar consigo 

porque se a Adelaide se lembrar de folhear o seu livro e der com o meu nome lá 

dentro e as mentiras da Paula sobre mim estou feito (MI: 261-262).  

 

No final, esta presença do interlocutor, que se limita a questionar, confrontar 

depoimentos e a registá-los, é muito nítida nos comentários do ministro: «pode escrever isso 

mesmo (...) pode escrever» (MI: 370); «stop, espere, enganei-me, corrija, vamos começar do 

princípio, ser sinceros» (MI: 375); «gostava de pedir-lhe» (MI: 389); «explique-lhe (...) 

explique ao pateta do meu filho» (MI: 390); «tem de me tirar daqui» (MI: 395); «escreva em 

maiúsculas grandes no seu caderno e mostre-me letra a letra» (MI: 396).  

 

O título do romance de António Lobo Antunes faz-nos, historicamente, recuar ao 

tempo da Inquisição: não são os métodos utilizados pela PIDE que se referem no romance, 

ainda que en passant, inquisitoriais? E não se refere o romance a um período histórico 

português de medo e de perseguição policial? As referências a estas manipulações do poder, às 

decisões ironicamente apresentadas como aleatórias, estão presente ao longo do romance, quer 

através do testemunho do ex-ministro, quer de outras personagens que foram vítimas ou 

assistiram a situações de tortura psicológica ou física. O ex-ministro referirá que ficava no 

Terreiro do Paço até mais tarde com o inspector a decidir «quem exilávamos para morrer 

depressa em Cabo Verde e quem morria devagarinho em Peniche» (MI: 394). Leandro, o 

porteiro do prédio para onde vai viver a amante do ministro, Milá, com a mãe, observa 
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ironicamente o desfile de figuras públicas (o professor Salazar, o cardeal, o major da PIDE) a 

subir para o apartamento das duas mulheres: «todos reunidos no andar das aventesmas a 

decidirem de milagres com pastorinhos e de campos de concentração» (MI: 315). Esta 

observação do porteiro evidencia o ridículo da situação, da ascensão social de duas mulheres 

que não correspondiam ao patamar sociocultural do bairro, e a quem as figuras mais 

importantes do regime parecem mostrar vassalagem e discutir o rumo do país na sua presença. 

Por sua vez, a visita das figuras ao prédio põe o administrador do mesmo nervoso, com medo 

de alguma represália, sem que tenha motivos para isso, precisamente pela onda de medo que a 

todos sufocava, mesmo que não provocassem conscientemente o regime ou os seus 

representantes. 

 Esse medo, que se estabelecia através das histórias de torturas, é corroborado pelo 

"Relato" do ministro ao referir-se às técnicas utilizadas pelo médico que trabalhava na sede da 

polícia: estimular as denúncias com a broca de dentista, voltagem de choques, ou utilizando 

purgantes, clisteres e injecções de coramina. 

 É o medo que assombra mesmo os que colaboram com o regime. É o caso do médico 

que adultera a certidão de óbito de uma mulher acidentalmente morta pelo ministro e cujo 

crime é encoberto pela PIDE:  

 

o médico obediente, no pânico de que o suicidássemos, a escrever enfarte de 

miocárdio ou cancro do cérebro ou embolia pulmonar aplaudido pelo sarcasmo dos 

agentes, pelos encontrões do contínuo 

 — se você fosse uma moça tinha-me à perna noite e dia (MI: 371).  

 

Note-se a ironia contextual explorada pelo narrador, que coloca em destaque a 

seriedade do momento versus o comentário lascivo de um subordinado, que, contrariamente à 

sua posição e ao médico, age sem medo. 

 É o receio dessas represálias que leva Humberto Delgado a fugir para Espanha, após 

ter tido a ousadia de se candidatar às eleições presidenciais. O receio parece ser justificado, 

uma vez que, segundo o "Comentário" de Tomás, o furriel, motorista do ministro, aquele 

acaba por ser assassinado numa emboscada em Espanha. Tomás mostra-se atormentado por ter 
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participado neste assassinato e, sem fazer menção à figura histórica, refere-se ao "general", 

dando apenas indícios históricos (MI: 326, 337). Estabelece-se assim uma relação do texto 

ficcional com a realidade histórica do assassinato do general Humberto Delgado, perto de 

Badajoz, em Fevereiro de 1965, depois de ter desafiado o regime em 1958, ao se ter 

candidatado às eleições presidenciais contra o candidato do regime, Américo Tomás. 

 Também César, o amante de Paula, sofre algumas represálias (cf. MI: 267-268), bem 

como o pai, tenente-coronel, da futura mulher do ministro, Isabel, expulso do exército e 

constantemente vigiado e visitado pela PIDE (cf. MI: 380-383). 

 O medo, porém, não está apenas presente no período antes do 25 de Abril, mas 

igualmente no período após. Primeiramente, é o medo dos subjugados, dos subordinados em 

relação aos seus superiores, nomeadamente dos empregados do ministro. Veja-se o exemplo 

de Odete, a filha do caseiro, que não reage ao ser violada pelo ministro:  

 

eu assustada pelo meu sangue a pingar nas estrias do cimento (...), a querer pedir ao 

senhor doutor sem ser capaz de pedir 

— Jure que não me corta a garganta não me corte a garganta por favor não me 

corte a garganta (MI: 43). 

 

A relação de poder senhor−empregada manifesta-se, aqui, através da violência sexual. 

O medo que Odete tinha baseia-se no poder social e económico do ministro, «por ser o patrão, 

por ser rico, por ser ministro ou assim, por mandar em muita gente em Lisboa» (MI: 31). Logo 

no início do "Comentário" a personagem revelara o seu receio ao afirmar «só não percebo 

porque é que o menino João há-de dizer coisas horríveis do senhor doutor para mais com o 

feitio dele e ainda vivo a poder recuperar do ataque sabe-se lá» (MI: 29). Esta forma de iniciar 

a conversa com o interlocutor revela a precaução e o medo em relação ao ministro, mesmo 

depois de deposto, mesmo depois da revolução de 25 de Abril, e mostra como as relações de 

poder continuam a pesar nos mais pobres, apesar da mudança de regime.  

A temática do medo está, pois, presente ao longo do livro, confirmando o que José Gil 

defende sobre esta característica do existir português, ainda hoje: «O medo herda-se. (...) Hoje, 

trinta anos depois do fim do regime do medo, convivemos ainda com ele» (Gil, 2005: 78). De 
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facto, o medo, como factor endémico, está presente nas personagens do romance, sobretudo 

nas subalternas. 

O medo expõe ao ridículo os militares idosos e os antigos colegas do ministro que o 

visitavam aos domingos, despedindo-se com a sensação de terem estado a conspirar e partiam 

«finalmente numa prudência de sussurros, com medo de aparelhos de escuta da polícia 

disfarçados nas guelras dos peixinhos do lago (...)» (MI: 165).  

É o medo do amante, César, e dos conhecidos da filha ilegítima do ministro, Paula. É o 

medo que os faz evitá-la ou, quando não conseguem, os faz serem corteses para com ela. A 

filha descontente com a situação tenta visitar o pai no Terreiro do Paço e apercebe-se, 

divertida, da ironia do respeito das pessoas do seu bairro em relação ao regime e às condições 

em que este é sustentado em decrépitas instalações: «a pensar em como se podia mandar no 

país atolado em lixo, com mendigos a tocarem concertina nas arcadas do poder» (MI: 203). 

 Após o 25 de Abril, o medo revela-se também, mas agora emergente das classes sociais 

mais desfavorecidas, reflexo dos problemas sociais. É testemunho disso o "Comentário" de 

Lina sobre Alverca:  

 

aproximo-me da janela e só enxergo mulatos desocupados a riscarem a pintura dos 

automóveis com pregos, bêbedos e pobreza (...) não me atrevo a ir ao cinema a 

Lisboa, a um bar de música ao vivo, a uma discoteca, a um espectáculo, trago a 

miúda do ballet às seis da tarde e ficamos na cozinha como um casal de náufragos 

entre milhares de náufragos com os seus medos, as suas grades e as suas 

fechaduras (MI: 182). 

 

 O medo acompanha, enfim, João, personagem que acaba por estar sempre como pano 

de fundo ao longo do romance. É o medo do escuro que o persegue mesmo na idade adulta e 

que parece consumi-lo pela inactividade e apatia que o caracteriza. Este sentimento parece, 

pois, não escolher classes sociais. 

De facto, a visão da sociedade é condicionada pelas personagens. A relação 

ricos/pobres é mostrada através dos olhos de ambos os grupos. O «interlocutor silencioso», 

que funciona como uma narrador-organizador da narração, apresenta os pobres nos 
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relatos/comentários destes e através dos pontos de vista dos ricos. O momento do romance em 

que esta visão atinge o clímax da ironia é no "Comentário" de Sofia, em que esta fala do 

hábito de os ricos terem um pobre de estimação, no caso dela:  

 

tinha um pobre só para mim às quartas-feiras, um pobre a quem me proibiam de 

dar dinheiro para ele não o gastar logo em aguardente que é aquilo que os pobres 

fazem assim que se apanham com um tostão no bolso, só sapatos e roupas que já 

não serviam e coisas sobradas do jantar da véspera (MI: 69). 

 

Vemos, pois, que os pobres são animalizados154, despossuídos de dignidade, 

materializados, pois, como Sofia refere: «após a morte do meu pobre ofereceram-me um pobre 

mais novo que durasse mais tempo, saudável, ainda sem tosse, baptizado e com as vacinas em 

dia» (MI: 69). Sofia, porém, "despedirá" este segundo pobre pela insolência, segundo ela, pois 

ao dar-lhe dez escudos, aconselha-o a não gastar tudo em aguardente155 e ele responde: «Claro 

que não menina claro que não fique descansada que vou direitinho ao stand e compro um Alfa 

Romeo» (MI: 69). A ironia vai acumulando-se, num crescendo, neste «Comentário», a ponto 

de tão ousada resposta ser interpretada por Sofia como o momento em que percebeu que os 

pobres «não sabem colocar-se no lugar deles» (MI: 69), que são uns tuberculosos, revoltados 

por serem pobres. Assim sendo, a conclusão a tirar seria: «nunca mais quis um pobre para 

mim que já me bastam os aborrecimentos da vida, as asneiras do cabeleireiro que não me 

acerta com o corte e as patetices dos pequenos com a droga» (MI: 69-70). Veja-se a ironia do 

narrador ao contrapor a vida miserável dos pobres com os "aborrecimentos" fúteis de Sofia, 

bem como a forma leviana como fala dos problemas de droga dos filhos. 

Este contraste entre a vida dura dos pobres e a futilidade dos afazeres das mulheres 

ricas continua a acentuar-se no "Comentário" de Sofia, ao referir a opinião da mãe que 

                                                 
154 Estabelece-se uma ligação de intertextualidade entre esta relação de Sofia e da sua família com os pobres da 
crónica «Os pobrezinhos», em que António Lobo Antunes escreve: «Na minha família os animais domésticos 
eram os pobres. Cada uma das minhas tias tinha o seu pobre pessoal e intransmissível, que vinha a casa dos meus 
avós uma vez por semana, buscar com um sorriso agradecido a ração de roupa e de comida» (Antunes, 2000: 81). 
155 Esta ideia de que os pobres gastam tudo em aguardente está também patente em Viva o Povo Brasileiro, 
através de Bonifácio Odulfo, numa conversa com seu irmão Patrício Macário: «Dar-lhes [aos pobres] dinheiro? 
Gastarão tudo com cachaça e farras» (VPB: 582). 
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chegava a «ter inveja dos pobres»156 (MI: 71), pois «os pobres se levantam cedo por não ter de 

ir que sorte ao Casino nem aos leilões nem ao cinema nem a concertos aborrecidíssimos aos 

sábados à noite» (MI: 70-71 − sublinhado nosso). Tal sentimento valeu à mãe de Sofia a 

reprimenda do senhor prior: «Olhe que não é bonito ser-se invejoso, senhora dona Filomena, 

três Avé-Marias e um Pai Nosso de penitência e é já» (MI: 71 − sublinhado nosso). A ironia 

também funciona pelo intercalar da linguagem oral no discurso mais formal como atestam os 

nossos sublinhados. A ironia contextual verifica-se aqui na desconstrução do conceito de 

inveja, associado geralmente às classes mais desfavorecidas para com as favorecidas. A ironia 

é ainda dirigida aos elementos da Igreja e à sua hipocrisia, que ao associarem-se aos ricos 

contra os pobres questionam «para que é que um pobre quer um andar na Lapa, para que é que 

um pobre quer um andar no Príncipe Real, para que é que um pobre quer ar condicionado e 

talheres e elevadores se não sabe servir-se deles» (MI: 72). O prior referido no texto chegará a 

aconselhar Sofia a não se deixar «enganar pela sua [dos pobres] bondade» e a não acreditar 

neles «que são falsos como Judas rédea curta e pouca confiança» (MI: 74). A ironia contextual 

continua ainda sobre Sofia, numa passagem parentética e destacada em itálico, ao defender 

que, de facto, os pobres não precisavam de prédios, porque viviam em barracas sobre o mar e 

nessas condições «apetecia ser pobre e morar numa barraca só pelo azul do mar, que 

desperdício aquela gente por falta de sensibilidade, não apreciar a natureza e preferir 

quaisquer cinco escudos a uma vista de sonho» (MI: 74). A sensibilidade é, porém, perceber 

que com fome não se pode apreciar o que quer que seja, logo desconstrói-se facilmente a 

sensibilidade que Sofia e os seus pares acreditavam ter. Neste sentido, ainda, considera que a 

sua consciência podia estar tranquila por participar em ceias de solidariedade, servindo os 

pobres (MI: 74), com desdém pela grande quantidade de comida que eles eram capazes de 

ingerir. A ironia acentua, assim, a perspectiva de classe, a partir do ponto de vista do grupo 

dominante ao nível social e cultural. 

Como paradigma da pobreza e dos bairros sociais, assiste-se à comparação de duas 

realidades geograficamente distintas − a Cova da Piedade e o bairro da Cuca. A ironia 

                                                 
156 Esta personagem faz lembrar Henriqueta, de Viva o Povo Brasileiro. Também ela «às vezes invejava a vida da 
gente simples. (…) Quem não tem problemas é a gente simples, que não sabe de nada, não precisa de nada, não 
tem inquietação espiritual, não tem ambições, não tem responsabilidade, furta os patrões, trabalha o menos que 
pode (…). Ah, se eles soubessem da vida de uma grande dama!» (VPB: 522-523). 
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manifesta-se quando a prima de Alice, que vivia nesse bairro em Luanda, suspira com 

saudades da Cova da Piedade, mas Alice descontrói essa saudade:  

 

a Cova da Piedade, senhores, a mesma desgraça do que em Angola com a diferença 

de os pretos sermos nós, os mesmos vazadouros, os mesmos baldios, os mesmos 

edifícios trôpegos (...) a gente a inventar comida a partir de cascas e de ossos e a 

coçar a barriga por não haver emprego (MI: 212).  

 

Esta desconstrução intensifica-se pela repetição léxico-semântica: 

 

 a minha prima Alda também murcha das trompas derivado a África mas a quem os 

filhos não faziam falta dado que tudo o que pedia ao mundo era morrer de fome na 

Cova da Piedade em lugar de morrer de fome em Luanda como se morrer de fome 

onde os pretos somos nós fosse melhor do que morrer de fome onde os pretos são 

outros, como se lhe desse prazer ser maltratada e humilhada e batida (MI: 212). 

 

Outra das personagens que merecem a atenção irónica na narrativa é o tio de Sofia. 

Mais uma vez, os pobres são desvalorizados e os ricos estratificados. Esta hierarquização dos 

ricos dá-se, por exemplo, quando Sofia visita pela primeira vez a quinta de Palmela, 

regressando chocada com o desarranjo da casa, e a mãe responde-lhe: «— O que é que a 

menina esperava de uns pirosos que nem pobres têm?» (MI: 69). Por seu turno, ao tio de Sofia, 

os subalternos irritam-no: «e não se trata apenas na roupa e do hálito que me enervam nos 

subalternos, é a ânsia de quererem parecer o que não são e os leva a endividarem-se para se 

assemelharem uns aos outros na mobília, nos diminutivos e nos Fiats» (MI: 101). Assim, os 

subalternos são vistos pela classe endinheirada como sendo intelectualmente diminuídos. É 

neste contexto que se compreende a evocação da declaração da mãe do tio de Sofia sobre os 

empregados: «— Se ela não fosse estúpida não era criada» (MI: 102). O tio de Sofia 

apresenta-se, assim, como o símbolo do materialismo, na sua incapacidade de amar. A sua 

ironia advém do desprendimento em relação às pessoas, mesmo da família. Esta personagem, 

ainda sob a visão crítico-irónica, sobre a relação operários/patrões, acrescentará: «Eu não 

exploro classe operária nenhuma, pelo contrário, farto-me de ajudar os que pedem esmola nos 
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semáforos, de contribuir com sacos de feijão para a sopa dos pobres, tirem a limpo a gorjeta 

que deixo nos restaurantes e logo vêem» (MI: 100).  

Para esta personagem, a sociedade apresenta-se tripartida: «existem três categorias de 

pessoas, nós, os possidónios e aqueles que os possidónios chamam pirosos» (MI: 101). No 

entanto, os alvos sociais não são apenas os pobres, também ao nível racial são expostos os 

preconceitos das personagens. Em relação aos negros, a madrinha de Paula descreve um pouco 

o ambiente que viveu em Angola157, primeiro no interior e depois em Luanda, de partida. A 

descrição que faz dos negros é sempre depreciativa, colocando a ênfase na sua preguiça e na 

fácil procriação. No entanto, não deixa de ser irónico que apesar de o seu marido não ser preto 

seja igualmente preguiçoso e comecem a proliferar na comunidade vários mulatos que só 

poderiam ser filhos do seu marido, deitando por terra a sua quase teoria de que a preguiça e a 

procriação desregrada são características dos pretos (cf. MI: 207-211). Estes são os pretos que 

ela descreve ironicamente como amáveis, quando chega a Benguela, ida de Portugal, e recém-

casada: «e ao desembarcar um enxame de pretos ajudando-me com a mala numa amabilidade 

tal para me aliviarem do peso que nunca mais a vi» (MI: 216). A ironia acentua-se ainda pela 

animalização, ao comparar os pretos a um enxame de abelhas. 

Os negros são ainda caracterizados no "Comentário" da madrinha de Paula, quando 

esta se refere à sua estadia em Angola. Assim, eles são os «pretos miseráveis», «preguiçosos 

como o diabo, coçando a barriga frente ao rio» (MI: 207), que se reproduzem incessantemente, 

conduzindo à animalização das mulheres: «os pretos nasciam às ninhadas ao ponto de eu 

pensar que as mulheres deles, em vez de engravidarem, punham à noite uma dúzia de ovos nas 

cubatas e de madrugada, ao acabarem de chocá-los, havia um novo bando de pretinhos aos 

saltos no capim» (MI: 208). A actividade dos pretos é reduzida à procriação, segundo o ponto 

de vista desta personagem. A ironia desconstrói, porém, esta ideia da preguiça associada aos 

pretos, uma vez que, como dissemos em cima, o próprio marido dela primava pelo dolce 

                                                 
157 Angola serve de mote a vários romances do autor, do início até uma das últimas obras publicadas até agora. 
Referimo-nos sobretudo a Memória de Elefante (1979), Os Cus de Judas (1979), O Esplendor de Portugal (1997) 
e Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo (2003). Por sua vez, O Manual dos Inquisidores, segundo o próprio autor, 
insere-se numa trilogia em que Portugal é a temática prevalecente e onde se inscrevem ainda O Esplendor de 
Portugal e Exortação aos Crocodilos. O tema fulcral em Lobo Antunes é realmente Portugal, um país observado 
sob o olhar irónico, como atesta o título O Esplendor de Portugal, expressão retirada do hino de Portugal ou As 
Naus, em que os conteúdos dos romances defraudam as expectativas criadas pelos títulos. 
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farniente. Assim, a madrinha de Paula, Alice, sofre por não ter tentado ter filhos em África, 

quando o marido já não a procurava na cama e lá deixou vários filhos ilegítimos mulatos. O 

marido acaba, porém, por escorregar e por ser engolido por um crocodilo, ao ser perseguido 

por ela, furiosa com a sua infidelidade. Alice recorda o momento em que conta o sucedido ao 

médico, em Luanda e este se compadece com a situação: «e o médico de Luanda a imaginar a 

cena e a calcular o que eu padeci, emocionado que graças a Deus há médicos sensíveis» (MI: 

211). Contudo, como ela confessara ao narrador-entrevistador, sentira uma «certa alegria» 

(MI: 211) ao assistir à queda do marido. 

Após a morte trágico-irónica do marido, e de volta à capital angolana, a personagem 

constatará que existem ligeiras diferenças entre os pretos do mato e os da cidade:  

 

uma cidade onde os pretos coçavam um pedacinho menos a barriga e se mexiam 

um pedacinho mais que no mato graças ao argumento pedagógico de um pontapé 

com alma ou de uma bofetada a tempo, amontoados em bairros de miséria na 

companhia de cães158 que eles sovavam por seu turno porque o instinto educativo, 

contagioso como é, se pega (MI: 211 − sublinhados nossos). 

 

 Assiste-se, aqui, à comparação implícita dos pretos com os cães, que os brancos viam 

como objectos, como se de resquícios da escravatura se tratasse. A ironia apresenta-se na 

desconstrução da pedagogia que se estabelecia entre os colonos e os colonizados e nas 

relações de poder institucionalizadas. 

A miséria em que viviam não é assim tão distinta da miséria dos brancos em Portugal, 

nos bairros de barracas, a que Sofia se referia. Logo, a pobreza, e a consequente 

discriminação, não é uma questão de raça, como, aliás, refere João Ubaldo Ribeiro (e que 

citaremos mais à frente). Assim, viviam  

 

pretos, cães e burros mortos entre cabanas de zinco e placas de cartão tremendo 

como pudins ao menor vento, pretos capazes de verem mosquitos na outra banda 

oferecendo-se aos domingos o luxo dos óculos bifocais, requinte de toilete que lhes 

                                                 
158 Note-se, ao contrário do que se constatará em O Cão e os Caluandas, de Pepetela, aqui os cães, em Luanda, 
mostram-se profundamente miseráveis.  
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proporcionava a satisfação de caminharem às apalpadelas a bater o nariz nos 

candeeiros (MI: 211-212 − sublinhados nossos).  

 

 Note-se a ironia da carnavalização conseguida através da animalização dos africanos e 

da sua exposição ao ridículo ao não saberem adequar os objectos às suas necessidades. Esta 

imagem dos negros exibindo despropositadamente os óculos está também presente, por 

exemplo, em As Naus, em que, após a Revolução do 25 de Abril, «pretos de óculos 

flamejantes e camisas de feriado instalaram-se nas esplanadas e nos largos no lugar dos 

brancos», em Bissau (AN: 43). A este respeito, refira-se Boaventura de Sousa Santos, 

mostrando como os estrangeiros que visitavam Portugal, a partir do século XVIII, 

estranhavam e zombavam da profusão de óculos no país. Como acabamos de ver, esta 

característica, como num jogo de espelhos, será, mais tarde, apontada pelos portugueses aos 

africanos, levando Boaventura de Sousa Santos a concluir: «A relevância desta característica 

na composição do estereótipo sobre os Portugueses está no facto de ela ser simétrica da que foi 

atribuída aos negros africanos a partir do século XIX como sendo sinal de uma pretensão de 

assimilação inconsequente e tola» (Santos, 2002b: 49). 

A personagem de O Manual dos Inquisidores que mais tenta afastar-se de todos os 

estereótipos que associam os portugueses a um povo subdesenvolvido e tece amargamente 

comentários de superioridade, e de racismo, é o tio de Sofia, ao proferir que: «o que torna 

difícil fazer desta terra uma terra civilizada é o amor dos portugueses pela porcaria que 

justifica que nos demos tão bem com o pivete dos escarumbas ao ponto de alargarmos o 

universo de mulatos» (MI: 101). Esta afirmação está em oposição com o que defendera antes 

Sofia. A ironia construída à volta desta personagem acentua-se na sua preocupação em afirmar 

a igualdade racial: «[os meus tios] interessam-se imenso pelos pretos, que são iguais à gente» 

(MI: 72).  

Como sabemos, as questões raciais antes do 25 de Abril estavam intimamente ligadas 

ao colonialismo. Assim, nas discussões políticas em casa do ministro tenta-se decidir sobre o 

futuro do país e das então colónias, nomeadamente o destino destas:  

 

damos a África aos pretos ou não damos a África aos pretos (...) 
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— Os pretos sabem lá o que querem 

(...) 

— Que grande novidade que você me traz Rodrigues se os pretos soubessem o que 

querem não havia problema eram brancos (MI: 126).  

 

Esta desvalorização dos africanos negros é contraposta à ironia da surpresa expressa na 

pergunta do secretário para Salazar: «—Por acaso conheço um preto que usa óculos e é 

professor de francês o senhor presidente não acha esquisitíssimo?» (MI:  127 − sublinhados 

nossos). Ainda assim, a tendência é de menosprezar os negros. A este respeito veja-se ainda o 

comentário irónico que César faz sobre o ministro que aparecia na televisão, a «garantir aos 

pretos que eram tão portugueses como nós, na condição, facílima de cumprir, de continuarem 

a bater palmas agradecidas por morrerem de fome» (MI: 264 − sublinhados nossos). 

Para além de referências a Odivelas, Alverca e Alcácer, a quinta de Palmela está quase 

sempre como pano de fundo dos "relatos" e "comentários" das personagens. O início anafórico 

do romance, pressupondo um passado que será posteriormente explorado pelas personagens-

narradores conduz-nos logo para o universo da quinta: «E ao entrar no tribunal em Lisboa era 

na quinta que pensava» (MI: 13). A quinta, de forma irónico-trágica, sofrerá uma gradação do 

auge rural para o abandono e do abandono para a urbanização:  

 

não existiam a quinta nem a casa, existia um porteiro de uniforme e vivendas e 

campos de golf e jardineiros a tratarem da relva e um restaurante onde tinha sido o 

pântano e um edifício que dizia Administração onde tinha sido o celeiro e uma 

torre que dizia bar onde tinha sido o estábulo (MI: 247).  

 

Esta evocação de João é corroborada pelo primo da viúva do farmacêutico, Martins, 

que nos dá uma perspectiva do ambiente social da província: «o senhor ministro que habitava 

uma quinta na banda da serra onde é agora um aldeamento dos ingleses e o picadeiro e o golfe 

e os campos de ténis, as quintas onde passava as tardes a beber jeropiga, da caçadeira no 

sovaco, entre criadas e cães» (MI: 358).  

A quinta é, num primeiro momento, segundo o olhar de Alice, «esquisitíssima cheia de 

passarada e vacas» (MI: 214), «meio arranjada meio desarranjada com a passarada» (MI: 214). 
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Após o 25 de Abril, apresenta-se desfigurada, ao ponto de João comentar, ao regressar aí, e 

encontrar o pai de caçadeira: «só percebi que não me enganei no portão [da quinta] pelos 

gritos dos corvos» (MI: 221). Note-se, pois, a insistência no motivo dos pássaros, como 

elemento identificador da quinta. De facto, são vários os motivos associados à vida rural, 

representada na quinta de Palmela do ministro, nomeadamente os cães (lobos da Alsácia), as 

vacas, os pássaros (corvos e pombos, sobretudo) e as árvores (eucaliptos, laranjeiras)159. A 

importância dos cães é significativa. Evocados por várias personagens, são símbolo de poder e 

imposição de medo. A relação ministro-cães estabelece-se num laço de identificação, 

sobretudo quando ele, no lar, evoca a quinta no momento da sua própria decadência, matando 

um dos cães doente: «o cão doente no espelho, um cão de chapéu e cigarrilha e suspensórios 

de elástico que me seguia a pedir que o matasse (...) o homem de chapéu e cigarrilha e 

suspensórios de elástico quer dizer o cão, quer dizer o homem, quer dizer o cão» (MI: 356).  

A identificação verifica-se no nível físico, uma vez que a descrição do ministro se faz 

caricaturalmente ao longo do romance, tendo por base o chapéu, a cigarrilha e os suspensórios, 

e ao nível psicológico, ao considerar-se doente como o cão. Veja-se o seguinte exemplo: «e o 

ministro, que desilusão, tinha um chapéu de reformado da sueca da Fonte Luminosa e 

suspensórios de droguista em vez de uma farda com medalhas» (MI: 215). De facto, o chapéu, 

enquanto símbolo do poder, é focado desde o início do romance no eco que João recorda: 

«Faço tudo o que elas querem mas nunca tiro o chapéu da cabeça para que se saiba quem é o 

patrão» (MI: 15). Por seu turno, Isabel evoca as noites do seu casamento: «desejando não 

acordar a meio da noite com uma cigarrilha preocupada a queimar-me a bochecha» (MI: 384). 

A hipálage, aqui, revela-nos que o ministro descarregava a sua preocupação através das 

cigarrilhas, como se os comportamentos dele tivessem desencadeado em Isabel a aversão pelo 

marido. A propósito da personagem do ministro, António Lobo Antunes revela: «a 

personagem do velho é capaz de ternura e de coisas de uma extrema crueldade e violência. 

Uma das coisas que me impressionou nele e quase me comoveu foi o profundo amor dele pela 

mulher desaparecida» (Silva, 1986: 17). A tentativa dele era recuperá-la através de outras 

mulheres: a viúva do farmacêutico, a mulher do sargento, Milá, Odete, a Cozinheira. Nos três 

                                                 
159 Alguns destes motivos são explorados por Maria Alzira Seixo, nomeadamente os pássaros, as árvores, a 
música, os relógios, os cães e o fogo (cf. Seixo, 2002b: 288-294). 
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primeiros casos, assistimos à sua ternura e cortesia, porém, em relação às duas últimas 

mulheres constatamos a sua brutalidade. 

Ainda sobre a quinta de Palmela, veja-se o "Comentário" do tio de Sofia: 

 

Claro que não foi agradável nem para a minha família nem para mim e por isso 

mesmo hesitámos, medimos os prós e os contras, adiámos a decisão, chegámos a 

pensar esquecer o que o João nos fez, porém quando os nossos técnicos nos 

mostraram a maqueta e explicaram que a quinta de Palmela dava uma urbanização 

com dividendos óptimos tivemos de actuar não a pensar no lucro (...) mas somente 

com a ideia de por um lado recuperar um pouco do que ele nos roubou (MI: 97). 

 

A ironia é dupla, pois ao dizer que «não foi agradável», contradiz-se, assim como se 

contradiz ao afirmar que «o lucro» não influenciou a decisão de tomar a quinta. Por outro lado, 

a personagem insiste na ideia de que João os «roubou», quando, com o à-vontade que vai 

ganhando ao ser entrevistado pelo interlocutor, revela que foi ele que engendrou o esquema 

dos desfalques, culpabilizando, depois, João. 

A quinta é ainda o cenário irónico das visitas aparatosas de Salazar, na altura do 

ministro, ridicularizando-se os cuidados da tropa e da PIDE à procura de espiões. A 

subjugação destes às vontades do Presidente do Conselho é de tal forma que o secretário grita 

no terraço para os carros da tropa: «— O senhor presidente não quer a chuva aqui», e a tropa 

coloca-se logo «de gatas na lama a combaterem as nuvens com as espingardas» (MI: 128). 

Estas descrições são feitas pela cozinheira, personagem alvo de ironia trágica. Esta 

personagem acreditava que o ministro gostava dela, apesar deste a tratar como subalterna, 

abordando-a de forma imperativa: «Tu aí» (MI: 33, 125, 127, 128, 133); «tu quieta» (MI: 125, 

128, 133). É certo que, e mais uma vez ironicamente (ironia contextual), o ministro a 

procurava quando tinha a visita de Salazar, desculpando-se por ter de ir telefonar ao 

ministério. Esta atitude parece, porém, mostrar, por um lado, a falta de respeito por Salazar e, 

por outro, como Salazar era enfadonho e ele tinha de se ir distrair. Esta desvalorização atinge o 

auge quando a cozinheira, chamada ao gabinete do patrão para confirmar a gravidez, vomita 

«no casaco de inaugurar hospitais [do ministro], nos livros, na fotografia de professor Salazar» 
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(MI: 131). Com a confusão, a governanta chega «a pisar o Papa e o cardeal e o professor 

Salazar» (MI: 132). Note-se a metonímia, ao retirar-se o vocábulo "foto", para minimizar a 

importância destas figuras representantes do regime. 

Assim, a cozinheira é animalizada nas situações em que aparece, sobretudo quando 

fica grávida: «e o senhor doutor tacteando-me a barriga como se eu fosse uma égua ou uma 

borrega prenha» (MI: 129). Esta animalização é levada ao extremo aquando do seu parto, pois 

é obrigada a deitar-se na palha do estábulo. Chamado o veterinário, este não compreende a 

urgência, pois não sabe de «nenhum animal que vá parir» (MI: 135), ao que o ministro 

esclarece: «é que não reparou bem amigo não deu conta que a bezerra é esta faça-me o favor 

de começar» (MI: 135). A forma animalesca como é descrito o parto remete-nos para uma 

desconstrução deste tipo clandestino de partos e, por intertextualidade, para o nascimento de 

Jesus Cristo.  

Face a isto, a convicção que a cozinheira apresenta no início do seu "Comentário" só 

pode ser irónica, de uma ironia trágica: «A dona Titina pode dizer o que quiser porque não era 

da senhora que o senhor doutor gostava era de mim» (MI: 125). E esta ironia irá crescendo e 

confirmando-se, pois o leitor, à medida que vai avançando no romance, apercebe-se de que o 

ministro tratava com muita delicadeza outras amantes, que o amor pela mulher era genuíno e 

que foi a não-correspondência amorosa que o tornou amargo e bruto em muitas relações com 

mulheres, sobretudo com as subalternas. Paula, numa visita à quinta de Palmela, conhece o 

irmão e reconhece nos traços fisionómicos da cozinheira algumas parecenças consigo, mas 

parece não perceber que é sua mãe (MI: 203). A cozinheira, por sua vez, observa-a, como se 

soubesse que era ela, mas não tem coragem de a abordar. Mais uma vez, é mostrado o trágico 

da existência humana, na exposição de desencontros. 

Este é pois um texto de amor não correspondido, frustrado e, por conseguinte, um texto 

de solidões. Mesmo as mulheres do romance (a maioria das personagens é feminina) são mal-

amadas, muitas das vezes submissas, assistindo à usurpação da sua liberdade individual em 

silêncio. Para além da cozinheira, que gostava do ministro, também Titina se dedica a ele, sem 

correspondência160, apenas com a irónica dependência deste em relação a alguns problemas 

                                                 
160 Como ela refere: «ele distraído de mim e eu atenta ao mínimo sobressalto do seu fígado» (MI: 169). 
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mais caseiros. Esta dependência é tragicamente irónica, pois é apenas com Titina que o 

ministro parece mostrar alguma fragilidade.  

Esta ironia trágica manifesta-se ainda em outros momentos de animalização. O 

veterinário, a quem o ministro tratava igualmente como subalterno (cf. MI: 157), apresenta a 

sua mulher como um «monstro» (MI: 151), desejando a sua morte. Para contrabalançar a 

frustração no casamento, o veterinário delicia-se com a presença das adolescentes que 

acompanhavam a mãe e os animais de estimação ao seu consultório; ia assistir à chegada e/ou 

à saída das alunas ao liceu e observar as suas pernas que o «começavam a comover com a 

idade» (MI: 153). Esta personagem faz lembrar Manoel de Sousa Sepúlveda, em As Naus161, 

que gostava de observar as adolescentes a caminho do liceu. Assim, sobre a personagem do 

veterinário recai o olhar irónico do narrador-organizador da narração, pois, à evidência das 

suas fantasias pedófilas, que ele próprio manifesta, opõe-se a recusa em aceitar as acusações 

por parte do reitor do liceu: «maçadas já eu tenho de sobra, agora, por exemplo, é o reitor do 

liceu a mover-me um processo com a mania, calcule a estupidez, que lhe persigo as meninas» 

(MI: 156).  

Para além da cozinheira e da mulher do veterinário, também Romeu aparece 

animalizado nos seus comportamentos e delírios com caravelas no Sado162, devido à sua 

deficiência. É descrito por Paula como estando no escritório a um canto, «onde o infeliz se 

acocorava como um urso a hibernar» (MI: 252). Finalmente, a mulher sem nome, sem 

descrição, sem pormenores, que o ministro mata de forma acidental, e a que se refere no 

«Relato» da última parte do livro, é mencionada repetidamente como a «presa» (MI: 364-377). 

Esta despersonalização verifica-se nos comentários de Alice, que aceita cuidar de 

Paula, pois apesar de ter comprado «umas pulseiras que tilintam e tudo para me fazerem 

companhia» (MI: 214), chegou à conclusão de que tinha a possibilidade de finalmente ter uma 

criança, que  

 

                                                 
161 Este tema relacionado com a pedofilia está também presente em vários romances de João Ubaldo Ribeiro, 
destacamos a personagem Joaquim Moniz Andrade, o mestre-escola da Vila de São João, nos jogos 
sadomasoquistas que praticava com os seus alunos e alunas (FIP: 232). 
162 Havendo lugar a uma auto-intertextualidade autoral em relação a As Naus. 
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apesar das fraldas, dos incisivos de leite e das maçadas das vacinas sempre faz 

mais companhia que as pulseiras com a vantagem adicional de podermos ralhar-lhe 

e aplicar-lhe uns sopapos se qualquer coisa nos aborrece, por exemplo um cano 

avariado ou a mulher da praça que nos roubou nas bananas (MI: 214).  

 

A ironia recai aqui na perspectiva educacional de Alice e dos seus pares, pois um filho 

é comparado a um objecto que serve para descarregar a frustração do dia-a-dia. Aliás, esta 

ideia é dada desde início, visto que a criança é instrumentalizada, comparada às pulseiras.   

A animalização não é característica apenas de O Manual dos Inquisidores. Também 

em As Naus se assiste à atribuição de características animalescas às personagens, através da 

escolha de verbos como «piar» (AN: 37); «chiar» (AN: 38); «grunhir» (AN: 63) e expressões 

como: «andar de bicho sem raça» (AN: 38); «quadris de borrego» (AN: 87); «os ninhos de 

pardal dos sovacos» (AN: 135), só para citar alguns exemplos. A escolha destes campos 

semânticos enfatiza o ambiente de nonsense de As Naus, como já referimos no capítulo 

anterior.  

A animalização constante de personagens em romances de António Lobo Antunes 

enfatiza, assim, a relação com a alma humana na sua desumanização, no absurdo da vivência 

agreste; acentua a despessoalização, a perda de rumo, a aberração, o descrédito na natureza 

humana; como se se fizesse a apologia da imperfeição humana no desenho da realidade crua 

contemporânea. Neste sentido, Maria Alzira Seixo acrescenta:  

 

Daí que seja tão difícil separar indivíduo e sociedade, na obra de Lobo Antunes. 

Porque, se é certo que as personagens são objecto de uma caracterização perfeita, e 

nomeadamente através do seu discurso, que as faz emergir inconfundivelmente do 

tecido romanesco num recorte social e cultural muito pronunciado — neste 

romance como confundir Milá com Paula ou com Titina? Como não diferenciar 

imediatamente Pedro de João ou de César? —, também é certo que o princípio de 

individualização se acha abalado pela memória que de umas figuras distingue sobre 

as outras (Isabel sobre Milá, Francisco sobre João, Pedro sobre Sofia, D. Alice 

sobre Lina) (Seixo, 2002b: 311). 

 



O Discurso da Ironia em Literaturas de Língua Portuguesa 

 − 195 −

Assiste-se, pois, à exploração da ironia mesmo através da agonia das personagens. O 

escritor vê humor nesta degradação das personagens. Quando lhe perguntam se no livro não se 

salva ninguém, António Lobo Antunes, numa entrevista ao Jornal de Letras (Silva, 1996: 17), 

retorque: «Tem piada. Eu acho o livro profundamente alegre. Talvez um dos livros com mais 

humor que eu já tenha escrito. (...) No final o antigo ministro está cheio de esperança». E esta 

esperança é profundamente irónica, pelo menos aos olhos do leitor que acompanhou todo o 

trajecto do ministro e tem a perspectiva abrangente dos percursos das restantes personagens. 

A ironia é igualmente contextual: após o nascimento da criança, Paula, o ministro, que 

bastava ligar ao major para lhe resolver todos os incómodos, que inaugurava hospitais e 

aparecia na imprensa, teve de recorrer à governanta para lhe solucionar o problema e retirar-

lhe de casa a filha ilegítima (cf. MI: 149). Antes, também de nada lhe valera a sua influência 

para reaver a mulher e punir o amante dela. A suprema ironia trágica revela-se na medida em 

que o seu poder de nada valia para resolver questões do foro privado e no final, de forma 

gradual, passa de homem importante, para um «velhote desocupado e inofensivo» (MI: 358). 

Quando é assolado pela trombose, o filho parece minimizar o seu problema e, apático, vai 

protelando a ida ao hospital durante um dia. Nesse momento, o ministro é já visto como um 

«mendigo» (MI: 60). Finalmente, é reduzido quase a um vegetal, no lar, a quem a enfermeira 

tem de pedir «Chichi senhor doutor chichi» (MI: 84, 86, 94). A repetição deste pedido, como 

um eco, reduz ironicamente o ex-ministro à inutilidade. E até a vingança que o ministro pensa 

ter conseguido infligir ao amante da mulher, pois o filho casou com a sobrinha do amante, a 

quem o ministro recebeu com modos grosseiros, não é mais do que uma vingança caricata e 

ridícula, sobretudo se comparada com o desfecho dessa rivalidade: a família de Sofia consegue 

ficar com a quinta de Palmela e colher daí muitos dividendos. 

 Neste romance, a ironia ressalta tematicamente através do absurdo da organização da 

sociedade portuguesa. Ao nível formal, essa ironia revela-se no estilo narrativo fragmentado, 

por vezes agressivo, expondo os poderes estabelecidos. A distância do narrador-organizador 

da narração, que pulula de personagem em personagem, permite essa exposição irónica das 

personagens no seu ser-social. Maria Alzira Seixo critica no romance o seu fracasso na 

concretização dos objectivos como o existencial e o social, pois, como escreve 
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o mundo do romance, assentando em motivos sociais e históricos de uma 

referencialidade concreta, e estabelecendo entre as personagens ligações que 

reforçam o carácter tradicional da saga, deixa em aberto muitas das possibilidades 

narrativas, reforçando o carácter aleatório e displicente das combinações absurdas, 

e pondo em questão o sentido do romance como projecto existencial determinado 

ou como construção social teleológica (Seixo, 2001: 336 − sublinhados nossos).  

 

Tendo em consideração o macrocosmos da totalidade da obra antuniana, esta não será 

uma crítica que se pode estender a (quase) toda a sua obra? O projecto de escrita de António 

Lobo Antunes, como já citámos na Introdução, será o de deixar o leitor «sem receita», 

propondo a «verdadeira aventura» em que «o narrador e o leitor fazem em conjunto ao 

negrume do inconsciente, à raiz da natureza humana» (Antunes, 2002: 109). E esta aventura 

não é proposta sobretudo através do olhar irónico de um autor que observa a natureza humana 

em toda a sua dramaticidade e tragicidade? Assim nos parece. 
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3. O feitiço da dialéctica racial 
 

 
Ninguém fala nesse pavão ruante, na verdade, não se fala na 

ilha do Pavão. 

João Ubaldo Ribeiro, FIP: 9. 

 

 

 

Como observámos no capítulo anterior, Viva o Povo Brasileiro foca a construção da 

brasilidade. É uma obra rica ao nível de informação social e, por isso, destacaremos aqui 

algumas passagens antes de nos debruçarmos sobre O Feitiço da Ilha do Pavão. 

Em Viva o Povo Brasileiro, as relações sócio-raciais são destacadas. Para Amleto, por 

exemplo, convertido aos valores da elite, reproduzindo os estereótipos racistas de que sofrera 

quando não tinha uma posição social significativa, o povo era uma amálgama desprezível: 

«que será aquilo que chamamos de povo? Seguramente não é essa massa rude, de iletrados, 

enfermiços, encarquilhados, impaludados, mestiços e negros» (VPB: 244-245).  

Note-se, pois, a ironia da situação: Amleto, mestiço, repudia os seus pares raciais. Por 

aqui se verifica que a cor da pele se submete à ascensão social, por outras palavras, a partir do 

momento em que se consegue ascender a uma posição social significativa, a cor negra da pele 

é repudiada. A crença de Amleto de que o nariz se afilaria, para maior semelhança com os 

brancos, leva-o a impor uma técnica aos filhos: «cuspir em jejum» (VPB: 322). Este exemplo 

que põe a ridículo a personagem, acentua-se se tivermos em consideração que Amleto 

enriquece através de práticas corruptas, desviando e extorquindo os recursos do barão e 

contribuindo para o empobrecimento da baronesa (VPB: 170-175, 229). Num momento de 

ironia trágica, a viúva do seu funcionário Horácio Bonfim, vem-lhe ingenuamente entregar o 

diário do seu falecido, onde se podia ler os «acontecimentos nos estabelecimentos do senhor 

barão de Pirapuama sob a administração do guarda-livros Amleto Ferreira» (VPB: 332). A 

viúva não sabia ler, mas, em dificuldades financeiras, lembrara-se do que lhe dissera o seu 

marido antes de morrer: que aquele documento tinha valor. Não lhe dissera, porém, do que se 
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tratava. Desta forma, contribuía para que se destruíssem provas das actuações de Amleto, sem 

ganhar nada em troca. Certificando-se de que o documento não tinha sido mostrado a 

ninguém, Amleto assegura-lhe que aquilo não tinha o «menor valor» (VPB: 332), não lhe 

podendo dar a ajuda pretendida, para além de uns cartões, recomendando-a a outras pessoas e 

estendendo-lhe «cinco mil-réis» (VPB: 332). 

 Esta personagem está ironicamente ao nível moral do barão, pensando, depois de 

enriquecer: «a verdade é que estou em paz com minha consciência, nunca fiz mal a ninguém, 

sou um homem prestante» (VPB: 231). Porém, o dinheiro não escondia a sua mestiçagem nem 

lhe abria as portas da aceitação social, pois «agora que achara o rumo certo, que cavara com as 

unhas sua fortuna, ainda tinha de enfrentar o problema da aparência racial, a aceitação das 

pessoas gradas, as restrições impostas pelos mesquinhos» (VPB: 231). Para tentar contornar 

este problema, suborna o padre-adjuntor do Vigário Geral (VPB: 235) e obtém uma certidão 

de baptismo falsa: passa de Amleto Ferreira, para Amleto Henrique Nobre Ferreira-Dutton 

(VPB: 233). 

Constatamos que no romance a questão da identidade nacional está dependente da 

situação social e racial que marca cada uma das personagens. Há algo, porém, em comum: a 

visão do Brasil, como um todo, está longe de ser eufórica. O descontentamento é variado e 

heterogéneo, consoante os interesses em questão de cada personagem. O povo é, no entanto, 

como já dissemos, aquele que apresenta um discurso mais "puro" e desinteressado, esperando 

(e desesperando) por um 'amanhã' que teima em não acontecer, como se o futuro fosse um 

não-tempo que não permitisse a concretização de uma nação. 

E esse 'amanhã' teima em não se realizar porque se torna difícil a convivência social 

entre as várias raças163. O narrador omnisciente apresenta-nos o pensamento do barão de 

                                                 
163 As ciências sociais contemporâneas vêem a raça como o resultado de um processo pelo qual os indivíduos se 
juntam uns aos outros para formar coligações, facções ou unidades mais vastas. Porém, conviria referir que não 
há uma boa definição de raça. Em biologia, por exemplo, o termo tem um significado utilitário, pois serve para 
indicar que duas ou mais populações de uma mesma espécie apresentam uma diferenciação que merece ser 
assinalada (cf. Mota, 1997: 31). Trata-se de uma noção pré-darwiniana, quando as espécies eram consideradas 
imutáveis, baseando-se na visibilidade somática dos indivíduos, nomeadamente na categorização de marcadores 
físicos da cor da pele, do formato do rosto, da textura do cabelo, etc. É neste quadro que se defendem, 
erroneamente, ideais como o de 'pureza de raça'. Porém, actualmente, quer biólogos, quer antropólogos 
reconhecem a falta de validade científica do termo 'raça' quando reportado ao ser humano. É já claro para a 
maioria da comunidade científica que não existem aptidões "raciais" inatas. É desta opinião que comunga Ralph 
Ellison, para quem a raça negra é um resultado cultural e não físico: «It grows out of despair. It attempts to 
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Pirapuama, Perilo Ambrósio, que, ainda no tempo da escravatura (em 1826, na diegese), pensa 

sobre um dos seus escravos de porte: «Como ter medo de uma coisa sua, mais um negro seu 

entre dezenas e dezenas, uma coisa com a qual podia fazer o que quisesse?» (VPB: 30). 

A antropofagia e a miscigenação são também uma realidade bem patente em Viva o 

Povo Brasileiro, a começar pelo caboclo Capiroba, em 1647, que «apreciava comer 

holandeses» (VPB: 37). A antropofagia dá-se do caboclo para com os brancos: «No terceiro 

ano, o caboco roubou mais duas mulheres e viu nascer umas quantas filhas, de maneira que, 

com muitas bocas para sustentar, passou a consumir um número maior de brancos» (VPB: 44). 

Estas relações entre caboclo—branco não são apenas de antropofagia, mas também de 

miscigenação. Miscigenação entre o holandês Sinique, prisioneiro de Capitoba, e Vu, a filha 

mais velha do Caboclo. Mais tarde, este caboclo será recordado por Zé Popó a Macário, na 

Clareira, aquando das práticas «fetichistas dos negros» (VPB: 496), como protector dos 

oprimidos: «A história é que esse caboco Capiroba, que depois de se tornar caboco espírito 

virou protector do índio, do preto e do povo da terra» (VPB: 494). 

Porém, a mestiçagem, abordada desde o início do romance, não é bem vista por todos, 

sobretudo pelo clero e classes privilegiadas, como o Cônego Visitador D. Francisco Manoel de 

Araújo Marques, que, em 1827, proferirá: «A mestiçagem estiola o sangue e o temperamento» 

(VPB: 61). E continua: «O elemento servil é indispensável para que se mantenha o país e a 

sociedade (...) essas criaturas simiescas e obtusas, que estão no mundo para que louvemos a 

Deus pelo nosso destino de homens normais e para que ponhamos à prova nossa caridade» 

(VPB: 62). 

                                                                                                                                                         
define Negroes by their pigmentation, not their culture. What makes you a Negro is having grown up under 
certain cultural conditions, of having undergone an experience that shapes your culture. (…) There is our 
psychology and the peculiar circumstances under which we have lived. There is our cuisine, though we don't 
admit it, and our forms of expression. I speak certain idioms; this is also part of the concord that makes me a 
Negro» (Corry, 1970).  

O conceito de raça, já abandonado também pela antropologia (quando empregue surge entre aspas e é 
entendido como construção social), é pois contrário à teoria da evolução. Quando utilizado, é ao serviço de uma 
historicidade política e ideológica. Aliás, data de 1950 a Declaração da UNESCO que defende que «se renuncie 
completamente a este termo quando se aplica à espécie humana e que se adopte a expressão 'grupos étnicos'». As 
expressões entretanto surgidas para substituir raça, como 'grupos étnicos', ou 'cultura', não aprazem, também, 
completamente aos antropólogos. A maioria da comunidade científica renuncia ao recurso a esta terminologia de 
expressões pré-darwinianas, porém, devido a vários factores políticos, ideológicos e sociais, não tem sido 
possível banir este conceito — precisamente, também, porque não tem sido fácil encontrar substituto. Assim, e 
por tudo o que acabamos de referir, optámos por colocá-lo em itálico. 
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Esta mestiçagem não acontece, contudo, apenas entre as classes desprivilegiadas. 

Também a mãe de Amleto Ferreira, D. Jesuína, era professora «de primeiras letras», liberta, 

humilde, «mulata escura» (VPB: 235). Consequentemente, ele era mestiço, bastardo e tentava 

esconder a sua origem ao não contactar com a mãe e ao fazê-la passar por ama velha (VPB: 

238).  

Por sua vez, a heroína, Maria da Fé, mulata, com ascendentes caboclos e europeus, é o 

expoente máximo dessa miscigenação, como vimos no capítulo anterior. A indignação do 

negro Leovigildo, Leléu, que cuida de Maria da Fé como de uma neta, face ao comportamento 

desta, antes de entrar na Irmandade, baseia-se também na relação racial, incomodando-o que 

ela não acompanhasse com brancos. Na verdade, nas várias situações sociais, o ideal a seguir 

era o da brancura. Vasco Miguel, filho da baronesa, casa com Carlota, obrigada pelo pai, 

Amleto, pois «o rapaz não era rico, mas era branco» (VPB: 248).  

O narrador intensifica a ideia preconceituosa em relação aos negros, por parte dos 

brancos, através, por exemplo, da mulher do barão, Antônia Vitória, que os considera com 

«ausência de tino e sentimento» (VPB: 85). Deste modo, era justificada a forma animalesca e 

os castigos impingidos aos negros. Assim, o pai de Vevé é chicoteado por ter dado o peixe que 

pescou (VPB: 99); ao negro, que combateu com o barão na guerra da Independência, é-lhe 

cortada a língua para que não revele a cobardia do barão na guerra (VBP: 112); o pé é 

decepado, «que é como se exemplam os fujões reincidentes» (VPB: 113); manda-se castrar os 

negros do trabalho da casa e de serviços mais delicados, para que eles fiquem «mais calmos e 

pacíficos» (VPB: 113) e é incentivada a reprodução, pois como referia o Cônego: «o trabalho 

dos moleques aqui é muito útil, há que fazer com que os negros se reproduzam. É a mesma 

coisa nas minas» (VPB: 114).  

As concepções de punição mudam, como lembra o barão: «Tampouco os ferros mais, 

como se fazia no tempo de meu pai. (...) Hoje é prática inútil, pois os negros não têm para 

onde ir e, desvalidos de nossa assistência, morreriam por aí à míngua» (VPB: 114), ainda que 

nem por todos essas concepções sejam partilhadas, como é o caso do Cônego que, em discurso 

indirecto livre, insiste na separação entre raças: «pois lá [América do Norte] não se faz como 

aqui, onde se permite aos pardos e cafusos a vida em comum com a gente branca até como se 

brancos fossem» (VPB: 115). 
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O cónego insiste ainda na sua perversa concepção de elitismo aristocrático, sob o olhar 

irónico do narrador, defendendo a importância dos mestiços na escala social entre os senhores 

e os escravos para que aqueles possam realmente sobressair na escala social: 

 

Os mestiços são muito entusiasmáveis (...) a mestiçagem é uma real alavanca do 

progresso desta terra, pois que o espírito do europeu dificilmente suporta as 

contorções necessárias para o entendimento de circunstâncias tão fora da 

experiência e vocação humanas. Eis que o Brasil não pode ser um povo em si 

mesmo, de maneira que as forças civilizadoras hão-de exercer-se através de uma 

classe, no caso os mestiços, que combine a rudeza dos negros com algo da 

inteligência dos brancos (VPB: 119). 

 

Os seus preconceitos são vários, defendendo que os negros são «a raça mais atrasada 

sobre a face da Terra», são selvagens e estúpidos (VPB: 119), daí a «necessidade de leis que 

refreiem a mestiçagem» (VPB: 120). Sente-se a ironia do olhar histórico do narrador, 

sobretudo na medida em que é dada a visão racista de representantes da Igreja, que deveria 

zelar pela igualdade. 

 Ainda antes da abolição da escravatura (em 1888), faz-se referência aos negros que «ali 

[Armação do Bom Jesus] trabalhavam [no tratamento da baleia] e foram na maior parte 

vendidos para compradores diversos, outros ainda pagam sua alforria a prestações, outros se 

espalharam conforme a vontade dos donos, uns dois fugiram, muitos morreram» (VPB: 268). 

Neste cenário, a conclusão possível é a de que: «A vida é curta, a do negro mais encurtada 

pelo trabalho e pela humilhação» (VPB: 272). Depois de humilhada, a mãe de Maria da Fé é 

morta por brancos, sem que se verifique a posteriori qualquer tipo de justiça, pois «não 

acontecia nada a branco que matasse preto» (VPB: 350). A humilhação dá-se também através 

de insultos. O carcereiro, que prende Budião, desabafa: «Acredito que a África há-de ser a 

terra mais fedorenta que existe, com tua raça a impestá-la» (VPB: 355). A animalização é 

frequente, como se constata pela declaração de Perilo Ambrósio: «os negros não têm alma e 

têm quanto [sic] direito a expressarem-se quanto o têm os porcos e galinhas!» (VPB: 22). 

Acumulam-se, como vemos, comentários preconceituosos e de herança de um determinismo 

biológico que conduzem a acções de racismo e discriminação social. O olhar do narrador 



Ironia e (des)construção sociais 
Capítulo III 

 −202−

recai, assim, sobre as desigualdades sócio-raciais que se estabeleceram ao longo da História, 

na constituição do Brasil como nação e que hoje ainda têm repercussões graves na sociedade 

brasileira164.  

 

Falemos agora de O Feitiço da Ilha do Pavão, que em vários momentos nos remete 

intertextualmente para Viva o Povo Brasileiro, sobretudo no que diz respeito às relações sócio-

raciais. Este romance, de 1997, também está imbuído de uma perspectiva histórica, ainda que 

menos acentuada. Imagine-se que existe uma ilha chamada a ilha do pavão. Ninguém a vê, 

mas está povoada pelas desigualdades representativas da sociedade em geral, uma sociedade 

(brasileira) ainda a viver sob o jugo português. Na ilha figuram os vários sistemas de 

subjugação: escravocrata, político, racial e religioso. Assistimos a forças contrárias: por um 

lado, Capitão Cavalo, branco, que protege e liberta os negros escravos e os índios; por outro, 

Afonso Jorge II, descendente de negro do Congo, que se intitula rei de Quilombo. É um 

quilombo às avessas, onde persiste a escravatura, o obscurantismo e a tortura; por outro lado, 

ainda, a ambição política dos mestres-de-campo das vilas. Porém, no final do romance, a ilha 

revela o seu feitiço e a sociedade transforma-se: deixa de haver escravatura e os índios podem 

viver nas vilas como desejavam — tende-se para um sistema igualitário e de liberdade. Os 

principais temas abordados são, pois, a mestiçagem, a convivência entre brancos, índios e 

negros (escravos e livres), a feitiçaria e a corrupção da Igreja, através da Mesa Inquisitória,  

A acção desenrola-se numa ilha imaginária, que, como refere o narrador, «jamais se 

escutou alguém dizer ter ouvido falar na ilha do Pavão» (FIP: 9). Esta ideia é circular, repetida 

no final do romance: «Jamais se escutou alguém dizer ter ouvido falar na ilha do Pavão, muito 

menos dizer que a viu, pois quem a viu não fala nela e quem ouve falar nela não a menciona a 

ninguém» (FIP: 323). 

Não é de descurar a simbologia de pavão e de ilha165. O pavão é símbolo solar, sinal de 

prosperidade e imortalidade, a bem-aventurança eterna. Este simbolismo concretizar-se-á no 

momento em que as personagens Degredada, Crescência, Capitão Cavalo e Hans descobrem o 

                                                 
164 Ver a questão actual da tentativa de implementação do sistema de cotas no ensino público superior para 
negros, no Brasil. 
165 Cf. Chevalier e Gheerbrant, 1994: 507-508 e 374-375, respectivamente. 
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"feitiço" da ilha166 e cujo valor fantástico exploraremos no próximo capítulo. Por sua vez, a 

ilha evoca o refúgio, é «um mundo em pequeno formato, uma imagem do cosmos, completa e 

perfeita», «um lugar de eleição, de ciência e de paz, no meio da agitação do mundo profano» 

(Chevalier e Gheerbrant, 1994: 374). Pelo menos este é o ideal para as principais personagens 

do romance, cujo objectivo principal é alcançarem para si próprias e para a ilha em geral a 

harmonia, ainda que no final não haja mundos perfeitos e os prevaricadores, como o 

intendente Felipe Mendes Furtado e o mestre-de-campo José Estêvão Borges Lustosa, 

continuem a viver na ilha, ajustados a um novo modo de vida, mas, deduz-se, sem prescindir 

dos seus vícios. Este simbolismo da ilha é ab initio desconstruído ironicamente pelo narrador, 

que concentra na ilha, de forma hiperbólica, todos os males do mundo, através de uma longa 

enumeração (FIP: 10). A ideia de feitiço, introduzida logo pelo título, é igualmente 

desconstruída pela ironia conseguida através dos termos usados na enumeração assindética: 

«encontra-se também a convicção de que na ilha moram feiticeiras de poderes inauditos, umas 

pretas, outras roxas, outras cafuzas ou índias, outras brancas da terra ou do reino» (FIP: 11). 

Da ilha ficamos, pois, a saber que se situa no Recôncavo, perto de Itaparica, ao largo 

de Salvador, sendo constituída por várias vilas, de que se destaca a Vila de São João Esmoler 

do Mar do Pavão, por pequenos arraiais, por aldeias dos índios e por «um certo reino na mata 

do Quilombo» (FIP: 15). 

A acção parece situar-se no século XVIII, ainda que não haja no texto nenhuma 

referência concreta à localização temporal, e por isso o narrador destaca, através do discurso 

modalizante, a surpresa que o visitante poderia ter ao ver a convivência entre brancos e 

negros:  

 

Talvez lhe [ao visitante] cause um pequeno espanto ver como homens, mulheres e 

crianças, brancos e negros, bem-postos e negros, diferentemente de outras terras, 

abraçam o uso de tomar banhos de mar (...). Possivelmente também estranhará ver 

negros calçando botas, sentando-se à mesa com brancos, tuteando-os com 

naturalidade e agindo em muitos casos como homens do melhor estofo e posição 

                                                 
166 Cf. capítulos XXXV; XXXVII e XXXIX. 
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financial, além das negras trajadas como damas e de braços dados a moços alvos 

como príncipes do norte (FIP: 17 − sublinhados nossos). 

 

Note-se a ironia do narrador que, através do discurso modalizante, introduz uma 

hesitação na interpretação que não se justifica para a época, uma vez que tais descrições de 

convivências entre raças e em que os negros alcançam o estatuto financeiro e social dos 

brancos só poderia ser facto de "muito espanto" para o período temporal que trata o romance. 

No entanto, veremos ao longo da obra que esta condição dos negros não era extensível a toda a 

ilha e que os índios acabam por ser motivo de descontentamento na vila sob a alegação oficial 

de exporem as suas "vergonhas" às pudicas damas da sociedade e, por conseguinte, são 

forçados a regressarem à sua aldeia, na mata. Só a intervenção do Índio Balduíno com as suas 

artimanhas dá, por momentos, esperança aos índios. Porém, a solução primeiramente 

encontrada por este piorará os sentimentos de repulsa dos brancos poderosos da vila para com 

os índios.  

Nesse momento da narrativa («capítulo VIII»), assistimos a um quadro hilariante, que 

é o episódio escatológico em que as tropas que tentam fazer valer a lei de banimento dos 

índios são humilhadas por uma singular diarreia, provocada por uma poção preparada pelo 

índio. A ironia manifesta-se aqui através da carnavalização do quadro apresentado pelo 

narrador. O episódio, conhecido pela batalha do Borra-Bota, provoca situações absurdas que 

vão desde a subversão das intimidades à disputa pelos penicos disponíveis. No final do 

episódio, Borges Lustosa, sentado no seu penico, de onde tenta, em vão, comandar os seus 

homens que se contorcem de cólicas, promete vingança, pois não iria permitir àqueles «biltres 

de raça imunda [índios] (...) que fizessem o que quisessem, não iria ser aquela uma hora de 

vergonha para os cristãos que pela força do braço dilatam a fé e abrem o mundo ao amor 

divino» (FIP: 79). Veja-se o sorriso irónico do narrador omnisciente neste discurso indirecto 

livre, uma vez que em vários momentos da narração, como veremos, a Igreja e a Inquisição 

serão alvo das críticas dos males sociais da época. A ridicularização do mestre-de-campo 

atinge aqui o seu clímax em contrate com o desfile dos índios vitoriosos, comandados por 

Balduíno Galo Mau, que, face à vitória, «dedicaram o resto da manhã a beber, dançar e rir no 

largo, sem que ninguém os incomodasse» (FIP: 80), pois os brancos da vila continuavam com 
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seus problemas intestinais. Porém, como informa o narrador: «Prenhe, como sempre, de 

ironia, a História terminou por voltar-se contra os vencedores» (FIP: 81), ou seja, os vencidos 

ambicionaram a desforra e os índios, por precaução, tiveram mesmo que se retirar para as 

matas. Neste episódio o riso carnavalesco evidencia o subversivo e transforma tudo em 

ridículo. 

A acção do romance desenrola-se, sobretudo, em torno de personagens que destacamos 

a seguir. Assim, Iô Pepeu, Pedro Feitosa Cavalo, filho de Capitão Cavalo, vive na Casa dos 

Degraus e dedica-se à caça, à pesca e a namorar com as empregadas. Há, no entanto, uma que 

não consegue conquistar, mas de quem gosta verdadeiramente: Crescência. Esta não dizia, 

todavia, as palavras que despertavam a libido a Iô Pepeu: «A ela sem pena!» 

Por sua vez, Crescência, negra congolense pura, é tratada pelas outras personagens 

com muito respeito, como se fosse uma predestinada, a escolhida para uma missão que só se 

conhece no final: «gerar aquela que seria a continuação de uma espécie de dinastia, de gente 

disposta a abdicar de si» e administrar o segredo/feitiço da ilha. Para isso, depois de ter 

resistido a Iô Pepeu, cede-lhe no final. É apresentada como altruísta, com desejo de aprender a 

ler, de conhecer o mundo. 

O Capitão Baltazar Nuno Feitosa, conhecido como Capitão Cavalo, pela bravura que 

demonstrou em combates, vive em Sossego Manso. Liberta e protege os negros escravos e os 

índios. Após a morte da mulher e tendo percebido o quão a incomodavam as diferenças entre 

os vários grupos sociais167, resolve declarar livres os seus escravos, pagando àqueles que 

quisessem continuar a trabalhar nas suas terras. Como sustenta, a ilha do Pavão: «deve ser de 

todos os que nela vivem. (...) Vejo esta ilha livre, com todos misturados e podendo levar as 

vidas que desejarem, sem as intrigas, as misérias, as guerras, os morticínios, as perseguições e 

as maldades» (FIP: 155-156) que há pelo mundo fora. E continua: «Tampouco a cristandade 

aqui sofre violência, mas antes é vivida em sua inteireza, que é o amor ao próximo e à justiça, 

como quis Cristo, que jamais mandou ou desejou queimar quem fosse na fogueira e morreu na 

                                                 
167 A estratificação social é percebida pela mulher de Capitão Cavalo, motivo da sua tristeza, morrendo após o 
nascimento do filho. Há algum exagero na maneira como se apresenta a tristeza que esta constatação provoca: 
«Sua tristeza era ver tanta abastança nas mãos de uns poucos, que nem mesmo tinham o que fazer com ela, e 
miséria e infelicidade para muitos. Era presenciar como era injusta a existência, com os negros e os pobres 
sofrendo maus-tratos, numa vida sem esperança outra que não uma boa morte» (FIP: 149). 
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cruz por amor a nós» (FIP: 156). A sua intervenção na vida política da ilha é, porém, 

diminuta, rejeitando qualquer forma de dirigismo como solução social. 

Capitão Cavalo é uma das personagens que mais convincentemente defendem a 

igualdade entre raças. A sua posição progressista é colocada em prática:  

 

Quanto aos índios, não sei por que não terão o direito de entrar e viver nas vilas, 

pois que se encontravam aqui antes de qualquer um de nós e a terra também é 

deles, antes mais deles do que nossa. Se têm seus costumes, também temos os 

nossos e, se queremos os nossos respeitados, respeitemos os dos outros. Quanto aos 

negros, se estão quase todos livres, é porque compreendi que muito melhor que 

escravos é ter comigo homens livres e leais, que me sirvam porque queiram e que 

possam ganhar a vida honestamente (FIP: 155).  

 

Balduíno da Anunciação, de alcunha Galo Mau, índio esperto, astuto, capaz de enganar 

o poder político e religioso, prefere a comodidade da cidade ao desconforto das matas. Faz uso 

da sua inteligência, recorrendo, por vezes, ao saber tradicional para elaborar poções. O nome 

desta personagem remete-nos para o negro António Balduíno, o protagonista do romance de 

Jorge Amado, Jubiabá (de 1935). Assim como Baldo, de Jubiabá, também o índio Balduíno, 

de O Feitiço da Ilha do Pavão, é um sobrevivente que tem de enfrentar o cenário da injustiça 

social e da pobreza. Esta intertextualidade é no entanto irónica, pois enquanto a personagem 

de Jorge Amado evolui no sentido dos outros, de lutar pelo grupo social a que pertence; a 

personagem de João Ubaldo Ribeiro fecha-se no seu egoísmo, abandonando a luta pelos 

interesses dos seus pares. Esta intertextualidade extrapola, porém e significativamente, o nome 

da personagem para o espaço da Bahia em que se desenrola a acção dos dois romances e, 

sobretudo, centra-se no desfecho de ambas as obras: o sentido conciliatório entre as raças. O 

índio Balduíno, seduzido pelo conforto da civilização, que a vila representa, traindo os ideais 

da sua colectividade, em prol dos seus interesses individuais, em parte, faz ainda lembrar 

Macunaíma, da obra homónima (de 1928) do modernista brasileiro, Mário de Andrade. 

A Degredada e Hans dedicam-se ao estudo e prática do bem, acções a que muitos 

chamam feitiçaria. Hans Flussufer era alemão; perseguido pela inquisição, consegue fugir da 

'prisão das bruxas' da cidade de Bamberg, informação que situa cronológica e historicamente o 
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texto, e chegar à Ilha do Pavão, onde é recebido numa aldeia índia e aí passa a viver com as 

suas quatro mulheres índias e vários filhos. Com Hans coloca-se a tónica na miscigenação 

entre branco e índias e na consequente aculturação da aldeia índia, onde, depois do exemplo 

de Hans, se começou a construir casas, e a assimilar nomes holandeses. Por outro lado, Hans, 

sem deixar de acreditar no seu Deus, começou a fazer o sincretismo entre este, as divindades 

dos índios e as crenças dos negros. O desejo de Hans é assim sintetizado: «Queria o fim do 

quilombo, queria o fim de todas as iniqüidades que ainda persistiam na ilha, queria que aquele 

realmente fosse um mundo diferente e separado daquele de que tinham fugido» (FIP: 212-

213). 

A Degredada é Don'Ana Carocha, refugia-se na ilha pelos mesmos motivos que Hans. 

Na sua furna não se ensinava bruxaria, como acreditava a maior parte da ilha, mas antes a 

realidade que existia fora da ilha e contra a qual pretendia que se lutasse: a tortura, o medo, a 

peste, a fome, a morte de inocentes. Mas esta luta só poderia ser feita com instrução, pelo 

conhecimento. Por isso, Don'Ana introduz Crescência na leitura, alertando-a:  

 

Ninguém, senão os muito ricos e poderosos, era livre e até os navios de guerra 

eram tripulados por rapazes arrebanhados à força e tratados em regime de chibata. 

E, quando ela lesse os livros, encontraria ainda mais histórias sobre a crueldade de 

reis, papas, nobres e guerreiros, sobre o ódio contra quem era diferente, sobre a 

miséria, o frio e o desabrigo, sobre tantas coisas que ela ficava tonta (FIP: 105). 

  

De facto, na ilha também se pratica muita desta desigualdade. Basta lembrar o episódio 

do afastamento dos índios da vila, privando-os da liberdade de escolher onde viver e 

empurrando-os à força para as matas. 

A partir destes conhecimentos adquiridos por Crescência, a hipótese que ela coloca 

sobre os objectivos de Don'Ana e seus seguidores será confirmada posteriormente na 

narrativa: «Talvez o Grande Feitiço fosse encontrar um jeito de garantir que, na ilha do Pavão, 

jamais viessem a acontecer aquelas histórias horrendas, era deixar que os habitantes da ilha 

vivessem na liberdade e na santa paz, sem que ninguém tiranizasse ninguém» (FIP: 106). 
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Assim, a ideia de Feitiço expressa pelo título é simbólica, uma vez que se trata do ideal da 

igualdade e prosperidade, já expressos em Viva o Povo Brasileiro. 

A preocupação de Hans, da Degredada e de Capitão Cavalo é afastar a ilha das 

"abominações" do "mundo lá fora". O objectivo principal destes três a que se juntará 

Crescência será, pois, «conservar para sempre a ilha do Pavão, como algo à parte do resto do 

mundo» (FIP: 55). É um objectivo que inicialmente parece difícil de alcançar, sobretudo 

devido às forças contrárias de Mani Banto e dos responsáveis pelas vilas, de que se destaca o 

mestre-de-campo, mas que acaba por ser alcançado com a descoberta do Feitiço da ilha, na 

parte final do romance. 

Como personagens antitéticas a este núcleo do Bem, temos o mestre-de-campo, Borges 

Lustosa, que contribui para a instituição de uma inquisição local, mostrando-se defensor 

acérrimo de valores ocidentais do século XVIII. 

Também D. Afonso Jorge II, filho de Afonso Jorge Nzomba, um negreiro congolês, 

encarna o tipo defensor das desigualdades sociais. Após a morte do pai e do fratricídio dos 

irmãos, sagra-se senhor do quilombo de Mani Banto, despreza todos os que não são de sua 

raça e adopta um nome português. As línguas que permite no seu "reino" são apenas 

português e congolense, sendo que, pelas acções e preferências, depreende-se a sua inclinação 

pelo Ocidente e sobretudo por Portugal e pela Roma antiga. No entanto, no final, D. Afonso 

Jorge será banido da ilha pelos escravos que se revoltam, incitados pelo mulato Juliano, e 

instala-se na Bahia onde «administra uma casa de putas muito próspera168» (FIP: 321). A 

visão crítica da História, expressa ironicamente pelo narrador omnisciente, manifesta-se 

também em relação a esta personagem, através da enumeração, das hipérboles e do 

consequente nonsense no que diz respeito às atrocidades cometidas ao longo da História e 

sintetizadas aqui: «Este [D. Afonso Jorge], depois de quase ter sido apedrejado, enforcado, 

esquartejado, esfaqueado, flechado, fuzilado, canhonado, incinerado vivo, envenenado, 

afogado, atirado de despenhadeiros ou dado de comer a jacarés, havia simplesmente sido 

banido» (FIP: 320). 

                                                 
168 Confrontar esta solução com As Naus, em que Manoel de Sousa Sepúlveda é dono de discotecas para as quais 
são recrutadas prostitutas exploradas por Fernão Mendes Pinto e Francisco Xavier.   
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A ilha aparece, num primeiro momento, como a síntese de todos os males do mundo. 

Com o desenrolar dos acontecimentos esta condensação acentua-se. A existência de um 

Quilombo na ilha é disso sinal. Ironicamente não se trata de um quilombo no sentido histórico 

de aldeia de escravos negros fugidos, e, por isso, lugar de liberdade. Como o narrador 

questiona a abrir o capítulo X:  

 

Quilombo na ilha do Pavão? (...) Puríssima verdade. Bom, quase puríssima 

verdade. Porque de fato o quilombo de Mani Banto é quilombo, mas não de negros 

fugidos. Tem negros que estão lá porque acham que é certo, alguns brancos e 

arraçados, muitos mulatos e bandas-forras de todos os matizes e todos os cabelos e 

também um bom número de negros oriundos da grande cidade da Nbonza Congo, 

nas beiras do rio Congo (FIP: 91). 

 

 Esta é pois uma figuração paródica dos regimes ditatoriais através de uma anti-

representação dos quilombos. Assim, se vive num quilombo estratificado onde «os negros 

escravos trabalhando e apanhando, os senhores negros, mulatos e brancos caçando, fornicando 

e dando banquetes e festas» (FIP: 95). Através da ironia e da carnavalização, na representação 

que é feita do quilombo e do seu rei, expõe-se o ideal negro de autodeterminação e de procura 

identitária. Mostra-se, também, ironicamente, a adesão de D. Afonso Jorge II aos preconceitos 

e princípios da elite colonizadora portuguesa. Assim, neste quilombo todos convivem 

aparentemente de forma harmoniosa já que os escravos parecem aceitar a subjugação e não 

tentam fugir. É aliás nisso que acreditava Capitão Cavalo, que, apesar de não ser a favor de tal 

forma de subjugação, defende que, «se eles quiserem, que eles mesmos se revoltem, só pode 

ser assim, até porque os que mandam são poucos e são muitos os mandados. (...) se não se 

revoltam, é porque gostam ou já se acostumaram a viver assim» (FIP: 111). Propugna-se, pois, 

pela necessidade de ser o povo a libertar-se, a lutar pela sua autodeterminação. Eis uma 

posição sócio-ideológica diferente da de Maria da Fé, que abordámos no capítulo anterior.  

Para além da estratificação social entre nobres e escravos, há também a estratificação 

religiosa, já que a Irmandade de São Lourenço vigilava pela religiosidade do quilombo, 

impondo-se de forma cruel, como aliás se depreende da ameaça irónica do guarda-portão do 
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quilombo, depois da captura de Iô Pepeu e Balduíno de passagem para a fazenda de Capitão 

Cavalo: «Mecês vão gostar da Irmandade» (FIP: 99). 

Os paradoxos aglomeram-se. Borges Lustosa cedo se apercebe da inconveniência em 

que se pode transformar a Mesa da Visitação, ao conseguir desvendar os segredos mais 

profundos dos habitantes da vila, incluindo dele próprio: «como fora tão parvo? (...) ao 

conceber a idéia funesta da visitação? (...) não podia haver pior inferno do que aquele que o 

esperava (...)» (FIP: 231). Não é, porém, apenas a questão dos bens materiais que é exposta, 

pois também os pecados carnais são apresentados. O mestre-de-campo começa assim a temer 

que se descubram as suas tendências homossexuais, o que, de facto, acontecerá, colocando-o, 

primeiramente, sob o jugo do padre Tertuliano, e depois de Balduíno, que, ao descobrir a 

relação entre estes dois, exige o dízimo dos lucros da colecta da Mesa da Visitação. Também o 

padre da vila, Boanerges, teme que se descubra a sua relação com a mulher do almotacel e o 

mestre-escola, Joaquim Moniz Andrade, receia que sejam expostas as suas práticas pedófilas. 

A vila está, portanto, alarmada, e com razão, pois a máscara da hipocrisia ameaça cair, como 

caiu, após dois meses de «trabalho infatigável» (FIP: 249) da Mesa Visitadora. Para além da 

exposição dos vícios sexuais dos constituintes da Mesa, padre Terêncio, padre Tertuliano e o 

seminarista João Manuel, também Hans e a Degredada são apresentados como vítimas da 

Inquisição.  

Balduíno Galo Mau, com a sua astúcia, beneficiará das fragilidades do sistema. De 

volta à vila, após a argumentação do Capitão Cavalo, de que os índios precisavam aí de um 

representante, Balduíno consegue obter vantagem, novamente, sobre o mestre-de-campo ao 

descobrir o segredo que o une ao padre Tertuliano: a homossexualidade169. Graças a esta 

descoberta, Balduíno passa a ostentar uma certa riqueza, assemelhando-se, assim, aos brancos. 

O que o distingue destes, talvez, é a forma como esbanja o que recebe, pois a sua filosofia de 

vida baseia-se em defender que «neste mundo tudo vive mudando, aproveita-se enquanto 

pode» (FIP: 276). A suprema ironia é, no entanto, o distanciamento que se verifica entre ele e 

os restantes índios de que era suposto ser representante:  

 
                                                 
169 O tema da homossexualidade está presente também, por exemplo, em O Sorriso do Lagarto, do mesmo autor, 
na figura do político Ângelos Marcos (bissexual), retrato do político brasileiro: corrupto, ignorante e 
inconsequente. 
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Não sentia nem falta, como antigamente, dos índios de sua aldeia. Pelo contrário, 

era melhor que ficassem por lá mesmo, ali só iriam atrapalhar e querer meter as 

mãos nas coisas dele, sustentados por ele. Nada de índio, lugar de índio ignorante, 

descompreendido e selvagem era no mato (FIP: 276). 

 

 Já antes, questionado por Iô Pepeu, por que razão recusava ir para o mato, quando 

sempre defendera que era melhor viver lá, ele retorque:  

 

Era! Isso quando índio era besta e descompreendido, não tinha aprendido nada, 

índio era besta. Era! Agora não é mais! Tem çucar no mato? Tem sal no mato? 

Tem fiambre no mato? Tem jogo de cartas no mato? Tem dinheiro no mato? Tem 

sabão no mato? (...) No mato tem é bicho, tem mutuca, tem musquito, tem potó, 

tem cobra jararáca (...) no mato tem é isso! Índio volta para o mato? Nunca que 

nunca! Índio quer voltar pro o mato? Não, não, não, não! Índio não volta pro mato, 

já falou (FIP: 38). 

 

Neste seguimento, argumenta ainda: «Se mato é coisa boa, branco ia pro mato! Branco 

só quer coisa boa! Por que branco não vai pro mato?» (FIP: 38). Veja-se a ironia na pergunta 

retórica, procedimento já usado na citação anterior, juntamente com as repetições, frases 

curtas e exclamativas. Este registo de linguagem usado por Balduíno, que acentua o grupo 

social a que pertence, assemelha-se ao usado por Nego Leléu, em Viva o Povo Brasileiro. João 

Ubaldo Ribeiro usa vários registos de linguagem, nestes seus romances, mergulhando as 

personagens no grupo sociocultural a que pertencem. A este respeito, Ana Maria Seara afirma: 

«Ribeiro's manipulation of various language registers attests to his ability to represent both the 

discourse of the center and also of the margins» (Seara, 1997: 122). A estratégia utilizada pelo 

escritor brasileiro em ambos os romances é a de combinar vários registos de discurso, níveis 

de linguagem e várias línguas (português, francês, inglês, alemão). O resultado é uma 

multiplicidade de vozes que projecta uma imagem de hibridismo, estratégia sobretudo presente 

em Viva o Povo Brasileiro, romance de um fôlego que O Feitiço da Ilha do Pavão não 

alcança. 
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 O uso de vários registos de discurso permite traçar a caracterização sociolinguística das 

personagens. Assim, em oposição a Balduíno, Dão Filipe Mendes Furtado faz jus à sua 

retórica, ridicularizada pelo narrador. O édito por ele escrito, para justificar o "despejo" dos 

índios da vila, é claro quanto ao desprezo nutrido pelos autóctones: 

 

os da raça vermelha, em todas as partes do mundo, por mais que forcejassem a 

caridade e o empenho catequético dos brancos, mostravam-se invariavelmente 

infensos ao mais elementar ensinamento, quer da cristandade, quer da urbanidade, 

embriagando-se em público, trafegando sem roupa ou qualquer espécie de 

cobertura, (...) dando-se a algazarras a toda e qualquer hora, refugando trabalho 

honesto e ignorando a autoridade170 (FIP: 40). 

 

A desqualificação dos indígenas como primitivos e selvagens é um dos mitos com 

repercussões sociais. Esta visão depreciativa dos índios é também enfatizada em Viva o Povo 

Brasileiro, quando o narrador refere, pelos olhos do barão de Pirapuama, em 1826, na diegese: 

«os índios praticamente não existiam mais e os poucos que existiam ou se escondiam nos 

cafundós das matas ou passavam o tempo furtando e mendigando para beber, cair pelas 

calçadas e exibir as doenças feias que sua natureza lhes trazia» (VPB: 31). 

 Porém, os argumentos do índio Balduíno a estas acusações dos brancos recaem na 

recusa da exploração que os brancos pretendem impor, sobressaindo, mais uma vez, a 

preocupação de verosimilhança do narrador em produzir o discurso oral do índio, com as suas 

falhas de português: «Índio anda nu porque é nocente, desconhece roupa, não sabe mardade 

(...). Eles quer índio tarabaiando de graça, consertando rede, carregando fruta, capinando mato, 

levando barrica de bosta, pra depois nem comida querê dá índio, nem misgaia!» (FIP: 41). 

Os conflitos latentes manifestam-se também em relação aos negros, acusados de sujar 

«a raça através de crescente mestiçagem» (FIP: 270). No entanto, a novidade introduzida por 

O Feitiço da Ilha do Pavão, em relação à maioria das obras que estamos a analisar171, é o facto 

                                                 
170 Também em A Gloriosa Família se faz referência ao carácter indolente dos índios: «Pernambuco não se 
aguenta sem os escravos, pois quem trabalha nas plantações e nos engenhos de açúcar? Os índios? Nada, esses 
morrem a suspirar no cativeiro e não trabalham. Têm de ser os negros» (GF: 26). 
171 Excepção feita a A Gloriosa Família. 
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de se explicitar as relações hierárquicas dentro da comunidade negra. Como esclarece Mani 

Banto: 

 

 Negro do reino do Congo nunca foi para ser vendido, nem como escravo, nem 

como coisa nenhuma. Negro do reino do Congo vendia negros prisioneiros de 

guerra aos brancos, revendia negros comprados de mercadores. O reino do Congo 

tinha reis, fidalgos e bispos como os portugueses e seu povo não compreendia 

como o podiam achar parecido com aquelas raças muito justamente apelidadas de 

infectas, raças porcas, estúpidas, atrasadas e fedorentas, os teque, os mpumbu, os 

mbundu, imaginem só. Branco do reino de Portugal se acha igual a branco do reino 

de Espanha ou do reino da França? Nem a mesma língua falam, nem as mesmas 

bebidas bebem e se julgam uns melhores que os outros e se matam uns aos outros 

com grande entusiasmo e na certeza de que estão com Deus. A mesma coisa com 

os negros (FIP: 92).  

 

A concepção da escravatura e subjugação não coloca a tónica na raça, mas antes na 

hierarquização social. Este aspecto é sobejamente repetido por João Ubaldo Ribeiro, que, 

numa entrevista à revista Veja, salienta esta concepção:  

 

Ao longo da História, os escravos sempre foram os vencidos, e não 

necessariamente os negros. Na maior parte das civilizações, os escravos eram 

brancos. (…) Não foram os portugueses que escravizaram os africanos. Eles 

trouxeram nos navios negreiros pessoas que já haviam sido escravizadas em sua 

nação de origem. Eram negros escravizando negros. As nações da África do início 

do ciclo das grandes navegações nunca tinham ouvido falar na existência dos 

brancos. Acreditavam que a humanidade era negra172. 

 

Estas palavras parecem, em parte, fazer eco na fala de Mani Banto:  

 

Escravos em liberdade, que agora abundavam em toda a ilha, eram um 

retrocedimento, uma volta aos tempos da barbárie e do paganismo, embora muitos 
                                                 
172 Entrevista conduzida por João Gabriel de Lima, 2005: 15. 
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povos pagãos tivessem sido escravos — e não negros, mas brancos como seus 

senhores, o que mostrava que, não importando a cor da pele, há aqueles que 

nasceram para servir a seus melhores. A escravidão era a expiação dos pecados e 

das baixezas dessas raças reles e, além disso, trazia-as à cristandade, lhes dava as 

almas que antes não tinham, ou, se tinham, eram tão vis que nem o inferno lhes 

constituía merecimento justo (FIP: 127).  

 

A última frase é, no entanto, irónica ao se depreender a crítica do narrador às 

justificações que historicamente se foram dando para permitir a escravatura e a desigualdade. 

Citemos ainda Mani Banto, na sua tentativa de se igualar aos brancos, o que ironicamente 

desconstrói o seu discurso em relação à cor da pele, contradizendo-se sem se aperceber: 

«acaso a cor da pele queria dizer alguma coisa? (...) O que de fato importava era a qualidade 

da raça, da estirpe e do espírito, que se refletia nos traços, na conformação do corpo, no porte e 

nos costumes. Portanto os congolenses eram como brancos, eram na verdade brancos» (FIP: 

128). Por outras palavras, a cor da pele aparece como uma espécie de maquilhagem, mas, mais 

uma vez, o ideal a alcançar é o do Branco. Esta maquilhagem não impede que Homens da 

mesma cor se explorem e maltratem, como é focado na personagem Dimuka, o negro forro, 

capataz de Baltazar Van Dum, em A Gloriosa Família, apresentado como «carrasco» dos seus 

pares escravos (GF: 29). Também entre reinos negro-africanos esta hierarquização era sentida, 

pois os negros do Congo consideravam-se superiores em relação à gente da rainha Jinga (cf. 

GF: 377). 

 Assim e, novamente, à semelhança do que já vimos em A Gloriosa Família e em Viva 

o Povo Brasileiro, o ideal procurado é o de brancura, como, aliás, sugere o comentário da mãe 

de Crescência: «Negro rico despreza e menosgaba negro pobre, negro rico quer mais é casar 

com branca, nenhum negro rico vai querer saber de tu, beleza não põe mesa» (FIP: 22). 

Desta feita, ao nível de ironia social, neste romance, o olhar do narrador recai 

sobretudo na relação entre classes, raças e etnias e na subsequente subjugação e dinâmicas de 

poder que se estabelecem. É uma obra onde se destacam os conflitos de poder, a raça e o 

género: o branco, o índio, o negro, a mulher, etc. É disso exemplo a aliança proposta pelo 

mestre-de-campo a Mani-Banto para combater inimigos dispersos, a saber: «a negralhada 
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libertina, a mulata desenvergonhada, a indiada que se achava gente, os comerciantes e artesãos 

liberais, as mulheres da vida e, enfim, tudo o que levava à ruína a ilha do Pavão» (FIP: 307). 

Esta forma de concluir do narrador, através do advérbio, remete-nos para uma ironia 

contextual, na medida em que a visão do leitor vai sendo enformada, no sentido de concordar 

que a ruína da ilha do Pavão está na manutenção das discriminações e o seu feitiço na sã 

convivência entre as raças que aí habitam, exemplo microcósmico do país: Brasil. O 

etnocentrismo destas personagens provoca conflitos sociais, uma vez que ao verem o mundo 

através da cultura do seu grupo, consideram o seu modo de vida como o mais correcto e 

natural. Este costume de discriminar os que são diferentes é, pois, colocado em causa pelo 

narrador. Igualmente contrários a esta sã convivência são os elementos da Confederação das 

vilas da ilha do Pavão, que defendiam a reposição da ordem: 

 

 E chegou-se ao acordo sobre os aspectos principais do pleito confederado, a 

saber: (...)  

     III— que o afrouxamento do domínio do elemento servil praticamente o abolia 

como tal, o que não só era contra a lei e os costumes da Coroa, como violava a 

própria vocação da raça escravizada, contrariava a Natureza e subvertia a ordem da 

sociedade; 

 IV — que os índios, por sua própria índole e criação selvagem, não podiam ter 

sua presença tolerada nas vilas e aldeias brancas, em que exerciam influência 

deletéria sobre a educação do povo e praticavam costumes inaceitáveis pelos 

civilizados (FIP: 144). 

 

 A apologia destes elementos da sociedade, ironicamente visados pelo narrador, é pois o 

da sustentabilidade das desigualdades sociais e raciais, defendendo os ideários historicamente 

consolidados. Como já se referiu, estes ideais são visados ao longo do romance, em que, 

através da valorização de personagens como Capitão Cavalo, se advoga a necessidade da 

anulação das desigualdades. Assim, a forma organizada como é apresentado o manifesto dos 

elementos da Confederação, de que citámos dois dos cinco pontos defendidos, é colocada em 

ridículo pelo narrador, pois opõem-se à dialéctica racial defendida no romance, isto é, à sã 

convivência social. 
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4. O antes e o agora: visão irreconciliadora 
 
 

Ah, como eu gostava… 

Mas talvez um dia 

Quando as buganvílias alegremente florirem 

(…) 

e unidos nas ânsias, nas aventuras, nas esperanças 

vamos então fazer um grande desafio… 

António Jacinto, «O grande desafio». 

 

 

 

 O Cão e os Caluandas, obra pepeteliana de 1985, localiza a acção em Luanda, em 

1980. No «Aviso ao leitor», o narrador projecta-se no ano de 2002173, reportando factos do 

século anterior, referindo ironicamente174: «peço esforço para compreenderem a linguagem, 

que é da época em que aconteceram os factos» (CC: 9), como se o intervalo de 22 anos fosse 

suficiente para a não compreensão da linguagem. Assim, a distância entre a recolha de 

informação e a hipotética publicação deve-se, também, ao facto de «mesmo os herdeiros não 

me pode[re]m vir exigir os direitos de autor, o que é uma vantagem» (CC: 9). Para os 

primeiros leitores da obra (de 1985 a 2001), esta datação do Prólogo configura um universo 

irreal da narração: a partir de agora o cuidado será maior em analisar as pistas de um narrador 

que visivelmente molda a questão temporal. Está dado o primeiro passo para a desconstrução 

temporal e para a construção irónica. Desde o início da obra, a ironia revela-se enquanto 

sujeito estruturante da narração.  

                                                 
173 O narrador que aparece aqui enquanto entidade autoral: «Calpe, ano de 2002. O autor» (CC: 10). Note-se a 
intenção do autor confundir o leitor entre a entidade de 'autor' e de 'narrador'. Note-se também a intertextualidade 
com Parábola do Cágado Velho (1996), em que Calpe é a cidade ideal, da ordem social, económica, cultural e 
utópica. No entanto, de cidade desejada pelos jovens, como os filhos de Ulume e da sua segunda mulher, passa, 
no final da obra, a espaço de distopias e desilusão. Existe também intertextualidade com Muana Puó, uma das 
primeiras obras do autor, de 1978, onde Calpe aparece como a cidade da utopia e do futuro.  
174 Aqui lembramos as palavras de Kierkegaard a respeito do "ironista", que é assim que nos aparece, na maior 
parte das vezes, este narrador, projectando os factos no futuro, como um profeta: «L'ironiste est bien prophète en 
un certain sens, car il ne cesse de signaler une chose à venir, mais ignore laquelle. Il possède un caractère 
prophétique» (Kierkegaard, vol. 2, 1975 : 236). 
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Também os comentários explícitos do "autor", enquanto procedimento interno de auto-

reflexão, evidenciam a natureza dual da narrativa, o seu carácter metaficcional: o livro 

pretende mostrar as realidades de um tempo e de um espaço, mas o leitor sabe que tal não 

passa de um artifício narratológico, que o "autor" intervirá com a sua subjectividade e que o 

estatuto da narração é o da ficcionalidade. A este respeito Hutcheon escreve que a essência da 

narrativa designada por metaficção  

 

reside no reconhecimento da natureza dupla ou até dúplice da obra de arte que 

intrigava os românticos alemães: o romance de hoje ainda continua a afirmar, 

frequentemente, ser um género com raízes nas realidades do tempo histórico e do 

espaço geográfico; e todavia a narrativa é apresentada apenas como narrativa, 

como a sua própria realidade — isto é: como artifício (Hutcheon, 1989: 46).  

 

Luanda, como cidade-símbolo, é apresentada como uma «Babilónia ingovernável, uma 

Torre de Babel» (CC: 31), pelo hibridismo que caracteriza a diversidade da sua população. 

Inocência Mata, a propósito deste livro refere-se à «escrita de representação satírica do real» 

(Mata, 2001a: 150). Assistimos, de facto, em O Cão e os Caluandas, a uma sátira social, que 

se serve da ironia como forma de evidenciar os vários agentes da sociedade luandense. 

A desconstrução será também narratológica, não só pelo hibridismo que a obra 

representa, apresentando capítulos aparentemente muito díspares, feitos de relatos escritos ou 

orais de personagens, de anúncio de jornais, de excertos de peças de teatro improvisadas, de 

diálogos, de actas, de pareceres oficiais; com personagens igualmente dissemelhantes 

(candidatos a intelectuais e a revolucionários, escritores, funcionários públicos, técnicos de 

empresas, casal de amantes, actores, diversos operários, regressados do Zaire, pescador, etc.). 

Intercalados nestes relatos, vamos assistindo a curtos capítulos (de um a dez), que estruturam 

nuclearmente a obra, com o título de «Buganvília», a hipotética planta inimiga de Lucapa (o 

igualmente hipotético nome verdadeiro do cão pastor-alemão), que o força a fugir da casa dos 

primeiros donos. 

Deste modo, ao analisarmos O Cão e os Caluandas, não podemos deixar de nos 

questionar sobre as questões genológicas que enformam este livro. Os vários capítulos 
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apresentam uma diversidade de géneros discursivos, nomeadamente a acta, «anúncio do Jornal 

de Angola», contos, conversas gravadas, pequenas peças de teatro, falas mais ou menos soltas 

e o diário da dona de Lucapa, que pela organização e pelo pacto de ficcionalidade estabelecido 

com o leitor, se integram na totalidade da narrativa e se afastam da relação imediata com a 

realidade. Na verdade, como dissemos a propósito de O Manual dos Inquisidores, a ironia 

também pode ser conseguida através do ponto de vista das fragmentações175. De facto, «Plus il 

y a d'ironie, plus le poète domine son oeuvre en toute liberté» (Kierkegaard: 1975: 292) e uma 

obra que se apresenta com este nível fragmentário evidencia bem a mestria do seu autor. 

A narrativa é, assim, ordenada segundo os desígnios de um «autor-transcritor» (Tacca, 

1973: 34-63). Em «Aviso ao leitor», a ironia do "autor" requer ainda a cumplicidade do leitor, 

na desmontagem da convenção entre realidade e ficção: «Mais previno que qualquer 

dissemelhança com factos ou pessoas pretendidos reais foi involuntária» (CC: 10). 

As personagens desfilam nos vários capítulos criando uma galeria de personagens-tipo 

que representam os vários caluandas, isto é, os luandenses, que, por sua vez, representam, por 

sinédoque, o angolano (pelo menos o angolano urbano). Estes tipos são o meio para a crítica 

social ao oportunismo e parasitarismo (evidente no capítulo «Tico, o poeta», pp. 11-16); à 

burocracia e à corrupção («O primeiro oficial», pp. 19-26); ao "socialismo esquemático" e ao 

pragmatismo («O primeiro oficial», pp. 19-26; «Lição de economia política», pp. 105-115); ao 

tribalismo («Luanda assim, nossa», pp. 29-34); aos argumentos raciais («Acta», pp. 35-39) e à 

falta de objectividade dos media («Carnaval com Kianda», pp. 93-101; «Lição de economia 

política», pp. 105-115). 

As páginas do diário da adolescente dona do cão, numeradas de 1 a 10, dentro da 

economia narrativa, são destacadas ao nível gráfico pelo itálico e permitem ao leitor conhecer 

o verdadeiro nome do pastor-alemão — Lucapa176 —, as condições em que o cão cresceu e as 

razões que o levaram à errância pelas ruas de Luanda. Estes capítulos são tanto mais 

importantes se considerarmos que sem eles não se compreenderia o último capítulo do livro. 

                                                 
175 Este processo de fragmentação através da pulverização de vozes narrativas dá-se também em Mayombe e 
Lueji. 
176 Não deixa de ser curiosa a escolha de um nome, que evoca um espaço angolano, a capital de Lunda Norte, 
para um cão pastor-alemão, que, pela raça, simboliza o Ocidente. 
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Assim, para além do elemento catalisador que é o cão pastor-alemão, o livro organiza-

se em torno de dois símbolos: a buganvília e a toninha. Logo no início, a «Dedicatória 

confidencial» menciona a toninha, que é retomada no «Aviso ao leitor» bem como no primeiro 

capítulo em que o autor toma a palavra («No mar anda uma toninha») e em que viu pela 

primeira vez o cão. Neste capítulo, enfatiza-se a necessidade da procura da igualdade e não 

parece inocente o facto de a personagem que se destaca ser feminina. Assim, como a toninha 

se transforma em símbolo de objecto amado, também a mulher decide pautar a sua vivência 

pelo amor, em vez do desejo passageiro. É pela toninha que o cão se apaixona e é a toninha 

que, segundo o que o "autor" conta no «Epílogo», «só aparece uma vez na vida e que, ao ir-se 

de vez, nos deixa um vazio no coração» (CC: 171). É a toninha que o cão parece procurar no 

horizonte ao falecer, no final (CC: 186). Ela está ao nível de Calpe, o símbolo do sonho, da 

utopia, para a qual ainda há lugar, apesar de ser reservado apenas a alguns na sociedade 

esquemática177 descrita na obra. Por sua vez, a buganvília funciona como símbolo antitético, é 

o «polvo tentacular» (CC: 183), que tudo invade. Enquanto a toninha é o sonho do futuro, a 

buganvília é a realidade social de Angola do peródo pós-independência. 

Questionado sobre a significação da toninha e da buganvília, Pepetela é claro: «A 

toninha é a utopia. A buganvília é o real», simbolizando uma «certa burguesia nascente» 

(Ammann e Venâncio, 1990: 7). Por sua vez, em relação ao significado do cão, Pepetela é 

menos peremptório: «Os leitores é que têm de decidir. Mas talvez represente uma certa 

consciência do povo, digamos assim, do povo angolano. Pode significar isso. Ao escrever o 

livro deixei isso em aberto» (Ammann e Venâncio, 1990: 7). 

Para além desta antinomia, assiste-se ainda à oposição do pragmatismo da sociedade 

com o idealismo do "autor". O "autor" que é descrito por um jovem colega seu, no capítulo 

«Entre Judeus», como alguém que só vive da escrita, e «às vezes anda roto, sujo, sem casa, 

com fome, mas recusa fazer outra coisa, só escreve» (CC: 146), tem preocupações e um estilo 

de vida diferente do das personagens que entrevista. 

As oposições prosseguem ao nível formal. O «Epílogo», a ser, de facto, o último 

episódio, contribuiria para estarmos em presença de um desfecho venturoso e, em certa 
                                                 
177 As injustiças, desconfianças, corrupção e esquemas enquanto leitmotive da organização da sociedade angolana 
estarão presentes na maioria dos romances de Pepetela, numa repetição que vem desde Mayombe (1980) até a 
Predadores (2005), a que não escapam, sob a aparência de "romance policial", os dois romances de Jaime Bunda. 
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medida, de uma narrativa aberta. Por não haver retorno ao passado por parte do cão, o encaixe 

da narrativa sobre a buganvília ficaria, de facto, em aberto. Por outro lado, com o capítulo 

«Primeiro episódio: outra versão possível», o ciclo completa-se e a luta dá-se entre os dois 

protagonistas (o cão e a buganvília; o mal e o bem). Na verdade, nenhum será o verdadeiro 

vencedor, pois ambos morrem. 

O desfecho da obra é também apresentado de forma a voltar a desconcertar o leitor, 

como numa organização circular178. Assim, o "autor" parece decidido a terminar a obra com 

um "Primeiro episódio: onde o autor é obrigado a retratar-se", referindo: «Por isso vos digo: é 

preciso recomeçar tudo de novo. Este é o primeiro episódio do meu livro. Agora leiam ao 

contrário, de trás para a frente, se quiserem. O leitor deve ter sempre toda a liberdade» (CC: 

179). 

Finalmente, porém, surge o verdadeiro último capítulo: «Primeiro episódio: outra 

versão possível». Mas o leitor logo perceberá que novamente o "autor" está a ser irónico: 

como pode este ser o primeiro capítulo se a personagem principal morre? Este final, do 

desencanto do cão e da sua luta contra a buganvília, revela metaforicamente a luta contra os 

males da sociedade. O cão vence a buganvília, mas morre, como que a querer dizer que a luta 

é infrutífera para quem a empreende e que matar um vício não resolve os problemas de fundo 

da (des)organização social, até porque haverá poucos "cavalheiros andantes", como o cão, 

dispostos a morrer pelos seus ideais. 

A forma de concluir a obra parece, pois, mostrar a hesitação em finalizar o que não 

está terminado: a construção social da comunidade luandense. Esta desconstrução parece ser 

desejada devido aos métodos de investigação seguidos pelo narrador, ao recolher testemunhos 

orais e escritos de quem conhecera o cão pastor-alemão. O cão percorre Luanda e tem vários 

donos, segundo a necessidade, permitindo assim ao narrador, de forma inicialmente pouco 

explícita, a descodificação de uma sociedade luandense a viver o período pós-independência. 

O narrador introduz ab initio o leitor na temática da obra: «trata-se pois dum cão pastor-

alemão na cidade de Luanda» (CC: 10), mas continua: «Será só isso? Responda o leitor» (CC: 

                                                 
178 Esta organização circular está presente, também, por exemplo, em A Geração da Utopia, pela forma como 
começa e termina o romance: «portanto». 
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10). Depois desta interpelação, o leitor sabe que não pode ler o que se segue de forma 

descomprometida ou ingénua. 

 A obra está ainda construída, em parte, na antinomia "dantes"/"agora". "Dantes" é o 

«tempo dos brancos»; "agora", «os nossos tempos», o tempo da independência. As 

personagens, no geral, defendem os benefícios da independência, nomeadamente: a abolição 

das classes sociais; o adquirir de direitos por parte dos "caluandas", como seja a possibilidade 

de ter um cão, a noção de propriedade e a luta por ela; a consciência da exploração capitalista 

do «tempo do colono» (CC: 106); a pretensão de que «quem manda é a classe operária» (CC: 

113). Todas estas benesses sociais, porém, são expressas apenas pelas personagens. O "autor" 

desconstrói, discreta e ironicamente, o discurso das personagens em oposição com a realidade 

angolana da época. Assim se compreendem as várias referências a Marx, a ênfase das 

personagens na luta contra a exploração, a preferência linguística pelo campo semântico do 

proletariado179 e da exploração. É visível, no entanto, que os "nossos tempos" são os tempos 

da corrupção, do «socialismo esquemático» (CC: 20), em que os trabalhadores das fábricas 

roubam a sua produção para ser vendida pelas mulheres no mercado negro, forma encontrada 

para aumentar o escasso ordenado. 

 A ironia está também presente nos títulos escolhidos para alguns capítulos, como é o 

caso de «Lição de economia política» (CC: 105 ss.). Desengane-se o leitor que estava à espera 

de aprender com rigor algo de economia. O narrador deste capítulo é um trabalhador de 

fábrica de conservas, é um proletário a tentar mostrar os seus conhecimentos sobre o 

socialismo, sob o olhar irónico do "autor", em mais esta desconstrução da teoria marxista: 

«Não foi Marx que ensinou: aquilo a quem o produz? Aí ficamos com quase toda a produção, 

três latas por dia é legal, a direcção da fábrica combinou. Mais duas ou três que passam nas 

camisas ou nos sacos. Como íamos viver então?» (CC: 107). 

Numa sociedade em que o dinheiro não serve de nada quando não há produtos para 

comprar180, estes "esquemas proletários" permitem a subsistência (e, por vezes, o quase 

                                                 
179 Caindo-se no ridículo de atribuir várias características humanas ao cão, apelidando-o, por exemplo, de «cão 
proleta» (CC:  15)  e  de «cão [que] se tinha proletarizado» (CC: 14). 
180 A este problema referir-se-á, por exemplo, uma das personagens do capítulo «Regressados»: «O problema não 
é o dinheiro. Dinheiro tenho. O problema é depois sítio onde comprar comida» (CC: 120).  
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enriquecimento) da família, devido à venda desses produtos pelas kitandeiras, geralmente 

mulheres desses operários.   

Esta situação dá à classe operária a sensação de poder que antes não tivera, uma vez 

que «ninguém tem medo de nada, quem manda é a classe operária» (CC: 113). O individual 

afirma-se, assim, como colectivo, no discurso da primeira pessoa do plural: «aquilo que nos 

fazem pra nos sacanear, se temos cabeça podemos virar ao contrário, ficar a ganhar» (CC: 

113). No final deste capítulo, o crescente da ironia atinge o clímax quando a personagem, 

dirigindo-se ao "autor", alertará: «Não travou o gravador? Tudo isto vai sair? Veja lá o que 

faz. Vou dar-lhe sempre umas latas, mas esta parte o camarada não põe no livro...» (CC: 115). 

Ficamos sem saber se o "autor" se deixou corromper, ou se, aproveitando a oferta, não 

cumpriu o pedido. 

No capítulo «Que raiva!», a ironia está logo patente ao nível da polissemia do título. 

Trata-se de um capítulo sobre o absurdo da burocracia e do não-tempo africano, do tempo 

conceptualizado ciclicamente, predominando a ausência de futuro. Por isso, o tempo da 

burocracia é aquele que vence.  

Neste momento da obra, a raiva é canina, por um lado, e é humana por outro. O 

capítulo apresenta-se sob a forma de requerimentos e pareceres do departamento de Sanidade 

Animal de Luanda. A informação-proposta é feita pelo técnico-principal ao chefe do sector, 

deste ao chefe de departamento e deste ao respectivo director. Trata-se da ameaça de raiva 

canina e da necessidade de se abrir um período de vacinação, o que exige uma resolução 

rápida, até porque as vacinas anti-rábicas disponíveis se encontram em precário estado de 

conservação, ameaçando deteriorarem-se. O assunto é, pois, o da raiva canina, mas no final 

fica a raiva, no sentido de frustração, do técnico que alertou para o facto. A primeira 

informação deste, dirigida ao chefe do sector, tem a data de 2 de Fevereiro de 1980. Este 

encaminha a proposta para o chefe de departamento apenas a 15 de Abril. Por sua vez, o chefe 

de departamento remete o parecer para o director somente a 27 de Junho, despachado apenas 

pelo director a 5 de Outubro. Nada mais resta ao técnico-principal, a 16 de Outubro de 1980, 

oito meses passados, a não ser lamentar que já não se encontrem reunidas as condições 

humanas e materiais anteriormente obtidas: 
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 As vacinas deterioraram-se, devido às más condições de conservação (...); 

muitos dos quadros-operadores já arranjaram empregos noutros serviços que 

pagam salários mais elevados e até o cão pastor-alemão que o Cda Chefe de 

Departamento conhece deixou de aparecer na Mutamba há meses (CC: 136). 

 

 O não-tempo da burocracia colide, assim, com o irreversível tempo da realidade. A 

ironia acentua-se ainda mais com o facto de, a partir desta data de Outubro, o processo, agora 

já sem urgência, voltar a fazer o mesmo trajecto, de superior para superior, em apenas 10 dias. 

A acrescentar a esta rapidez, no momento desnecessária, o facto de o despacho do Director, 

para além de anular a decisão anterior, remeter para a condenação do técnico-principal que 

dera origem ao processo: «Quando se fazem propostas elas devem ser realistas e possíveis de 

aplicação. Censura registada ao técnico-principal de sanidade animal» (CC: 138). Vemos pois 

que, neste capítulo, se faz uso da ironia para satirizar a burocracia angolana e a inoperância 

dos serviços administrativos. 

Outro dos temas abordados na obra é o das relações sócio-sexuais. O autor tenta 

mostrar a sua imparcialidade e desejo de retratar uma sociedade díspar, com as suas variadas 

nuances. A mulher é a kitandeira que ganha dinheiro para sustentar a família, é a mulher com 

imaginação, que é capaz de recorrer a feitiços para tentar preservar o seu homem junto a si, 

ainda que, ironicamente, esses esquemas não funcionem (cf. cap. «Ciúme»). Logo, se, por um 

lado, temos a mulher independente, no seu papel de dona do seu destino, lutando pela 

igualdade sexual («No mar anda uma toninha»), por outro lado, a mulher aparece igualmente 

acuada no seu canto, subjugada pelo marido («O primeiro oficial» e «O mal é da televisão»).   

Esta perspectiva dual da visão do papel da mulher na sociedade e em casa parece 

mostrar, mais uma vez, a intenção do narrador em descrever as várias vertentes da sociedade. 

Intenção presente, aliás, ao longo da obra ao fazer intervir vários relatos de diferentes 

personagens e testemunhos. 

Constatamos que a (des)ordem discursiva do texto literário se encontra ironicamente 

em consonância com a (des)ordem social, em que o espaço físico e histórico atrofia as 

personagens levando-as à desdita de Ser, no período pós-independência, em que se assiste à 

tentativa de reconstrução social em Luanda. 
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As influências do colonialismo na sociedade luandense são evidentes no discurso 

pepeteliano, na perspectiva angolana de um passado recusável e de um presente que rompa 

definitivamente com o período da colonização. A reconciliação com o passado torna-se, pois, 

(ir)realizável num hic et nunc e os auspícios de um amanhã tardam em chegar. A sociedade é, 

como verificámos, discursivamente perspectivada de forma irónica, onde sobressaem sinais da 

utopia político-social. 

 Na relação que se estabelece entre o "antes" (tempo dos colonos) e "agora" (tempo da 

pós-independência), adquirem particular relevo as relações raciais. Assim, mesmo a posse de 

um cão se apresentava vedado aos negros antes da independência (cf. CC: 13). No capítulo 

«Luanda assim, nossa», o cão transforma-se no símbolo dessa luta entre raças: «Esse cão tem 

o vírus do ódio ao negro, da desconfiança ao mulato, do respeito ao branco» (CC: 33). Estas 

relações raciais estão sobretudo enfatizadas no capítulo «Acta». Aqui o Camarada Venâncio 

não avisa a direcção da fábrica que o Adriano, negro, desviava panos, por ter «medo de o 

acusarem de colono» (CC: 37), por ser branco e, consequentemente, conotado com 

«mentalidade de colono» (CC: 37). A interpretação que se segue de um colega sindicalista, 

Cda Amadeu, não deixa de estar imbuída de ironia contextual: «No fundo dos fundos ainda 

que não estava [Venâncio] libertado dos complexos e das taras que lhe trouxeram o 

colonialismo nesta terra onde no antigamente, antes dos brancos, não tinha racismo» (CC: 38). 

A ironia estabelece-se no uso da linguagem coloquial, bem como na concepção histórica que 

se emprega. Já tivemos oportunidade de referir, e indo ao encontro do que defende João 

Ubaldo Ribeiro, que a discriminação em África se estabeleceu desde sempre, sobretudo com 

base no tribalismo e no consequente escalonamento dos negros e relações de escravatura entre 

eles. Esta relação racial verifica-se também na economia de mercado. Assim, as kitandeiras 

adequam o preço das suas mercadorias ao tipo de cliente: «Branco estrangeiro, mais caro; 

branco nacional um coche mais barato; patrício, mais barato» (CC: 107). 

 Os alvos desta sociedade estratificada são, no entanto, os mulatos181, acusados de terem 

medo, vistos como pequeno-burgueses (cf. «O Primeiro Oficial»: 19-26), incriminados por 

                                                 
181 Os mulatos que são igualmente vistos por alguns holandeses, nomeadamente para o director Ouman, em A 
Gloriosa Família como «uma raça de monstros» patrocinada pelos portugueses (GF: 377). 
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terem «a mania que são superiores» (CC: 123), discriminados pelo seu hibridismo182, como 

sintetiza a quitata-de-luxo: «Mulato é o judeu de Angola (...) Mulato não tem tribo» (CC: 

142).  

O mulato é o talvez, «num universo de sim ou não, branco ou negro» (Pepetela, 2002c: 

14), de acordo com a autocaracterização de Teoria, o personagem mulato de Mayombe. Como 

advoga Homi Bhabha (1994: 50), o mulato é o espaço-entre da ambivalência da representação 

do colonizador, é a «expressão da democracia racial» (Santos, 2002b: 61), pois os mulatos 

contribuíram, «sem querer e contra os seus interesses, para legitimar a desigualdade social 

racista. Ao desracializar as relações sociais, permitiram ao colonialismo desculpabilizar-se do 

seu modo próprio de produzir iniquidades sociais» (Santos, 2002b: 61). De facto, dependendo 

dos momentos históricos, o mulato ora era visto como degradado geneticamente, ora como um 

ser superior, um objecto simbólico muitas vezes, para servir interesses de colonizadores ou 

colonizados. Esta imagem é explorada em O Cão e Caluandas, A Gloriosa Família, Um Rio 

Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, Viva o Povo Brasileiro e As Naus.  

O título de alguns capítulos é igualmente irónico, de uma ironia contextual. «Tico, o 

poeta» trata de um jovem, que na realidade, não passa de um pseudopoeta; «Luanda assim, 

nossa», em que se referem os problemas sociais da capital; «O mal é da televisão», em que as 

frustrações, desejo de exibicionismo e insatisfações da vida profissional e social são expostas 

ao ridículo; «O elogio da ignorância», em que os cultos são objecto de repreensões; «Lição e 

economia política», em que se enfatizam os esquemas183 dos operários e «Que raiva!», em 

que, como já explorámos, se satiriza a inoperância dos serviços administrativos.  

A ironia em O Cão e os Caluandas percebe-se, também, pela forma de estar de 

Pepetela. Numa entrevista ao Público, e a respeito do seu romance Predadores, Pepetela 

refere: «Jogo muito com a ironia, até com o rir de si próprio, que tem muito a ver com os 

angolanos de um modo geral. Sobretudo os da costa têm essa faceta que os aproxima um 
                                                 
182 A este propósito, Óscar Ribas refere: «Se o mestiço, por vezes, se distanciava do negro, é porque ele, o 
português o induzia a isso. Procedendo contrariamente, sujeitar-se-ia a tomarem-no por atrasado, ainda não 
integrado no quadro da civilização. De modo que ele, para não ser menosprezado, proteccionalmente se refugiava 
nessa atitude. Não raro acontecia o inverso: o negro ser igualmente induzido a evitar a companhia do mestiço, sob 
idêntico pretexto» (Ribas, 2002: 123). 
183 Esta sociedade esquemática é também decomposta em Terra Sonâmbula, de Mia Couto, em que o 
administrador moçambicano, Estêvão, admite ao fantasma do ex-colono Romão: «Eu tenho os meus esquemas, 
Romão. Não pense que somos burros como vocês sempre insistiram» (TS: 179). 
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pouco dos brasileiros, diga-se de passagem, esse brincar até com as próprias desgraças» 

(Santos, 2005: 8). Pepetela chama ainda a atenção para o facto de Angola ter contradições com 

o seu passado que ainda não estão resolvidas. 

 Retomando o início desta análise, o autor ao escrever o «Aviso ao leitor», datado de 

2002, não quererá desejar que este novo milénio possa ser a antítese do que descreve sobre a 

década de 80 do século passado? O "autor", ao posicionar-se mais à frente no tempo em 

relação à acção narrada, não quererá transmitir a esperança num futuro melhor?184 Não será a 

projecção de um desejo num 'amanhã' mais promissor? Não serão os votos de uma nova 

construção social para o novo milénio? Sem corrupção, sem esquemas económicos, sem 

burocracias desnecessárias, sem aparências de tranquilidade social. De facto, parece haver 

uma espécie de mise en abyme em O Cão e os Caluandas, como se se tratasse de um espelho 

auto-reflector interno que pudesse assinalar o duplo status ontológico da narrativa ao leitor. 

 

 Tendo abordado A Gloriosa Família185 no capítulo anterior, e sendo um romance rico 

em referências sócio-raciais, não podemos deixar de referir aqui alguns dos aspectos da 

convivência entre as personagens brancas, negras e mestiças, sobretudo entre estas duas 

últimas. A família protagonista da obra é, sabemo-lo, mestiça. Porém, a mestiçagem não é 

bem vista pelos europeus, sobretudo pelos holandeses, já que uma das características da 

colonização portuguesa é a relativa miscigenação introduzida nos territórios ocupados. Esta 

                                                 
184 Como escreverá, entre parêntesis, sobre os trajes dos grupos carnavalescos, no capítulo «Carnaval com 
kianda»: «Os meus leitores devem estar admirados da pobreza dos trajes e mesmo dos instrumentos. Nada de 
ouros, pratas, cetins garridos, diamantes nas coroas. Nada de nudezas, antes o máximo de panos e escuros. Isso é 
agora no século XXI. Naquele tempo mesmo para se encontrar um tecido garrido era difícil» (CC: 97). Note-se a 
oposição entre o "antes", tempo de pobreza e escuridão, e o "agora", futuro almejado, tempo colorido e de 
riquezas. 
185 Claúdio Mello, na sua tese de doutoramento, analisa A Gloriosa Família, numa perspectiva sociocrítica, 
classificando esta obra de Pepetela enquanto romance sócio-histórico contemporâneo: «Conjugando 
dialeticamente fatos grandiosos da História dos vencedores a elementos do cotidiano, apontando para a 
possibilidade de se atingir a totalidade concreta, Pepetela registra tensões humanas fundamentais para a 
compreensão da construção da angolanidade como resultado de embates econômicos, sociais, políticos, travados 
no processo histórico de uma sociedade extremamente polarizada, sem considerá-los um problema meramente 
cultural, motivo por que chamamos essa obra de romance sócio-histórico contemporâneo, precisamente para 
diferenciar as opções ideológicas dos procedimentos estéticos usados no diálogo com a História, os quais revelam 
uma concepção de transformação e de discurso históricos como resultado da praxis humana, distintos, portanto, 
da abordagem pós-moderna, que busca invalidar o discurso histórico por entendê-lo como imaginativo, relativo, 
ficcional, abstrato» (Mello, 2005: 265). Cremos já ter mostrado, no capítulo anterior, as razões da nossa 
interpretação diferente. 
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característica, muito diferente da colonização em África dos ingleses, franceses, ou mesmo 

holandeses, deve-se muito ao facto de socialmente não se verificar, muitas das vezes, uma 

grande disparidade entre o colono branco português e o negro africano186. 

 Assim, e voltando a A Gloriosa Família, não é de surpreender que o director da 

Companhia, Hans Molt, evidencie repugnância pela mistura das raças, no casamento da filha 

de Mani-Luanda com Rodrigo, filho de Baltazar, por considerar que as misturas eram 

antinaturais: 

 

o problema foi aquela promiscuidade de brancos, negros, mulatos que lhe revoltou 

o estômago (...). Com medo de ter de provar o que se cozinhava e de ter de dançar 

com alguma mulata, por definição filha do pecado da lubricidade, pois não 

considerava outra coisa a mistura de raças (GF: 103).  

 

 Na posição oposta, D. Inocência manifestar-se-á a favor da miscigenação, mas, sendo 

ela negra, apenas no sentido de a sua raça se tornar o mais alva possível, na união, portanto, 

com brancos. De facto, «no pensamento de D. Inocência, só Gertrudes e Matilde tinham 

avançado a raça, pois foram as únicas a ter filhos com brancos. Rodrigo e Hermenegildo 

tinham feito filhos em negras, o que significava regredir em relação a um ideal, o da alvura» 

(GF: 239). O holandês Ouman também manifestará a sua repulsa por misturas: 

 

era contra o hábito que tinham os portugueses de fazerem mulatos. (...) os negros e 

os brancos deviam se entender, mas não se misturarem. São espécies diferentes e 

na Natureza os macacos não se misturam com os veados, ou os coelhos com os 

bois. Um mulato é um ser contra a Natureza, devia ser considerado fruto do 

pecado, uma aberração, um monstro (...) os índios da América e os negros, uns 

dizem que não têm alma e portanto não podem ser considerados seres humanos. 

Mas cada vez a opinião se inclina para o contrário, índios e negros têm alma 

mesmo (...). Os negros e os brancos são gente, tudo bem, mas cada um no seu 

                                                 
186 Algumas vezes, a cor deixa de ser elemento de separação. É o caso de Dona Virgínia Pinto, personagem de 
Terra Sonâmbula, de Mia Couto, «branca de nacionalidade, não de raça» (TS: 170). 
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canto, nada de misturas. Os portugueses se misturam com as mulheres negras, mas 

continuam a considerar os negros seres inferiores (GF: 376-377). 

 

Os brancos, por sua vez, são vistos pelo olhar do narrador negro, que, representando os 

negros, os caracteriza de dramáticos (cf. GF: 165), amargurados (cf. GF: 54; 61) e ambiciosos 

(cf. GF: 37, 98, 223). Na verdade, «Em Luanda, a importância de uma pessoa se media pelo 

número de escravos que apresentava» (GF: 335). 

Assim, esta constatação da importância social acaba por se verificar ao nível estrutural 

e organizacional da narrativa, uma vez que a maior parte dos capítulos é dedicada aos filhos 

legítimos de Baltazar. Por sua vez, os "filhos de quintal" Nicolau, Diogo, e Catarina são 

importantes para a organização familiar (Nicolau no comércio de escravos; Diogo nas culturas 

no Bengo e Catarina na cozinha), mas não alcançam essa importância na diegese. 

Como frisa José Carlos Venâncio (1992: 15), Cadornega, na História Geral das 

Guerras Angolanas, transmite a ideia de que, nessa altura (século XVII), a ideologia colonial 

não assentava numa oposição entre branco e negro, mas sim entre cristão e gentio. Porém, à 

categoria «gentio» correspondia a de negro. É preciso não esquecer que Cadornega é um 

português da época, militar. Não estará ele simplesmente a camuflar o racismo vigente desde 

sempre? Assim, nos parece. No geral, as relações raciais tiveram papel significativo nas 

relações coloniais. Desde o início, o choque não foi apenas entre europeus e africanos, mas 

entre brancos e negros, em que os primeiros mandavam e os segundos obedeciam. 

 

 Realmente, A Gloriosa Família coloca a tónica racial nas relações sociais, o que, 

historicamente, não é ingénuo, uma vez que, devido ao colonialismo, o choque entre negros e 

brancos era inevitável. Deste modo, as referências às relações sociais neste romance não 

sofrem, na maior parte dos casos, desconstruções através da ironia, mas antes se apresentam 

de forma histórico-interpretativa. 
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5. Da (des)ordem social à (des)construção do discurso familiar 
 

 

A mulher, doutor, a mulher para ser feliz não necessita de 

se acriançar. Mas nós, homens, temos essa dificuldade 

com a alegria. Para ganhar o total riso temos que amiudar 

o juízo.  

Mia Couto, RCTCCT: 149. 

 

 

 

 Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra187, romance de 2002, é um livro 

de uma irónica e metafórica esperança sobre o futuro de Moçambique. O romance encontra-se 

dividido em 22 capítulos, todos iniciados por uma epígrafe. Para além das epígrafes de poetas 

(Sophia de Mello Breyner Andersen e João Cabral de Melo Neto), elas são sobretudo 

atribuídas a personagens do romance, a uma lenda da ilha ficcional, onde se desenrola a acção, 

e a provérbios africanos. O objectivo destas epígrafes para além de introduzirem a temática do 

capítulo, é, sobretudo, pedagógico e ético, já que as temáticas do romance se prendem com os 

laços familiares, a morte, a crítica aos males do país e com propostas metafóricas de um futuro 

mais auspicioso. 

 A estória passa-se na ilha188 de Luar-do-Chão, onde o narrador autodiegético 

(Mariano), estudante universitário, vai assistir às cerimónias fúnebres do seu avô (Dito 

Mariano). Parte do romance desenrola-se em forma epistolar, através das cartas do avô ao 

neto, em que se desvendam verdades sobre a vida da família e mesmo da ilha. O avô 

apresenta-se num estado fantástico de semimorte (ou semivida), o que divide os familiares 
                                                 
187 Sobre este romance escreve Pires Laranjeira: «Não considero que este seja o grande romance que Mia Couto 
nos deve, mas é o mais universal, simbólico e melancólico que já escreveu. Parece querer dizer-nos que somente 
há nascimento e morte, que o resto são falácias (barreiras) que os homens erguem para si e para os outros e que 
nem a terra nos pertence nem a ela pertencemos, porque o rio do tempo nos arrasta na sua corrente, devolvendo-
nos recordações que são recriações e limpando os vestígios do que supúnhamos a nossa casa» (Laranjeira, 2002: 
21). 
188 Como já referimos a propósito de O Feitiço da Ilha do Pavão, a ilha simboliza um microcosmos, no caso de 
Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, a ilha Luar-do-Chão representa simbolicamente 
Moçambique.  
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quanto ao seu estado de verdadeira morte, ou não. As cartas que o pretenso neto recebe 

parecem ser sinal de que o avô ainda não está pronto para o enterro. O desvendar dos mistérios 

através das cartas é explicado na epígrafe em itálico ao «capítulo dezanove», como sendo uma 

lenda de Luar-do-Chão: «Quando já não havia outra tinta no mundo o poeta usou do seu 

próprio sangue. Não dispondo de papel, ele escreveu no próprio corpo. Assim, nasceu a voz, o 

rio em si mesmo ancorado. Como o sangue: sem foz nem nascente» (RCTCCT: 119). 

No momento tão esperado do enterro de Dito Mariano, metaforicamente a terra fecha-

se e não é possível abrir a cova. Tal situação só se normaliza quando ele se purifica, contando 

a verdade sobre a paternidade de Mariano (que afinal é seu filho e de Admirança) e a culpa 

que sente pela morte do amigo Juca Sabão. Este fora morto por outros dos seus netos, filhos de 

Ultímio, por questões relacionadas com droga, a quem o avô vendera a pistola que roubara de 

seu filho Fulano Malta, ex-guerrilheiro e pretenso pai de Mariano. Só depois de Mariano estar 

na posse de todas as verdades a terra se abre para o enterro de Dito Mariano, junto ao rio. 

Como referimos, um dos aspectos a ter em consideração na obra literária nas suas 

relações com a realidade é o cronótopo. Em Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada 

Terra esta relação é uma evidência189. O romance está organizado nas dicotomias: Rio/Tempo 

e Casa/Terra, como sugere ab initio o título e se sintetiza na última carta de Dito Mariano: 

«casa, terra, homem, rio: o mesmo ser, só diferindo em nome» (RCTCCT: 258). É visível a 

ligação das personagens do romance, sobretudo do "mais velho" da família protagonista, aos 

elementos água e terra. Como transmitirá numa carta a seu filho Mariano: «Quando você 

nasceu eu lhe chamei de "água"» (RCTCCT: 238190) e «Não foi senão você que redigiu estes 

manuscritos. E não fui eu que ditei sozinho. Foi a voz da terra, o sotaque do rio» (RCTCCT: 

238). Assim, em relação ao rio, este representa a separação da ilha e do mundo rural em 

relação à cidade. O rio é testemunha e espaço de concretização de acções: foi onde 

Mariavilhosa, solteira, trabalhou como embarcadiça, fazendo-se passar por um homem, para 
                                                 
189 Esta evidência já se verificava em O Último Voo do Flamingo. São exemplo disso os conselhos da mãe cega 
do protagonista: «A vida é assim: peixe vivo, mas que só vive no correr da água. Quem quer prender esse peixe 
tem que o matar. Só assim o possui em mão. Falo do tempo, falo da água. Os filhos se parecem com água 
andante, o irrecuperável curso do tempo. Um rio tem data de nascimento? Em que dia exacto nos nascem os 
filhos?» (UVF: 47). 
190 Sempre que os itálicos não sejam assinalados como sendo da nossa responsabilidade é porque, como neste 
caso, são itálicos do autor. Os diálogos entre as personagens e as cartas de Dito Mariano apresentam-se em 
itálico, no romance. 
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poder ir à cidade tentar curar-se do aborto que fizera, por ter engravidado do português 

Frederico Lopes, quando este a violou. É ao rio que Mariavilhosa se dirige para se afogar e é 

aí que é "deitado" o nado-morto, suposto irmão de Mariano e filho de Fulano Malta e 

Mariavilhosa. O rio é também meio de prolongar a ganância dos ricos, donos dos barcos. Mas 

essa ganância é punida (ainda que os alvos sejam os inocentes passageiros) quando um barco 

naufraga por ir com excesso de peso (cf. RCTCCT: 90). O rio é ainda local de encontro 

amoroso, entre Admirança e Dito Mariano. É junto ao rio que Mariano é enterrado. No 

entanto, as águas do rio não são propriamente límpidas. Ironicamente, o rio apresenta-se sujo, 

como nota o narrador ao participar num ritual com Curozero (cf. RCTCCT: 240).  

No romance, o tempo simbolizado pelas águas do rio, no seu movimento, é sobretudo 

o passado (através das memórias e reminiscências do avô) e o futuro (para onde olha 

Mariano). O passado recordado é do tempo ainda «sem guerra, sem morte» (RCTCCT: 43), ao 

tempo colonial, de que Fulano Malta é o símbolo da oposição, juntando-se à luta dos 

independentistas. É ainda o tempo da independência e da consequente morte dos ideais que 

presidiram à luta anticolonial. O passado aparece, pois, como o tempo que se quer esquecer, 

pois, como refere, na carta, Dito Mariano: «O tempo para trás eu o vou matando. Não quero 

isso atrás de mim, sei de criaturas que se alojam lá, nos tempos já revirados» (RCTCCT: 

259). 

Por sua vez, a casa funciona como lugar de encontro do clã dos Marianos. Associada à 

família e ao elemento da água, uma vez que é regada como uma planta para não deixar de criar 

raízes (RCTCCT: 247). Ainda segundo as tradições (fúnebres), a sala onde se encontra o corpo 

de Mariano é destelhada. No entanto, e assim como o rio, a casa é também objecto de 

ganância, pois Ultímio, o pretenso tio rico de Mariano, deseja vendê-la e urbanizar a ilha. 

Espaço catalisador da acção, a casa é, metaforicamente, o país ideal (cf. RCTCCT: 77). Dessa 

forma, o seu nome, “Nyumba-Kaya”, é composto pelas palavras que designam este vocábulo a 

Norte («Nyumba») e a Sul («Kaya») de Moçambique, numa tentativa de conciliação entre as 

várias culturas. A casa é ainda lugar de reunião, de concatenação: no final, Abstinêncio e 

Fulano Malta regressam à casa da família para viverem com a mãe e Admirança.  

A terra funciona, com os seus caprichos, como árbitro das acções dos homens. No 

tempo «sem guerra, sem morte» (RCTCCT: 43), a terra apresenta-se como «uma folha branca» 
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(RCTCCT: 43), pronta a preparar futuros. É a terra que se apresenta sem donos, pois, segundo 

as crenças da ilha, «os únicos fiéis proprietários são os mortos, esses, que moram lá» 

(RCTCCT: 168). Metaforicamente a recusa da terra em se deixar cavar, o falecimento da terra 

(cf. RCTCCT: 182), aquando da necessidade de enterrar Dito Mariano, simboliza a 

necessidade de purificação. A terra que fora dessacralizada pelas balas da guerra191, pela droga 

que Juca Sabão e Dito Mariano distribuíram por ela, acreditando ser um fertilizante. Porém, 

esta intransponibilidade da terra generaliza-se, já não é apenas característica da ilha Luar-do-

Chão: «em todos os continentes o chão endurecera, intransponível» (RCTCCT: 187)192. A 

chave para o problema parece ser o amor entre Mariano e uma autóctone, a irmã do coveiro, 

Nyembeti: «seria o amor que reparara a terra?» (RCTCCT: 189). A resposta, em aberto, 

aparece em discurso modalizante: «Talvez» (RCTCCT: 189). 

A importância da união entre Homem e terra está, ainda, sintetizada numa parte de 

uma carta que o pretenso avô escreve a Mariano: «Mas o que eu invejo em Juca Sabão não é 

coisa que ele possuísse mas o modo como ele morreu. Meu amigo levou em sua mão a devida 

porção de terra» (RCTCCT: 173). Esta importância da relação do africano que valoriza o 

tradicional como a terra, como a natureza, entra em confronto com a relação de interesse 

económico que Ultímio e os seus pares representam. Instala-se assim uma desordem nas 

relações Homem−Terra (Moçambique) e Homem−Casa (família), em que os elementos da 

mesma família mostram interesses e orientações diferentes, opostas, mesmo. 

 

 Ao longo do romance as personagens dividem-se entre as remediadas, as condenadas à 

pobreza e as ambiciosas. Estas últimas estão representadas por Ultímio e seus filhos — estes, 

apenas referidos no texto, simbolizam o pretenso poder levado ao extremo, na sua relação com 

a droga e no crime que cometem contra Juca Sabão. São estes que desrespeitam a vida, 

                                                 
191 Cf: «Grande culpa vinha da guerra, continua o coveiro. Soterraram muita gente baleada, o chumbo transvazara 
dos corpos enterrados para o chão, agora já não havia cova, nem fundo. Já nem terra poderíamos extrair da terra. 
É vingança da terra, repetia» (RCTCCT: 182). 
192 Esta generalização de um facto de um local em particular para o país ou continentes é também característica 
de O Último Voo do Flamingo, em que, por faltar «gente que amasse a terra» (UVF: 220) se assiste não apenas ao 
desmoronar de Tizangara, mas também de «cada país» que «ficaria em suspenso, à espera de um tempo favorável 
para regressar ao seu próprio chão» (UVF: 221). Há porém uma diferença significativa entre estes dois romances 
de Mia Couto: em Um Rio Chamado Tempo Uma Casa Chamada Terra a esperança nesse «tempo favorável» 
acontece antes do desfecho da acção. 



O Discurso da Ironia em Literaturas de Língua Portuguesa 

 − 233 −

sobretudo dos pobres, que para se defenderem das críticas à sua ganância, como sucede com a 

intervenção do Padre Nunes, utilizam os argumentos descontextualizados do racismo 

(RCTCCT: 90). 

 Abstinêncio, o filho mais velho de Dito Mariano, isola-se193 da vida da ilha, segundo o 

médico, Amílcar Mascarenha, por, ao passear pela ilha só se ver «gente dentro dos lixos, gente 

vivendo de lixo, valendo menos que sujidades» (RCTCCT: 118). Não era, porém, apenas a 

pobreza que o atormentava, mas a forma obscura como se enriquecia e a «indiferença dos 

poderosos para com a miséria de seus irmãos» (RCTCCT: 118)194. Miserinha, uma das antigas 

amantes de Dito Mariano, é outra voz crítica do estado social do seu país. Apesar da quase 

cegueira física, a sua lucidez é significativa, ao observar a falta de solidariedade dos pobres e 

a relação que os une aos ricos: «só sabem contar em se tratando de dinheiro» (RCTCCT: 137). 

 Tio Ultímio, por sua vez, representa, na família, aqueles que enriqueceram de forma 

obscura. A sua caracterização física é caricaturalmente testemunho disso:  

 

O Tio está anafado e luzidio. Ele sabe que estou olhando para ele. Bate na barriga 

enquanto me interroga. 

− Acha que eu engordei, sobrinho? Acha que tenho pança de ricalhaço? 

− Não disse nada, Tio. 

− Engano seu, Mariano: os pobres são quem mais engorda (RCTCCT: 153) 

  

Por detrás desta personagem, lê-se a ironia desconstrutiva da realidade, que se coaduna 

com a fala anterior do Tio, quando questionado em relação ao que faria com a gente que mora 

na ilha se avançasse com o seu projecto de urbanização: «— Gente? Ah, estes...» (RCTCCT: 

153). Este menosprezo pelos habitantes da ilha, em oposição à sua preocupação material (e 

materialista), está reflectido na vaidade pelo seu automóvel «acabado de ser lançado em 

África» (RCTCCT: 152). A forma como ostenta a sua riqueza, através do carro, provoca o 

comentário amargo do narrador, através das frases curtas e do trocadilho semântico entre ser e 

                                                 
193 Como, aliás, o próprio nome da personagem indica. 
194  Por detrás desta voz narrativa, suspeitamos a visão crítica do autor, exposta em crónicas de O País do Queixa 
Andar (Couto, 2003) e Pensatempos (Couto, 2005), por exemplo. 
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parecer: «Esta é a pobreza dos nossos novos-ricos. Não são ricos. Basta lhes parecer»195 

(RCTCCT: 154). O modo peremptório, assertivo196, com que exprime as suas opiniões é, 

igualmente, alvo de ironia, desconstruindo-se, assim, esta personagem e tudo o que ela 

representa. De facto, Ultímio é, pela sua ambição e cobiça197, pelos seus actos e palavras, no 

romance, a personagem alvo de maior crítica e ironia, expondo-se assim o novo-riquismo 

moçambicano. A este propósito, Mia Couto referirá numa entrevista a José Carlos Venâncio 

(1992b: 105): «Bem, se é essa a preocupação, a de referir as instâncias do poder, a crítica 

social, eu tento fazer com que isso seja através da via do humor, da ironia». 

A ironia crítica faz-se, pois, em relação às discrepâncias económicas da população: a 

riqueza ostentativa de uns versus a pobreza extrema de outros. Assim, através das actuações de 

Ultímio expõe-se a descontextualização da forma ostentadora da riqueza:  

 

Cruzamo-nos com um luxuoso automóvel enterrado no areal. Quem traria viatura 

da cidade para uma ilha sem estrada? (...) Ultímio sempre espalhou enganos e 

parece ter lucrado, acumulando alianças e influências. No entanto, ele ali se 

apresenta frágil, à mercê de uma pobre mão (RCTCCT: 28).  

 

E é provavelmente essa mão que posteriormente ataca «a viatura, partindo os vidros e 

vazando os pneus» (RCTCCT: 64). Robert Escarpit refere-se precisamente à dificuldade de se 

estabelecerem laços sociais e da ironia que daí advém: «ce mécanisme de l'aveuglement non 

partagé. Il est à la source de toute ironie dramatique, et donc de toute ironie sociale dans la 

mesure où les rapports sociaux sont des drames» (Escarpit, 1976: 105). 

A par da pobreza, a temática do medo está também presente neste romance, à 

semelhança de em O Manual dos Inquisidores. É o medo que «tolhe», que «directa e 

indirectamente (nos) inibe de expandirmos a potência de vida, e mesmo a vontade de viver», 
                                                 
195 Mais uma vez, a voz do narrador se funde com a voz do autor, Mia Couto, que criticará, nas suas crónicas 
precisamente os novos-ricos por estes e outros aspectos. 
196 Veja-se o seguinte exemplo, em que o narrador, em discurso indirecto e através da forma enfática, ironiza 
sobre as certezas de Ultímio: «Ele é que conhecia o caminho do progresso, ele é que tinha influências e poderes» 
(RCTCCT: 153). 
197 Estas questões são também abordadas em O Último Voo do Flamingo, em que as personagens são tipos, 
representando várias figuras sociais: o administrador, o agente, o padre, a prostituta, etc. Subentende-se, pois, 
através delas, uma visão crítica irónica, na medida em que se tenta desvelar os meandros de uma sociedade 
(moçambicana) caracterizada pela corrupção, pela violência, pela descrença. 
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como refere José Gil (2005: 84) a respeito dos portugueses, mas que nos parece adequado 

também para Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra. É o medo que não permite 

lutar contra os abastados. O exemplo do acidente do barco que se afunda e do qual resultam 

várias mortes é paradigmático: «Sabia-se o nome dos culpados mas, ao contrário das letras 

verdes no casco, a identidade dessa gente permanecia oculta por baixo do medo» (RCTCCT: 

99). O medo, de que já falámos atrás quando nos referimos a O Manual dos Inquisidores, de 

facto, funciona aqui, como elemento incapacitante da população em geral. Esta prostração 

derivada do medo é sintetizada por Curozero Muando, o coveiro: «— É que um morto ainda 

podemos enterrar. Mas o medo, isso não se pode enterrar. (...) O medo, aqui, é o primeiro 

ensinamento» (RCTCCT: 182-183). Estas afirmações serão corroboradas por Dito Mariano, 

numa carta a Mariano, onde afirma que não conseguiu vencer o medo, mesmo testemunhando 

injustiças e crimes (cf. RCTCCT: 237). O medo, no geral, vem dos mais poderosos, mas vem 

também do sobrenatural, do desconhecido, que a ignorância e as crenças da população 

acalentam. A este aspecto das crenças e tradições referir-nos-emos no próximo capítulo. 

Numa sociedade maioritariamente negra (os brancos encontram-se sobretudo na 

cidade) e masculinizada, as questões da inferioridade da mulher, bem como do racismo estão 

latentes, como sintetiza Dulcineusa para Mariano, com medo das disputas pelos bens que 

poderiam seguir-se ao enterro do seu marido: «— Você não conhece a sua raça, meu filho. 

Eles olham para mim e vêem uma mulher. Sou uma viúva, você não sabe o que é isso, miúdo» 

(RCTCCT: 33). Na verdade, a dedicação de Dulcineusa ao seu marido (pseudo)defunto faz 

lembrar, pela situação e léxico utilizados, o conto de Mia Couto (1994: 45-55), «Rosalinda, a 

nenhuma»198. Ambas as personagens se assemelham na infelicidade que lhes provocou a 

infidelidade dos maridos, ambas engordaram com a velhice, ambas se dedicam ao marido 

defunto, acreditando que finalmente este será fiel e, por último, ambas apresentam sinais de 

alienação e demência. A fala de Dulcineusa ao neto sintetiza o que acontece também com 

Rosalinda, após a morte do marido: «este enviuvar me parece quase um casamento» 

(RCTCCT: 47). As relações do romance que aqui convocam a nossa atenção com este conto de 

Mia Couto não são, porém, apenas, em relação a estas personagens. O próprio tema da morte 

                                                 
198 Sobre este conto, ver, por exemplo, Xavier, 2005a. 
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apresentado na longa epígrafe a «Rosalinda, a nenhuma», parece-nos ser uma boa síntese do 

que acontece em relação a Dito Mariano:  

 

É preciso que compreendam: (...) Os nossos defuntos desconhecem a sua condição 

definitiva: desobedientes invadem-nos o quotidiano, imiscuem-se no território onde 

a vida deveria ditar sua exclusiva lei. (...) a morte deixa de ser a mais incurável e 

absoluta diferença entre os seres (Couto, 1994: 47). 

 

As questões raciais estão, também, bastante marcadas nesta obra e percebe-se pela fala 

de Miserinha a importância que lhes é atribuída: «É triste ficar ao sabor de outra raça para 

sobreviver» (RCTCCT: 137). Ultímio, ao recusar os préstimos do médico goês na declaração 

do óbito do pai, vai, igualmente, ao encontro da importância que assume a distinção de raças 

para as personagens: «— Esse indiano, não confio nesse gajo. Vou mandar vir um médico 

preto. Um médico da nossa raça, não quero aqui monhezadas a interferir...» (RCTCCT: 151). 

No entanto, este comentário não fica sem a observação irónica do narrador que opõe as 

palavras do tio às suas práticas comerciais: «Eu sabia que Ultímio tinha negócios com 

indianos e enriquecera à custa de negócios de terrenos com aqueles a que agora chamava de 

"monhés". A raça contava para umas coisas, para outras não» (RCTCCT: 152). A ironia 

contextual acentua-se sobretudo quando Abstinêncio e Fulamo Malta relembram o momento 

em que, criança, Ultímio esteve gravemente doente e foi um branco que o salvou:  

 

Quem o salvou foi um indivíduo de raça branca, um anónimo que passava pela 

Ilha. Foi ele quem lhe deu sangue, sangue em quantidade para reabastecer o inteiro 

corpo, como se fosse um segundo nascimento. 

— Metade do seu sangue é de branco (RCTCCT: 215). 

 

Percebe-se a evolução das questões raciais ao longo dos tempos, nomeadamente no 

tempo colonial, em que, por exemplo, os «negros estavam proibidos de viajar no barco» 

(RCTCCT: 104), a não ser que fizessem parte da tripulação. No entanto, pouco depois da 

independência, a problemática racial inverte-se e mesmo os indianos, representados no 

romance pelo médico Amílcar Mascarenhas, são discriminados pela «cor da pele» (RCTCCT: 
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116). O exemplo do médico é tão mais irónico se tivermos em consideração que lutara ao lado 

dos independentistas contra o colonialismo. 

Personagens como Ultímio vão confundindo a individualidade de cada um com a raça 

a que pertencem. Assim, a raça serve de etiqueta e estigmatiza. Em relação à raça, ainda, 

parece existir, igualmente, nas personagens deste romance, o desejo de brancura, valorizando-

se a mestiçagem. Assim, a Avó Dulcineusa, ao folhear o álbum de fotografias da família, 

indicará Fulano Malta a Mariano: «— Está ver aqui seu pai, tão novo, tão clarinho até parece 

mulato?» (RCTCCT: 49). Neste sentido, enquadra-se também a fala da Tia Admirança: «— 

Meu filho, neste mundo, todos somos mulatos» (RCTCCT: 59). 

O pensamento do padre Muhando, de O Último Voo do Flamingo, vai também neste 

sentido: «mulatos, não somos todos nós? Mas o povo, em Tizangara, não se queria reconhecer 

amulatado. Porque o ser negro − ter aquela raça − nos tinha sido passado como nossa única e 

última riqueza. E alguns de nós fabricavam sua identidade nesse ilusório espelho» (UVF: 61). 

O episódio acima referido de Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, de 

ironia trágica em relação à raça dá-se com a evocação do casal português, que é apenas 

referido. Trata-se do casal Lopes. Frederico Lopes violara Mariavilhosa e dessa violação 

advieram as consequências que já referimos. A ironia é também contextual neste episódio, 

uma vez que Mariano, nos primeiros tempos na cidade, é acolhido pelo casal português. 

Todavia, percebeu, apenas na ilha, com as revelações que foi recebendo, a existência e a razão 

das tensões que a foto de Mariavilhosa causava entre o casal: era a forma de D. Conceição 

Lopes atormentar seu marido, impondo-lhe a presença de Mariavilhosa e do seu erro. O papel 

deste casal, porém, não se restringe a este facto. Mariano ficará também a saber que a tristeza 

de seu tio Abstinêncio advém da ausência do seu amor, D. Conceição, que enquanto viveu na 

cidade, antes de ter regressado a Portugal com o marido, vinha visitá-lo à ilha. Cria-se, assim, 

uma relação de poder, em que um branco (qual colonizador) viola uma negra e, mais raro, uma 

relação de amor de uma branca com um negro, sendo infiel ao marido (branco). 

Há também, no romance, ironia explícita, como mostra o exemplo: «Até há pouco a 

vila tinha apenas uma rua. Chamavam-lhe, por ironia, a Rua do Meio» (RCTCCT: 27). Outro 

momento de ironia está relacionado com o coveiro Curozero Muando. Este faz-se substituir no 
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cemitério pela irmã e torna-se empregado de Ultímio, para comandar o abate das árvores na 

ilha. Confrontado por Mariano em relação à sua decisão, graceja: 

 

— Quem sabe até atiro abaixo aquela maçaniqueira onde o seu avô adormeceu? 

Aquilo ainda deve valer uns cobres, não? 

Ri-se. Que estava a brincar, me diz. Então? Já perdi o humor?, me pergunta  

(RCTCCT: 250). 

 

Por sua vez, as situações, a roçar o fantástico, propiciam momentos de ironia lexical. 

Em relação à morte de Dito Mariano, que «Enquanto vivo se dizia morto. Agora que falecera 

ele teimava em não morrer completamente» (RCTCCT: 37), os filhos preocupados com a 

situação vão propondo soluções:  

 

— Mas o pai não pode ficar assim, nem se enterra, nem ressuscita. Podíamos, por 

exemplo, colocá-lo na câmara frigorífica da Pesca-Mar. 

— Desculpa, Ultímio, não estou a ver o pai congelado no meio de corvinas, 

garoupas e camarão. Então é que ele morria de vez... (RCTCCT: 37).  

 

O humor advém do inusitado desta situação. De facto, o avô Mariano é elemento 

propiciador de humor, pois, apesar da idade, fazia crer ao pretenso neto que «conservava a 

potência. Se preservava macho, porque, dizia ele, nunca tinha apanhado injecção» (RCTCCT: 

43). Esta ideia é repetida num Post scriptum de uma das cartas de Dito Mariano: «PS: Lhe 

peço, agora: me traga uma moça gostosa, carne rija para eu abraçar na hora de meu último 

momento. Para que eu, nesse instante, me embebede dessa ilusão de não me desconsistir só, 

sozinhamente» (RCTCCT: 140). 

 Porém, a ironia trágica manifesta-se novamente. Refira-se, como exemplo, o momento 

em que Ultímio, ao comer castanha de caju, é interpelado por Fulano Malta:  

 

— Esse caju não lhe faz lembrar nada? 

— Nada... 
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Fulano ergueu-se, parecia projectado por demónios. (...) Que a ele a castanha de 

caju lhe fazia lembrar a mãe, Dulcineusa. E lhe dava um aperto recordar como as 

mãos dela forma perdendo formato, dissolvidas pela grande fábrica, sacrificadas 

para seus filhos se tornarem homens (RCTCCT: 76). 

 

 A ironia é ainda trágica, no caso de Nyembeti, que é bela, mas não consegue 

comunicar com os outros, à excepção do coveiro, seu irmão, e de Mariano. É ainda de uma 

ironia trágica, o engano de Mariano: «Dona Mariavilhosa jamais poderia voltar a conceber. A 

medicina se engana e eu sou prova viva disso» (RCTCCT: 190-191). A convicção de Mariano 

(enfatizada pelo uso do presente do indicativo) é depois destruída pela confissão por carta de 

Dito Mariano, no «capítulo vinte». 

 Destaca-se, também no romance, mais um momento de ironia contextual:  

 

Passamos pelo administrador da ilha. A avó pára, suspende-se sobre uma perna 

como se fosse ajoelhar. Embaraçado o administrador diz: 

— Dona Dulcineusa, eu já disse para não fazer isso! 

 — Sim, senhor administrador. Por favor, não me bata, eu não tenho idade para 

palmatória! (RCTCCT: 86).  

 

A ironia advém do confronto entre a realidade passada que Dulcineusa presentifica e 

que leva o administrador a não acreditar que se trate de demência, mas antes de escárnio 

político intencionado ao tomá-lo por um administrador colonial. 

 Não podemos também esquecer a importância que a mestria do uso da linguagem 

adquire em Mia Couto199. Sobressai, por exemplo, a ironia lexical conseguida através do jogo 

de palavras que enfatiza a arbitrariedade das decisões policiais. Fulano Malta vai à esquadra 

soltar Mariano e o administrador esclarece: «— Seu filho não está preso, está apenas detido. 

 — Pois eu não venho libertá-lo mas apenas soltá-lo» (RCTCCT: 204). 

                                                 
199 Ainda que a tendência para os neologismos, por exemplo, se venha a dissipar nas últimas obras. A este 
propósito, o autor refere, numa entrevista, que não aprecia que se enfatize o valor da sua obra tendo como factor 
principal o uso que faz da linguagem: «Estou hoje tentado a ser mais parcimonioso no uso de neologismos. 
Sobretudo porque sinto que muitas vezes há uma leitura que reduz aquilo que faço a essa dimensão linguística» 
(Morales, 2005: 21). 
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Note-se o alcance semântico da generalidade dos nomes das personagens, 

características dos livros de Mia Couto, em que o nome funciona como caracterização. Neste 

caso, acentua-se, por um lado, a ideia da doçura da avó, que se verifica, no romance, sobretudo 

para com o pretenso neto. Por outro lado, o nome funciona por contraste em relação à vida 

amarga que levara. Porém, intertextualmente faz lembrar Dulcineia (a que se juntou o sufixo 

'deusa'), de D. Quixote de la Mancha, no que diz respeito à proximidade lexical do nome e ao 

contexto da força de trabalho que representam: Dulcineia não passava de uma pobre 

camponesa que preparava porcos na sua aldeia; por seu turno, Dulcineusa perdera parte dos 

dedos corroídos pela acidez do caju colhido nos tempos coloniais. Na generalidade, os nomes 

das personagens de Mia Couto são o fruto de intertextualidades e de uma ironia lexical. É o 

exemplo do coveiro Curozero, que faz lembrar uma mistura entre 'curador'/'curandeiro' com 

'cruzeiro', como aquele que benze e administra os corpos, após a morte e os marca com a cruz 

de cemitério. Por sua vez, nada faz antever, pelo nome, o desfecho de Mariavilhosa, da 

aglutinação entre 'Maria', com toda a carga religiosa que o nome tem, e de maravilhosa, que 

destaca a sua beleza, e que, no entanto, lhe traz infelicidade, porque a sua infertilidade é o 

resultado de uma violação e do consequente aborto. O seu nome revela, pois, a ironia do 

trágico da sua condição. 

Da leitura que fazemos de Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, 

parece-nos poder afirmar que a ironia se encontra disseminada de forma muito subtil pelo 

romance, ainda que, como tentámos mostrar, ela se manifeste efectivamente nas relações 

sociais e familiares que unem (e desunem) as personagens. A tendência, no romance, é 

todavia, com o progredir da acção, o da reconciliação, o da esperança, o da conquista das 

relações interpessoais, em geral, e familiares, em particular. Como sintetiza Fulano Malta, no 

final, aquando da despedida de Mariano: 

 

— Agora que você me estava a ensinar… 

— Ensinar o quê? 

— A ser pai (RCTCCT: 246). 
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 Este romance termina, assim, sob uma certa tranquilidade, que o desfecho, inquietante 

e quase apocalíptico, de O Último Voo do Flamingo, não permite. 

 

 

 Resumindo, tentámos, ao longo deste capítulo, enfatizar as relações sociais que se 

estabelecem nos textos analisados de António Lobo Antunes, João Ubaldo Ribeiro, Pepetela e 

Mia Couto. Não podemos esquecer que, apesar da referencialidade da literatura, o texto 

ficcional funda a sua própria linguagem e universo de referências, transmutando a realidade 

extralinguística200. Como fomos tentando mostrar, o espaço que o social adquire nestes textos 

não é muitas das vezes inócuo, estabelecendo-se uma dialéctica com o real, numa relação de 

crítica e de esperança. Esta dialéctica dá-se através da ironia. Assim, como refere Barthes: 

 

O Texto participa a seu modo numa utopia social; antes da História (...), o Texto 

realiza, se não a transparência das relações sociais, pelo menos a das relações de 

linguagem: ele é o espaço em que nenhuma linguagem comanda outra, em que as 

linguagens circulam (conservando o sentido circular do termo) (Barthes, 1987: 60-

61). 

 

Bakhtin (1978: 88) defende, igualmente, que «Le roman c'est la diversité sociale de 

langages, parfois de langues et de voix individuelles, diversité littérairement organisée». De 

facto, são diversas as linguagens sociais que predominam nas obras que analisámos.  

Não é raro as tensões sociais resultarem das convivências raciais, como é visível em 

todas as obras que referimos. Também o contacto entre classes não se dá sem confronto, 

levando a relações de poder e subjugação, como explorámos, por exemplo, em O Manual dos 

Inquisidores.  

As informações sociais, explícita ou implicitamente, são não só veiculadas pelos 

narradores, como pelas personagens, que funcionam frequentemente como pivots semânticos. 

A questão da máscara social, na antinomia entre ser e parecer é igualmente explorada. Neste 

                                                 
200 Assim, como relembra Ricoeur: «O que se deve, de facto, interpretar num texto é uma proposta de mundo, de 
um mundo tal que eu possa habitar e nele projectar um dos meus possíveis mais próprios. É aquilo a que eu 
chamo o mundo do texto, o mundo próprio a este texto único» (Ricoeur, s/d: 122). 
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sentido, algumas personagens tornam-se irónicas, quando o que elas parecem não corresponde 

ao que elas são na realidade. Nestes romances, a ironia mostra-se forma de observação e 

exposição do trágico da natureza humana na sua condição social. Esta natureza é trágica na 

medida em que a condição social é inevitável e propiciadora de desigualdades e barreiras 

inultrapassáveis ao longo dos séculos de História da Humanidade. 

Como já referimos no capítulo anterior (ponto 1.), raros são os romances que 

conseguem inventar uma intra-sociedade, fruto exclusivo da imaginação do autor. Uma vez 

que o romance é o género onde melhor se lê a estrutura de uma sociedade, ele pode traduzir a 

realidade social, mas pode igualmente traí-la, deformando, idealizando a vida social real. Dos 

livros sobre que nos debruçámos, apenas O Feitiço da Ilha do Pavão tende a idealizar uma 

realidade social, não se afastando, porém, das várias realidades históricas brasileiras. 

Constatamos, efectivamente, que nestes romances o discurso da ironia expõe a 

situação social e racial que marca cada uma das personagens. Há algo, porém, em comum: a 

visão das hierarquias sociais e/ou raciais está longe de ser eufórica. É, todavia, também 

devido a essa riqueza ao nível social, nestas obras, que podemos afirmar com Zéraffa: «As 

obras originais têm uma função reveladora dos aspectos escondidos, latentes, inconfessados 

daquilo a que chamamos vida social, económica, psicológica: essas obras são a busca e a 

expressão de um sentido, ou antes, de uma essência» (Zéraffa, 1974: 15). 

Esses aspectos latentes podem ainda ser reveladores de relações culturais. É destas 

relações que nos ocuparemos no capítulo seguinte. 
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Capítulo IV 
 
 

Ironia e discurso culturais 
 

 

 

 

 

1. Do discurso cultural à contestação do verbo   

 

 
La culture est une fatalité à laquelle nous sommes condamnés. 

Barthes, 1981: 165 

 

 

 

 Acabámos de constatar, no capítulo precedente, o papel da ironia na exposição e 

desconstrução das relações sociais e, apesar de, desde o início, termos vindo a separar ficção 

de realidade, não pudemos deixar de reconhecer imbricações e implicações entre estes dois 

mundos.  

Analisaremos agora a forma como os aspectos culturais são expostos em romances dos 

autores que aqui nos ocupam. Neste universo cultural não podemos deixar de referir 

componentes relacionadas com a religião, educação, tradição, mitos, costumes, crenças e a 

importância da oralidade, sobretudo nas culturas africanas e brasileira. 

Antes de mais, passemos a algumas reflexões sobre a forma como actualmente é 

necessário ter em consideração aspectos relacionados com a cultura e o seu enquadramento na 

especificidade da diversidade do mundo de língua portuguesa. 
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Como sabemos, não é fácil definir cultura. Além disso, o seu estudo pode efectuar-se 

sob várias perspectivas. Jenks (1993: 11-12) sintetiza os vários sentidos de cultura em quatro 

grupos. Por um lado, temos a cultura como categoria cognitiva, ou seja, como aspiração de 

realização ou emancipação humana individual. Por outro lado, existe a cultura como uma 

categoria colectiva, invocando um estado de desenvolvimento intelectual ou moral na 

sociedade. A cultura pode ser ainda entendida como uma categoria concreta, vista como o 

conjunto de actos e de trabalho intelectual de uma sociedade. Este é o sentido mais usual, 

carregando consigo a noção de particularidade, exclusividade, elitismo e socialização. Assim 

sendo, podemos falar de estratificação cultural. Finalmente, a cultura pode ser entendida 

enquanto categoria social, vista como o único modo de vida de uma pessoa, de forma plural e 

potencialmente democrática, como objecto de estudo da sociologia, da antropologia e mais 

recentemente dos estudos culturais. 

Interessa-nos, aqui, a cultura, numa perspectiva abrangente, enquanto processo 

dialéctico histórico e colectivo. Estudar a cultura é, portanto, «estudar um código de símbolos 

partilhados pelos membros dessa cultura» (Laraia, 2005: 63). A questão que se coloca, então, 

prende-se com o que estudar como manifestações culturais. Desta forma, o modo de ver e 

estar no mundo prende-se com as apreciações de ordem moral. Por seu turno, os diferentes 

comportamentos sociais são produtos da herança cultural de uma comunidade normalmente 

apreensível numa dada sincronia. Porém, ao estudar-se as manifestações culturais, não se pode 

esquecer que a cultura está em constante mudança (veja-se o caso do ideal de beleza, por 

exemplo) e coexistem, não raras vezes, várias sincronias culturais. Adequando aqui o termo de 

Coseriu (1978), na linguística, poderíamos falar de polissincronias culturais, ou seja, Coseriu 

explica a coexistência de formas linguísticas através da noção de polissincronia, para mostrar a 

convivência de dois termos paralelos, numa mesma sincronia. Também ao nível de formas 

culturais subsiste uma coexistência. 

Terry Eagleton (2000) analisa as várias versões de cultura. A cultura enquanto 

«pedagogia ética», «arma ideológica», a cultura como forma de vida e como criação artística. 

Num primeiro momento, temos a cultura identificada com civilidade, com cosmopolitismo. 

Actualmente, para os antropólogos, cultura é entendida mais no sentido "tribal". À luz desta 

perspectiva actual, podemos falar de uma cultura autóctone pertencente aos "povos 



O Discurso da Ironia em Literaturas de Língua Portuguesa 

 − 245 −

emergentes". Cultura essa que será recusada e, por vezes, quase aniquilada pelo (ex-

)colonizador europeu.  

É certo que, no geral, a missão "civilizadora" do colonizador visava uma política de 

assimilação: desenraizar o colonizado da sua cultura. O ensino, por exemplo, era praticamente 

o mesmo da metrópole, de forma sempre caricatural, destinado a promover uma elite e a 

desacreditar a cultura tradicional dos autóctones, as suas línguas, religiões e modos de 

transmissão (oral) de conhecimentos. Verifica-se uma tentativa de homogeneizar a cultura, 

mas isso é impossível na relação entre os seres humanos em geral; a comprovar essa 

impossibilidade temos a existência da mestiçagem. Criam-se, pois, situações artificiais que 

influenciam directamente a cultura dos povos. A este respeito, Césaire fala de subcultura201, no 

sentido de uma cultura criada artificialmente pelo colonizador, marginal em relação ao resto 

da vida social. Esta posição é partilhada por Bernard Mouralis202. Não concordamos com esta 

concepção. Parece-nos que não passa do reflexo de estereótipos, na tentativa de 

instrumentalizar os povos colonizados.  

A nossa posição é a de defender que, e de acordo com uma perspectiva antropológica 

mais actual, não há culturas inferiores ou superiores203. A noção de cultura não deverá ser 

valorativa, mas antes descritiva. Há culturas outras, distintas, resultantes dos contextos 

históricos que condicionaram diferentemente cada uma delas. A partir do momento em que 

uma dada cultura é aceite (ainda que seja imposta ou dirigida a uma minoria), ela é-o enquanto 

tal — cultura. Aliás, se partilhássemos da opinião de Césaire, poderíamos quase dizer que a 

sociedade globalizante em que vivemos é produtora de subculturas, porém, e na realidade, 

estamos em presença de várias culturas que convivem, de polissincronias culturais como 

referimos atrás. No contexto actual de ampla circulação de bens simbólicos e culturais, em que 

as culturas nacionais se confrontam com a mundialização, assiste-se à renovação do conceito 

                                                 
201 Apud Mouralis, 1984: 55. 
202 Cf.: «Cette notion de sous-culture nous paraît importante dans la mesure où elle montre les conditions que les 
colonisés ont dû realiser pour créer une nouvelle culture capable de remplacer celle que le colonisateur avait 
installée sur leur propre sol» (Mouralis, 1984: 57). 
203 Claude Lévi-Strauss aborda esta questão, das culturas inferiores e superiores, em Raça e História (um estudo 
que data de Julho de 1956), chamando a atenção para o absurdo desta distinção. No entanto, surpreende-nos que 
utilize no seu ensaio essa terminologia, evidenciando, desta forma, como é difícil fugir a estes critérios de 
valorização. Veja-se o seguinte exemplo: «todas as civilizações reconhecem, uma após outra, a superioridade de 
uma delas, que é a civilização ocidental» (Lévi-Strauss, 2000: 41).  
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de cultura e à sua relação com o conceito de aculturação: «on ne part plus de la culture pour 

comprendre l'acculturation, mais de l'acculturation pour comprendre la culture. Aucune culture 

n'existe "à l'état pur", identique à elle même depuis toujours, sans avoir jamais connu la 

moindre influence extérieure» (Cuche, 1996: 64). Por este prisma, o que pode variar é o grau e 

as formas de aculturação de cultura para cultura. Não podemos, todavia, falar de culturas 

"puras", uma vez que o contacto entre elas torna-as "mestiças". O cruzamento de culturas 

permite-nos falar de pluralidade de mestiçagens, pois «se a identidade de um indivíduo é 

plural, também as suas competências culturais são plurais» (André, 2005: 136). A 

globalização é, pois, propícia à mestiçagem geral das culturas, uma vez que actualmente 

«todos somos, de algum modo, mestiços» (André, 2005: 64 e cf. 122). 

Se a primeira globalização se deu com a colonização, hoje, mais do que nunca, a 

globalização enfrenta o impacto com a localização. As fronteiras culturais já não coincidem 

com as fronteiras nacionais, o que coloca «em crise a estrutura em que se estabilizou a 

modernidade, nomeadamente o Estado-nação e a sua soberania, o sujeito racional e o seu 

desejo, a realidade e o seu outro, a ficção» (Miranda, 2002: 213).  

Para além disto, e como alerta Homi Bhabha (1994: 5), actualmente já não é possível 

ter um conceito de culturas nacionais homogéneas. Neste seguimento de diversidade cultural, 

arriscaríamos dizer que hoje deveríamos falar mais de transcultura do que em cultura, já que 

toda a cultura, na sociedade contemporânea globalizante, é um encontro de culturas e cada 

cultura é não só multinacional, heterogénea, como também plural, na comunicação do local 

com o transnacional. Não poderemos, pois, esquecer o hibridismo que caracteriza actualmente 

a generalidade das culturas e especificamente as culturas africanas e brasileira, até porque «all 

cultures are self-contradictory» (Eagleton, 2000: 24).  

Cientes do relativismo cultural e desta perspectiva cultural descritiva, percebemos a 

importância da troca literário-cultural entre as várias literaturas de língua portuguesa no 

espaço lusófono204. A literatura poderá dar a conhecer estes vários universos culturais e, 

                                                 
204 Tentamos evitar o termo «lusofonia», pela polémica que a terminologia encerra. Quando o usarmos é no 
sentido que Pires Laranjeira (2002: 12) lhe atribui, ou seja, como «a prática e a teoria de se aceitar que os falantes 
e escreventes de língua portuguesa constituem uma comunidade linguística, nela reconhecendo, por via da língua, 
uma herança comum e um projecto cultural, político e económico que poderá também ser, cada vez mais, comum 
de oito países independentes, mais comunidades de emigrantes espalhadas pelo mundo». 
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mostrando-os, criticando-os, faz com que deixem de parecer estranhos. Ao estudarmos a 

cultura angolana, moçambicana, brasileira ou mesmo portuguesa, teremos também de ter em 

consideração a coabitação entre a cultura urbana, de pendor mais europeísta, e a cultura 

tradicional, mais rural, de pendor mais autóctone e oral.  

Falaremos, pois, de cultura no seu conceito mais amplo, incluindo a língua, religião, 

sistemas sociais e económicos, sistemas filosóficos e científico-tecnológicos, meios de 

expressão (oralidade, livros, mass media, etc.), literatura e restantes artes. A questão da 

História e da ideologia não pode separar-se das relações entre sociedade, cultura e literatura 

sem termos presente a questão histórica e as suas repercussões: as influências históricas na 

língua e na literatura, por exemplo, e, por consequência, na cultura.  

Toda a nossa análise terá em consideração que o texto literário é o fruto das 

experiências socioculturais do autor, do leitor que visa e da sociedade e cultura em que está 

inserido e para as quais aponta. As literaturas de língua portuguesa serão, por conseguinte, 

literaturas que estarão indiscutivelmente dependentes de problemáticas como a da identidade e 

a da cultura nacionais. 

 

Num primeiro momento, não podemos separar a noção de identidade da noção de 

língua, pois «la notion d’identité entretient avec le langage une relation organique qui tient du 

procès performatif: l’identité s’affirme par le langage, il n’y a point d’identité qui ne se dise, 

ne s’exprime» (Bokiba, 1998 : 10). Como pano de fundo estará a sociedade enquanto contexto 

onde se podem produzir manifestações de cultura. Uma dessas manifestações é seguramente a 

literatura. O homem só escreve porque tem como alvo um leitor e esse leitor só existe porque 

existe uma sociedade. Como já referimos no capítulo I, uma característica especialmente 

importante da linguagem é a produtividade, porque é a este nível, sobretudo, que situamos o 

discurso literário. A sociedade é atravessada pela linguagem205; logo, o que está relacionado 

com o homem em linguagem é cultural. 

                                                 
205 Benveniste destaca bem a função social da linguagem: «Le langage est pour l'homme un moyen, en fait le seul 
moyen d'atteindre l'autre homme, de lui transmettre et de recevoir de lui un messsage. Par conséquent le langage 
pose et suppose l'autre. Immédiatement, la societé est donné avec le langage. (…) Ainsi chacune de ces deux 
entités, langage et société, implique l'autre» (Benveniste, 1976: 91). 
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A linguagem (e a língua) colonial é, num primeiro momento, a percepção da 

incompreensão colonial, por parte dos colonizados, porque permite uma relação outra, porque 

estranha, isto é, nova, do mundo extralinguístico com o mundo linguístico. A realidade 

conhecida é pouco a pouco expressa em português e a mudança de língua causa, num primeiro 

momento, a estranheza e evidencia a imposição colonial. Retomando as dualidades 

introduzidas por Homi Bhabha206, o espaço colonial é tradicionalmente dividido em: 

cultura/natureza; caos/civilidade.  

Quem fala de sociedade, fala de cultura e, quem fala de cultura, terá de incluir aí a 

literatura (que pode, numa primeira fase, ser oral). Mas inerente a todas estas concepções está 

a língua. No que diz respeito aos países de língua portuguesa, a língua do colonizador aparece 

com função social e universalizante; desta forma, esses povos reinventam-se através dessa 

nova língua, que se torna veículo de estatuto e mudanças sociais. Daí que falemos de língua 

social, no sentido de a língua (portuguesa) congregar em si não só uma identidade e cultura, 

mas, sobretudo, atribuir estatuto social a quem a domina. Também a linguagem do escritor é 

social, uma vez que se dirige à sociedade-alvo que fala a sua língua e a qual será leitora do seu 

discurso literário-ideológico. 

Num segundo plano, a luta pela identidade está associada ao campo cultural e político, 

pela autodefinição e projecção no futuro. Assim, o conceito de identidade cultural está 

associado ao de construção, etnicidade, nação e Estado-nação. Se em relação à construção da 

identidade, este é um problema epistemológico-pragmático das várias culturas, em relação à 

reiteração do Estado-nação esta questão da identidade coloca-se de forma diferente, consoante 

o processo histórico-temporal da cada cultura. Na sociedade globalizante actual, como alerta 

Laura Padilha, em relação às literaturas africanas, já não interessa tanto observar as estratégias 

de resistência usadas para reforçar o Estado-nação, mas «inquirir o que ocorre no espaço 

literário quando as forças econômico-culturais impostas pela globalização entram em rota de 

colisão com a própria idéia que sustentava a utopia da auto-determinação e soberania do 

Estado-nação» (Padilha, 2006: 453).  

                                                 
206 Cf. Bhabha, 1994:124. 
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Actualmente pensa-se e age-se, cada vez mais, tendo em vista valores e perspectivas 

transnacionais e menos o território local207. No entanto, continua a haver uma tendência 

notória de especialistas que tentam definir portugalidade, brasilidade, angolanidade208 e 

moçambicalidade209. Apesar de os novos povos precisarem, de facto, de combater a desunião, 

estas orientações são, no nosso entender, cada vez mais arriscadas, pois num mundo em 

transformação e globalização crescente é difícil, se não impossível, encontrar uma cultura no 

seu estado «puro» e homogéneo. Apesar de não haver «identidade sem diferença e a diferença 

pressupõe uma certa homogeneidade que permite identificar o que é diferente nas diferenças» 

(Santos, 2002b: 35), concordamos com João Maria André quando sintetiza que «mais do que 

identidade no singular há que falar de identidades no plural em permanente interacção e 

transformação» (André, 2005: 48). O mesmo autor acrescenta ainda que «cada indivíduo é, 

por natureza, multicultural, pois tem acesso a mais do que uma cultura e é competente em 

várias culturas» (André, 2005: 49). É por isso que se vive cada vez mais numa sociedade 

transnacional e por consequência numa cultura igualmente transnacional. Logo, em nosso 

entender, angolanidade, moçambicanidade, brasilidade, portugalidade, etc., serão o resultado 

do esforço desenvolvido pelos poderes instituídos no sentido de alcançar uma unificação e 

harmonização social e cultural do país. Essa harmonização geralmente vem de dentro e não 

tem suficientemente em consideração a multiplicidade das realidades (as diferenças sociais, 

económicas, culturais, geográficas, sexuais e etárias da população em questão), nem as 

influências exógenas. Por isso, falamos em «esforço» desenvolvido pelos poderes instituídos, 

                                                 
207 Ideia já veiculada, por exemplo, por Patrick Chabal, 1999: 72. 
208 Luís Kandjimbo, por exemplo, define angolanidade, no plano categorial, como «um conceito-chave a partir do 
qual cada indivíduo define o seu lugar na sociedade angolana e desencadeia os processos avaliativos dos objectos 
e seus atributos» (Kandjimbo, 2003b: 12). Por seu turno, José Carlos Venâncio (1992: 19) faz a destrinça entre 
angolanidade e identidade nacional, defendendo aquela como «a interpretação que alguns (intelectuais, políticos, 
escritores, etc.) fazem da sociedade crioula angolana». Rejeitamos esta perspectiva da crioulidade, muito bem 
refutada por Kandjimbo em vários dos seus escritos, de que destacamos Apologia de Kalitangi (1997), 
nomeadamente o ensaio «Angolanidade: o conceito e o pressuposto». Sobre angolanidade e moçambixanidade, ver 
ainda a sistematização feita por Pires Laranjeira nos volumes de actualização do Dicionário de Literatura 
Portuguesa (in Coelho, 2003). 
209 Como escreve Mia Couto em Pensatempos, em relação aos moçambicanos: «a primeira coisa da nossa 
identidade é ainda o sermos moçambicanos. (…) Para muitos de nós estão nascendo outras primeiras identidades. 
Pode ser uma identidade racial, tribal, religiosa. Esse sentimento de pertença pode colidir com isso que 
chamamos de "moçambicanidade". Pensar que me alio a alguém porque somos da mesma raça não é apenas 
errado mas é historicamente pouco produtivo» (Couto, 2005: 87). Para além destes factos, o autor acrescenta que 
«não existe ninguém que seja "puro". A nossa espécie humana é toda feita de mestiçagens» (Couto, 2005: 89). 
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com a agravante de, no geral, ajudar simplesmente a alimentar as perigosas generalizações e 

os estereótipos que se criam à volta dos povos, não contribuindo efectivamente (porque as 

variantes em contacto não o permitem) para uma definição da identidade nacional, até porque, 

na senda de João Maria André, que supracitámos, não há uma identidade, mas identidades. 

Enquanto não houver a aplicação teórico-prática deste pressuposto, será difícil existir uma 

identidade nacional coesa. 

Deste contacto de identidades endógenas e exógenas cria-se a polifonia cultural, que, 

obviamente, não nos permite um olhar homogéneo para com as culturas em geral. Assim, o 

multiculturalismo e o hibridismo cultural impõem-se na relação entre o universal e o singular. 

A constatação deste diálogo intercultural permite a Homi Bhabha falar de multiculturalismo, 

com o pressuposto de que uma cultura central se estabelece nas normas em relação às quais 

devem posicionar-se as culturas menores, as culturas subalternas. Deste modo, o 

multiculturalismo revela-se um facto político, uma vez que a coexistência de várias culturas 

em proximidade física e humana facilmente evolui para um projecto de sociedade. Apesar 

desta atitude multicultural dialógica, não podemos, contudo, deixar de relembrar a 

intradutibilidade entre culturas. Como pressupõe Jenks (1993: 149), talvez o ‘novo ideal 

europeu’ seja o «embodiment of a postmodern culture – timeless, universal, decontexted, de-

traditionalized, spontaneous and impartial symbolism». 

Quando falamos de cultura actualmente, falamos, também, de Estudos Culturais, na 

tentativa de indagar em que medida somos manipulados pelas formas culturais e em que 

medida somos capazes de usá-las com certos propósitos. Não é, porém, esse o nosso propósito 

aqui. Partiremos do princípio de que a literatura interroga sistematicamente outros saberes, 

outras realidades, tais como a cultura, a História e a sociedade.  

Ora, a sociedade, a cultura e a própria literatura baseiam-se numa (ou em várias) 

língua(s) — esporadicamente em dialectos, ou mesmo na coexistência de línguas e dialectos. 

Ser-nos-á difícil, portanto, dissociarmos a pátria-língua da língua-pátria, na acepção de 

Eduardo Lourenço (1999b). Aliás, diríamos que a língua será mais uma mater, o fundamento e 

a razão profunda da identidade individual e social. Coloca-se, todavia, aqui um problema. 

Quando falamos de literaturas africanas ou latino-americanas, referimo-nos geralmente a 

literaturas escritas em línguas europeias, dos ex-colonizadores. Assim, pergunta-se: como 
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podemos falar de "literaturas emergentes" se elas são escritas em línguas "não-emergentes"? 

Até que ponto essa língua (no caso, o português, para as ex-colónias portuguesas) é pertença 

da cultura desse povo? Estas questões conduzem-nos à oposição entre cultura e natura. 

António José Saraiva refere que a cultura se opõe a «natura ou natureza, isto é, abrange todos 

aqueles objectos ou operações que a natureza não produz e que lhe são acrescentados pelo 

espírito. A fala (…) A religião, a arte, o desporto, o luxo, a ciência e a tecnologia são produtos 

de cultura. Este é o sentido mais extenso de cultura, que coincide com o de civilização» 

(Saraiva, 1993: 11). A oposição entre natura e cultura vem desde Aristóteles. Se num primeiro 

momento se opunha cultura a natura, actualmente a oposição faz mais sentido entre Homem e 

Máquina210. Hoje, faz sentido interrogar as relações entre a cultura e a técnica (Miranda, 2002: 

9), pois a linguagem da tecnologia é universal, ou tende para isso. A este propósito, cabe citar 

aqui as conclusões de José Bragança de Miranda:  

 

Se desde sempre a cultura resultou de uma “ruptura” com a "natureza" e, acima de 

tudo, com o "biológico", sendo daí que depende a nossa definição do que é 

"humano", chegamos a um ponto em que a própria cultura está a intervir na 

"natureza" e no biológico, fazendo de todo este assunto um problema 

eminentemente político (Miranda, 2002: 10).  

 

Dadas as características da sociedade global hodierna, actualmente estaremos num 

período de transição entre o «homo oeconomicus» e o «homo communicans» (André, 2005: 

54). Para além desta oposição clássica entre natura e cultura, e como vimos nas palavras de 

António José Saraiva, também se compara, com alguma frequência, cultura e civilização. A 

noção de civilização costuma ser tida em consideração quando se fala de cultura, confundindo-

se, por vezes, ambas. No entanto, civilização, do latim civis, descrevia o estado de pertencer a 

uma comunidade e referia-se principalmente às realizações materiais de um povo. Logo, a 

distinção entre elas é inevitável, como lembra Gonzalo Torrente Ballester:  

 

                                                 
210 Cf. Jenks, 1993: 7. 
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A cultura é sempre uma manifestação da vida, colectiva e individual: uma 

concepção do mundo. E a civilização é uma série de técnicas para estar no mundo. 

A invenção do lenço para o nariz, forma parte da civilização; mas o aparecimento 

da ironia como forma de tratar a realidade, forma parte da cultura (Ballester, 1999: 

345). 

 

Por sua vez, para Senghor a civilização é «l'ensemble des faits religieux et moraux, 

littéraires et artistiques, scientifiques et techniques qui sont communs à une societé humaine, 

tandis que la culture est l'ensemble des valeurs d'une civilisation, ou mieux, son esprit» 

(Senghor, 1993: 192). Assim, a ideia de cultura implica a noção de acumulação e partilha de 

símbolos representativos de uma dada sociedade, por conseguinte, a cultura terá de ser vista 

como um sistema semiótico contextualizado. Neste sentido de símbolo colectivo de existência 

social, o conceito de cultura não pode ser encarado de forma estática. 

Como já referimos no capítulo II, as literaturas de língua portuguesa que aqui nos 

ocupam mostram relações evidentes com a História. São relações que pretendem, geralmente, 

salientar a construção da identidade nacional de um povo à procura da sua própria cultura. A 

literatura é assim utilizada como um dos bens culturais e sociais. Neste sentido, conclui Said 

que 

 

a literatura e a cultura são demasiadas vezes consideradas inocentes do ponto de 

vista político e histórico. Sempre me pareceu ser ao contrário, e este estudo do 

orientalismo convenceu-me (e espero que venha a convencer os meus colegas de 

letras) que a sociedade e a cultura literária só podem ser estudadas em conjunto 

(Said, 2004: 31). 

 

O Homem contemporâneo vive entre o dilema do enraizamento e do desenraizamento. 

Se escolhe o primeiro, exclui-se do mundo globalizante, se prefere o segundo, desaparece e 

deixa desaparecer a sua cultura. Tal como defende Homi Bhabha, a solução parece ser o entre-

lugar entre estas duas soluções radicais: «é o "inter" − o fio cortante da tradução e da 

negociação, o entre-lugar − que carrega o fardo do significado da cultura» (Bhabha, 1998: 
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69). A este respeito, Inocência Mata prefere o conceito de rizoma em vez de raiz cultural211, 

introduzido por Deleuze e Guattari, recusando-se assim o princípio de raiz totalitária.  

As literaturas vêem-se também confrontadas com este problema, sobretudo as 

literaturas como a brasileira, e africanas de língua portuguesa, pois, por um lado, tentam fugir 

à alienação e ao desenraizamento que lhes trará o decalque de modelos europeus e, por outro, 

tentam não se centrar exclusivamente na afirmação nacional, tendência que poderá levar a 

diferentes formas de exclusão do Outro212. Esta última tendência, procurando o 

estabelecimento da identidade nacional através da literatura, pode revelar-se pela 

dessacralização e desmistificação da identidade nacional, ou, pelo contrário, a sacralização, 

através do reviver dos mitos, do imaginário e das ideologias. Corre-se o risco de promover 

uma identidade etnocêntrica ao seguir esta segunda via, ao fazer emergir os mitos fundadores 

e ao recuperar a memória colectiva. Para as literaturas recentes como a brasileira e as africanas 

de língua portuguesa este tem sido um processo, o da procura do entre-lugar, que só 

recentemente se tem vindo a consolidar. Como refere Zilá Bernd, a propósito da literatura 

brasileira:  

 

Ce n’est que très récemment que la littérature brésilienne commence à faire la 

synthèse – encore inachevée – d’un jeu dialectique, qui associe la récupération des 

mythes (sacralisatio) à sa constante démythification (désacralisation), la 

redécouverte de la mémoire collective à un mouvement continu des textes. Cela 

correspond à une persévérante remise en question de soi-même, comme l’on peut 

voir, par exemple, dans la lecture des romans de João Ubaldo Ribeiro e Darcy 

Ribeiro (Bernd, 1995 : 26).  

 

Estas palavras, como temos vindo a demonstrar, poderiam facilmente transpor-se para 

o caso moçambicano e angolano, nomeadamente para Mia Couto e Pepetela. 

No estudo das obras que se seguem, teremos em consideração sobretudo a cultura em 

duas vertentes. Por um lado, a cultura da responsabilidade directa do autor-narrador, nos 

                                                 
211 Cf. «A imagem da terra na literatura angolana: uma viagem ao rizoma da nação literária» (Mata, 2001ª: 86-
108). 
212 Esta ideia já é defendida para o caso da literatura brasileira por Zilá Bernd, 1995: 23. 



Ironia e discurso culturais 
Capítulo IV 

 −254−

paratextos, através das epígrafes: citações de «dito dos mais velhos» e de «sabedoria antiga». 

Trata-se de fontes telúricas, patrióticas. Por outro lado, a cultura na diegese propriamente dita, 

expressa directa ou indirectamente pelo discurso e actuações das personagens e pelo espaço 

onde se movem. Normalmente, quer num caso, quer no outro, o escritor finge distanciar-se da 

realidade cultural através da ironia (e, por vezes, do humor). 

 

 

1.1. Configurações dialécticas das culturas de língua portuguesa: a 

língua 
 

Consideramos que alguns aspectos das culturas dos povos de língua portuguesa podem 

ser observados a partir de uma dialéctica proximidade/distanciamento. O distanciamento é 

espacial (continental, na relação dos vários países de língua oficial portuguesa com Portugal). 

No entanto, os factores linguísticos, históricos e literários são simultaneamente elementos de 

proximidade e de distanciamento. Que a língua seja um agente de proximidade, parece fácil de 

compreender: institucionalmente a língua é a mesma, nas suas variações diatópicas. Não 

podemos, porém, esquecer as várias línguas autóctones dos povos nativos dos países africanos 

e Brasil. E, sobretudo, não deveremos esquecer que o português foi e é, ainda, para alguns 

desses habitantes, sobretudo africanos, como uma segunda língua, que, para outros, é ainda, 

dificilmente acessível. A este propósito, veja-se o conto de Uanhenga Xitu, Mestre Tamoda, 

em que a personagem principal tenta ganhar status social através do pretenso domínio 

linguístico do português213, em detrimento do uso do quimbundo. A realidade desses povos é 

necessariamente diferente da de Portugal, pelo que, pragmaticamente, a apreensão e o uso da 

língua são também próprios de cada país. Basta pensar em obras de autores africanos em que 

há necessidade de um glossário, no final214. Inversamente, dá-se um fenómeno linguístico 

próprio de línguas em contacto: o português europeu é contaminado por lexemas (e 

                                                 
213 Num primeiro momento histórico, o português é utilizado como instrumento de comunicação comercial. 
Actualmente poderemos dizer, optimisticamente, como Mário António F. de Oliveira, que o Português «tende a 
deixar de ser uma língua de minorias para ser uma língua de massas» (Oliveira, 1990: 392). 
214 A título ilustrativo, veja-se o exemplo de obras como Mazanga (Alberto Oliveira Pinto), A Varanda do 
Frangipani (Mia Couto) e Quem me Dera Ser Onda (Manuel Rui). 
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expressões) do português falado em África e no Brasil. É o exemplo de "bué", "cota" (velho), 

"basar"215. Estes fenómenos de "contaminações" linguísticas, se até à década de 70 de 

Novecentos se deveram sobretudo à presença dos portugueses nesses territórios africanos 

(através dos colonos e dos soldados, por exemplo), nos nossos dias devem-se maioritariamente 

à imigração africana e brasileira216. É fácil perceber que fenómenos de aculturação joguem 

relevante papel nesta dialéctica de proximidade/distanciamento.  

Por outro lado, no passado, a História, enquanto factor unificador de Portugal com 

esses países de língua portuguesa, não pode deixar de ser vista como factor de distanciamento. 

Basta pensar no ponto de vista necessariamente diferente de um povo colonizador e do povo 

colonizado e nas dicotomias consequentes que se estabelecem: senhor/escravo e 

dominador/dominado. Falar-se-á, então, de uma "ecologia cultural", que num processo de 

aculturação visa a desculturação dos povos colonizados217. Facilmente se verá que a 

aculturação é um fenómeno de desigualdade entre os povos em contacto, ainda que, e a 

respeito da língua, Eduardo Lourenço afirme que «os Portugueses, mesmo na sua hora 

imperial, eram demasiado fracos para "imporem", em sentido próprio, a sua língua» 

(Lourenço, 1999b: 123). Desta forma, o ponto de vista do colonizado será sempre disfórico em 

relação à sua situação, lutando pela libertação e defesa da identidade nacional, por 

conseguinte, a defesa necessária da sua cultura. Acontece, porém, que esta luta pela libertação 

territorial, por um lado, e pela libertação cultural, por outro, é relativamente recente. Em 

África, manifesta-se tenuemente a partir de meados do século XIX e só a partir de meados do 

século XX assume relevo nacional, organizado e definitivo. No Brasil, apesar da 

independência, a elite nacional primou pela defesa e imposição da cultura europeia, como é 

bem visível em Viva o Povo Brasileiro. Assim, vários séculos de tentativa de aculturação 

portuguesa decorreram, entretanto, o que tornou difícil a existência de uma cultura autóctone, 

genuína e pura, sem contaminações europeias. Consequentemente, a construção de uma 

identidade nacional não poderá esquecer o factor histórico e todas as conotações que daí 

advêm: ela conseguir-se-á na luta entre a proximidade (por vezes involuntária) da cultura do 

                                                 
215 Cf., por exemplo, Quem me Dera Ser Onda, onde se verifica o uso destes vocábulos. 
216 A substituição da preposição «a» por «para»: «telefonar para a Joana» em vez de «telefonar à Joana» é apenas 
um dos exemplos de influência brasileira na sintaxe do português europeu. 
217 Cf. Junior, 1989:18. 
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povo português (a cultura segunda) e o distanciamento voluntário e espacial dessa cultura 

segunda. Será desta luta, no intento de romper com a tradição portuguesa, tentando, todavia, 

recuperar, pela inovação, a tradição autóctone, que se construirá a cultura singular de cada um 

desses países de língua portuguesa. Para além disto, como referimos atrás, actualmente já não 

é possível ter um conceito de culturas nacionais homogéneas218.  

 Considerámos a língua como elemento de proximidade/distanciamento, no entanto, não 

poderemos esquecer que ela faz parte integrante, assim como a História, da cultura. A língua, 

no sentido preciso de léxico e sintaxe, é factor importante (mas não exclusivo) da base da 

identificação de culturas. A língua revela-se como visão do mundo; no sentido pragmático, 

como forma de agir sobre o mundo. Os objectos, as sensações ganham outra realidade a partir 

do momento em que são ditos/escritos. Essa realidade pode, no entanto, ser transfigurada pela 

relativa liberdade que o exercício da própria língua permite enquanto sistema linguístico 

aberto à criatividade. É exemplo ilustrativo o caso de vocábulos em Terra Sonâmbula, de Mia 

Couto, como: "sozidinhão" (TS: 105), "inutensílio" (TS: 131), "brincriação" (TS: 138), 

"sonhambulante" (TS: 147), "veementindo" (TS: 153) e "trans-montanhoso" (TS: 155). O 

discurso linguístico, ao serviço da caracterização de um espaço disfórico e da desconstrução 

do real, torna-se, assim, literatura, pois percepcionamos aqui a obra de arte literária como o 

produto de «alquimia simbólica»219, em que o real (histórico e social) terá necessariamente de 

ser transmutado. No entanto, este campo específico do literário, pela transfiguração, reflecte e 

torna coesa a noção de identidade cultural de um povo, como, aliás, refere Chabal220.  

A linguagem é, pois, forma de modelizar o mundo, configurando a realidade. A 

realidade é duplamente transformada no segundo plano, que é o da criatividade. O primeiro 

nível — o meramente linguístico — é já de transformação da realidade: não há nada nos 

objectos que permita a escolha do seu nome. Por outro lado, a linguagem não é apenas 

resultado, mas pode desencadear, e desencadeia, comportamentos individuais, sociais, 

                                                 
218 O direito à diferença na representação cultural — rituais, costumes, língua, percepção temporal — é visível 
nos exemplos de crioulidade, de que destacamos o caso de Cabo Verde. Todavia, essa crioulidade é, não 
esqueçamos, o resultado do contacto entre culturas. 
219 Como escreve Bourdieu (1992: 241): «L'oeuvre d'art comme objet sacré et consacré [est] le produit d'une 
immense entreprise d'alchimie symbolique». 
220 Cf. Chabal, 1994: 15: «A literatura é uma componente central da identidade cultural de todos os estados-
nação».  
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inclusive o da aceitação social. Efectivamente, ao nível linguístico podemos aceitar as várias 

variantes diatópicas, diafásicas e diastrásticas de uma língua. Porém, ao nível social, apenas as 

estruturas sintácticas, semânticas e fonéticas permitidas pela norma-padrão são consideradas 

aceitáveis enquanto elemento de prestígio social, de que muitos dos africanos de países de 

língua portuguesa se querem aproximar. 

A relação História−cultura−discurso literário, em África, e nomeadamente nos países 

de língua portuguesa, passa necessariamente pela confluência de culturas e de Histórias: a 

europeia, a africana, a brasileira e, em alguns casos, a asiática. A diversidade das culturas 

deve-se também à diversidade das linguagens, agora num sentido talvez mais restrito, o das 

formas dos discursos literários (poesia, tragédia, narrativa). No que diz respeito à poesia, ela 

esteve, por vezes, ao serviço de temáticas negritudinistas e de construção da identidade 

nacional. A ênfase da negritude221 na Sagrada Esperança, de Agostinho Neto, por exemplo, 

mostra que a consciencialização de uma cultura própria passa pelo assumir da cultura do 

negro. Facto que não é único em África. Veja-se o exemplo dos negros nos Estados Unidos da 

América, ainda nos finais do século XIX, mas sobretudo a partir da década de 20 de 

Novecentos. Veja-se também o Modernismo brasileiro e a sua tentativa de fundar uma 

democracia racial, enfatizando um país multifacetado. A poesia assume, assim, papel 

relevante na busca da libertação e os jornais (o caso de Cultura, em Angola, só para dar um 

exemplo) são veículos fundamentais na tentativa de consciencialização de uma dada sociedade 

para a sua autodeterminação. 

A tentativa de criar a cultura nacional, na busca da autenticidade, da diferença, não é, 

porém, mais do que uma ilusão hermenêutica, pois o sujeito que procura já está aculturado, 

condicionado pela visão de outra cultura, a do colonizador; logo, a busca e a visão não 

poderão ser desprotegidas nem genuínas. A cultura revela-se, pois, símbolo de sobrevivência, 

de libertação, de hetero e auto-(re)conhecimento. A sociedade vive entre a busca das origens e 

o desejo de se universalizar: a língua portuguesa permite simultaneamente essa pretensa 

unificação e internacionalização222. 

                                                 
221 Sobre a temática da negritude africana de língua portuguesa, ver o trabalho de Pires Laranjeira (1995 b). 
222 Pires Laranjeira destaca o poder cultural da língua, sintetizando, em relação aos países africanos de língua 
portuguesa: «A língua portuguesa servia, assim, de língua de aculturação e de assimilação, para usar ainda 
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2. A tragicidade irónica da identidade cultural portuguesa de fronteira 
 

 
   Par définition, le roman est l'art ironique. 

Kundera, 2002: 159. 

 

 

 

Dadas as características peculiares de periferia da sociedade e cultura portuguesas de 

que vimos falando desde a Introdução, a língua portuguesa não permite, de facto, mais do que 

essa pretensa internacionalização, pois a própria identidade cultural dos portugueses não se 

(des)constrói sem sobressaltos. As Naus, de António Lobo Antunes, focam, entre outros 

aspectos, esta fragilidade da identidade cultural dos portugueses223, uma vez que podemos 

entender a identidade como «uma coalescência de estilos de conduta, hábitos de pensamento e 

padrões de avaliação mutuamente correspondentes (ainda que às vezes conflituantes), em 

suma, um tipo coerente de psicologia social humana» (Appiah, 1997: 242-243).  

As Naus é o romance português que talvez melhor retrate alguns dos aspectos da 

mitologia nacional relacionados com as Descobertas. Representa uma viagem ao inconsciente 

colectivo nacional, nas suas esperanças e traumas, nem sempre assumidos. 

Na verdade, António Lobo Antunes, no seu estilo cru, despido de nostalgias e de 

proteccionismos, desmistifica, neste seu livro, a importância dos Descobrimentos. Fá-lo a dois 

níveis: um, mais visível, abordando as consequências histórico-sociais do pós-25 de Abril e do 

regresso dos “retornados”; outro, mais profundo, tratando da avaliação da natureza humana, 

                                                                                                                                                         
conceitos de etnologia embebidos na história do eurocentrismo, e, depois das independências, passava a língua da 
unidade e coesão nacionais e da comunicação nacional (inter-regional) e internaconal» (Laranjeira, 2001b: 73). 
223 A respeito do universo criado por António Lobo Antunes, Eduardo Lourenço sintetiza: «A crueza da sua 
visão, o despudor natural da sua linguagem, cedo lhe granjearam admirações e hostilidades sem ambiguidade. 
Creio que nem umas nem outras se alteraram. Todavia, existe hoje em geral consenso para o considerar um dos 
nossos grandes escritores. O conhecimento ao mesmo tempo preciso, cruel e lírico dos lados banais, intoleráveis 
e reveladores da vida — da escondida vida do nosso império solar e hipócrita como poucos —, a sua visão das 
relações humanas como inextinguível confronto de seres só metaforicamente humanos, a indiferença ao 
desagrado ou ao desagrado dos seus humores, opiniões, buñuelescas ferocidades, fazem do seu mundo uma 
espécie de antimundo ou contramundo da tão decantada "sensibilidade lusitana"» (Lourenço, 1999b: 98). 
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desventrando as vidas das personagens quinhentistas, que metonimicamente representam o 

Portugal passado e presente. 

O romance põe em destaque a desconstrução da figura do Herói, mostrando a sua 

degradação e efemeridade físicas, e a convivência entre Próspero e Caliban no mesmo Povo. 

Boaventura de Sousa Santos (Santos, 2002b: 73), na análise desta antinomia em relação aos 

vários momentos da História do colonialismo português, sustenta que o contexto da revolução 

do 25 de Abril é o segundo momento do Próspero português, o Próspero anticolonial ou 

descolonizador, defendendo que «deixou de haver Caliban para que Próspero sobrevivesse» 

(Santos, 2002b: 73). As Naus, no entanto, apresentam-nos um português que continua a ser 

Caliban. Um Caliban derrotado dentro das suas fronteiras nacionais, agora que se vê reduzido 

a elas. As personagens, pelas suas actuações e pela paisagem em que se movem, apresentam-

se ofuscadas, oprimidas pela atmosfera geral, mergulhadas no caos e (quase) na alienação. O 

nome das personagens e o poder que trouxe as Descobertas, ou seja, a evocação do passado, 

remetem-nos para os momentos do Próspero. Todavia, o presente, as suas actuações e o seu 

regresso a um país ingrato, que desconhecem, evidencia toda a opressão que vitima Caliban. 

Ora, este binarismo entre Próspero do passado e Caliban do presente convivendo 

metaforicamente em personagens que evocam esse passado, mas vivendo o presente, é 

ironicamente trágico. Boaventura de Sousa Santos continua, afirmando que uma das 

características, «talvez a mais intrinsecamente periférica, da identidade dos portugueses», é a 

«ausência de padrão» (Santos, 2002b: 76). Parece-nos, no entanto, e não deixando de ter em 

atenção As Naus, que essa característica é sobretudo a ambiguidade de padrão e não tanto a 

ausência dele. A identidade do Português oscila entre (o desejo de) Próspero e entre (a 

realidade de) Caliban. É uma identidade que vive da luta de contrários que se vão 

manifestando em momentos diferentes e substituindo entre si224. Esta ambiguidade leva o 

Português a práticas culturais híbridas. 

Vejamos, pois, algumas dessas ambiguidades presentes no romance de António Lobo 

Antunes. O português em As Naus, nas suas colónias, antes do 25 de Abril, é mais o emigrante 

do que o colonizador. É nesta duplicidade, entre um papel teórico que não é concretizado na 

prática, na dicotomia entre o ser e parecer, que assenta a tragicidade irónica da identidade 
                                                 
224 Cf. Boaventura de Sousa Santos, 2002b: 73. 
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portuguesa. Podemos enfatizar esta ambiguidade na metáfora dos travestis observados pelo 

"homem de nome Luís" que usam «os pós de disfarçar a barba» (AN: 74). 

As Naus é um romance construído através da carnavalização presente nos jogos entre 

os nomes das personagens, o que elas representam para a mitologia nacional – logo é um jogo 

com a memória – e a sua desumanização num presente caótico a que não pertencem. É neste 

jogo que se estabelece a relação irónica do narrador com o leitor. O narrador joga com 

referências culturais não só nacionais, como universais (o caso de D. Quixote e de Cervantes, 

AN: 20), colocando-os num Portugal da segunda parte da década de setenta, um Portugal 

hostil, que não sabe já lidar com a concepção de heróis. 

A convivência dos contrários é uma presença constante na obra. Veja-se o exemplo em 

que o "homem de nome Luís" joga às cartas com Vasco da Gama, no Cais de Alcântara, tendo 

por companhia o caixão do pai. Esta descontracção, em momentos em que a morte ronda, está 

também presente em O Manual dos Inquisdores (pp. 45-62) em que João é desafiado por um 

grupo de desocupados para jogar com eles num momento em que o pai tem a trombose, 

negligenciando e menosprezando o estado de saúde de Francisco.  

Esta placidez do "homem de nome Luís", contradiz a atmosfera agreste que o circunda. 

Esta personagem representa metonimicamente os retornados de África, que de um ambiente 

propício (até ao início da guerra civil) se vêem catapultados para o país natal que já não 

reconhecem: «Em África, ao contrário daqui, o meu nariz palpava os odores e alegrava-se, as 

pernas conheciam os lugares de caminhar, as mãos apreendiam com facilidade os objectos, 

respirava-se um ar mais limpo do que panos de igreja» (AN: 25). De facto, Lisboa, como já 

vimos atrás no ponto 2., do capítulo II, é apresentada de forma oposta a esta, é uma cidade 

com «quarteirões isolados da peste, jardinzinhos exíguos» (AN: 48) e ar empoeirado, onde a 

noite é «fosca, de carvão de escape» (AN: 50). É uma cidade monótona, de «estabelecimentos 

soturnos, estátuas engastadas nas trevas, arbustos escanzelados» (AN: 64), de «matilha de 

mendigos bexigosos» (AN: 69), que frustra as expectativas das personagens, nomeadamente 

do "homem de nome Luís", que «imaginava obeliscos, padrões, mártires de pedra, largos 

percorridos pela brisa sem destino da aventura» (AN: 73) e, no entanto, só encontra «travessas 
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gotosas», «becos de reformados e de armazéns nauseabundos» (AN: 73)225. A observação de 

Francisco Xavier sobre a sua chegada à capital resume o que acabamos de dizer:  

 

De início não soube o que fazer num sítio absurdo chamado Lixboa, sem 

saguins nas praias nem hipopótamos nas banheiras, uma capital, amados filhos, 

desprovida de tabaco e algodão, mais antiga e quieta do que uma tia entrevada, 

cujos postigos e janelas desciam e trepavam encostas (AN: 81-82 − sublinhados 

nossos).  

 

A ironia lexical exprime-se no vocativo «amados filhos» da pátria, que parecem não 

ver a realidade em que se encontra a cidade, ou pelo menos nada fazem para lhe dar brilho. A 

tónica é colocada na falta de riqueza e variedade, personificando ironicamente a cidade, mas 

de forma pejorativa, acentuando a sua decrepitude. Toda a descrição da cidade converge para 

o adjectivo «absurdo». Ao resplandecimento que sonhara para a cidade encontra apenas a falta 

de limpeza e higiene, o abandono, a ruína, em que se verifica o envelhecimento dos edifícios e 

da paisagem em geral. Até o Tejo não passa de um «rio de purpurinas mortiças» (AN: 73). 

Esta imagem de ruína sobressai, tragicamente, na ironia do «calhambeque» (AN: 147), em que 

se desloca D. Manoel e na coroa que usa, «de lata com rubis de vidro» (NA: 93). Na obra, o 

anacronismo está presente tematicamente, por exemplo, na coexistência deste rei com o 

«presidente da república» (NA: 26). A utilização assistemática de arcaísmos remete-nos, 

igualmente, para esse anacronismo. É o exemplo da escrita de «reyno», «D. Manoel», 

«Algarbe», «Lixboa» e «Loanda». 

As imagens da miséria e da promiscuidade estão patentes nos vários espaços em que se 

movem as personagens, como a “Residencial Apóstolo das Índias”. Esta imagem está 

associada ao envelhecimento generalizado do país: as personagens principais são apresentadas 

quase todas na velhice e decrepitude226. Desta forma, é desmistificada, também, a imagem do 

herói, ao enfatizar a sua efemeridade e a sua degradação física e mental. Essa miséria está 

                                                 
225 Esta caracterização da capital assemelha-se, em parte, à que é feita por Frère Claude Bronseval, em 
Peregrinatio Hispanica 1531-1533, no século XVI, em que Lisboa é caracterizada como sendo «um antro de 
judeus», «um reservatório de mercadorias», «um estábulo de luxúria, um caos de avareza», apud Santos, 2002b: 
49.   
226 Cf. Xavier, 2005. 
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associada não só à degradação física dos espaços e das personagens, mas também à fome e à 

vergonha (cf. AN: 56). 

Outra ambiguidade destacada centra-se na antinomia entre ser e parecer, como é o 

caso de Francisco Xavier, que apregoa a sua riqueza em África, quando acaba por confessar: 

«Nem cinemas nem piscina: apenas um barraco em pedaços entre os pedaços de barraco que 

cercavam a antiga cidade colonial dos mercadores de negros» (AN: 36). Esta contestação leva-

nos à forma como em grande parte os portugueses se relacionaram com as colónias: mais 

como emigrantes do que como colonizadores, como apontámos atrás. Este facto explica a 

integração das personagens em Angola, Moçambique, Guiné e explica a estupefacção e a 

recusa de D. Manoel pelo Brasil (cf. AN: 55-56), como vimos anteriormente227. 

Os fluxos migratórios são uma referência constante no romance, como pano de fundo, 

sendo que no final (capítulo XV), Pedro Álvares Cabral decide emigrar para Paris. A 

emigração é centrada no povo, que se mudava «para o Luxemburgo ou a Alemanha» (AN: 94), 

deixando o interior desertificado, com as «mulheres vestidas de preto nas aldeias desertas (…) 

a olharem para o interior de si mesmas um oco absoluto» (AN: 94 − sublinhado nosso). A 

vacuidade e o abandono são, pois, características do país na sua totalidade e não apenas de 

Lisboa, enfatizando-se, aqui, a imagem das aldeias do interior reduzidas às mulheres 

portuguesas velhas e de preto. 

Na verdade, os portugueses vivem (e viveram) tragicamente o seu estatuto de povo em 

viagem, o que acentua a desfocagem em relação ao sentimento de pertença. Verifica-se o uso 

frequente de motivos relacionados com a viagem, como ‘porto’/‘naus’; ‘aeroporto’/‘avião’. 

Em As Naus, o sentimento de despertença que envolve as personagens é muito forte nas 

metáforas do casal sem nome que regressa da Guiné. O facto de estas personagens não terem 

nome e de se usar os deícticos acentua o seu deslocamento na repetição: «Não pertenço aqui» 

(AN: 46); «Já não pertencemos nem sequer a nós» (AN: 45) e «Não somos de parte alguma, 

agora» (AN: 46 − sublinhados nossos). 

Outras são as características da identidade portuguesa destacadas, como a 'cultura do 

contrabando' (cf. AN: 83), a corrupção (cf. AN: 60) e a burocracia. A burocracia é ironizada 

nos procedimentos que o homem vindo da Guiné tinha de realizar «nos intervalos da sua 
                                                 
227 Cf. ponto 2., do capítulo II. 
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dificultosa profissão de desempregado, que o obrigava a preencher constantemente 

formulários em cinco cópias, todos com a assinatura reconhecida, a levar e a trazer impressos 

inúteis de repartição em repartição e de ministério em ministério» (AN: 112). 

A religiosidade é também alvo de ironia em As Naus. O capítulo IX, sobre Francisco 

Xavier, está repleto de alusões a Deus desde o início: «Deus sabe que eu não queria. Deus 

conhece o íntimo da minha carne, a razão dos meus pecados e o labirinto das minhas 

intenções» (AN: 79). É um capítulo que abre como se de uma epístola se tratasse, em que o 

narrador dá voz a Francisco Xavier para este se dirigir aos «queridos cristãos» (AN: 79), 

«caríssimos irmãos» (AN: 83) e aos «servos do Senhor» (AN: 84), a quem narra as suas 

(des)venturas em Moçambique e, depois, em Lisboa, tratando as mulheres como objectos: 

como proxeneta e como marido que troca a sua mulher por um bilhete de avião, em 

Moçambique, e que, depois em Lisboa, a põe a prostituir-se. Ora, a ironia acentua-se ao 

constatar-se que Francisco Xavier não parece arrepender-se dos seus actos, pois sente-se 

«eleito» de Deus (AN: 83), adquirindo o hábito de «colar à nuca uma auréola de santo 

decorada por lampadazinhas de várias cores que lhe forneciam o aspecto equívoco do anúncio 

de uma marca de pilhas» (AN: 178). Esta desconstrução dos símbolos religiosos através da sua 

banalização é também enfatizada, de forma irónica, na evocação à «Virgem Santíssima» e aos 

«pastorinhos de Fátima» (AN: 83). Depois de vários furtos e contrabandos, Francisco Xavier 

consegue abrir o seu negócio comunicando a Fernão Mendes Pinto que, «graças a meia dúzia 

de promessas à Virgem Santíssima e aos pastorinhos de Fátima a Residencial Apóstolo das 

Índias se encontrava em condições de receber os pecadores dos trópicos que surgissem» (AN: 

83). Os retornados são pois apresentados como pecadores e como ratos, que «com esta léria da 

democracia fogem dos escarumbas como ratos» (AN: 83).  

Esta relação com a religiosidade, vinda de uma figura historicamente associada à Igreja 

e «padroeiro de Setúbal» (AN: 86), incrementa a ironia da inversão de valores, uma vez que se 

acentua a conduta antitética da personagem Francisco Xavier em relação ao Santo com o 

mesmo nome. Os seus comportamentos, nomeadamente a exploração que faz das mulheres, 

sobretudo africanas, enquanto proxeneta, afastam-no de qualquer pretensão à santidade. Os 

laços afectivos/sexuais criam-se entre brancos e negros, porém trata-se de uma miscigenação 

envenenada, pois a mulher negra e mulata é frequentemente obrigada a prostituir-se. Para além 
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de questões raciais e da constatação de que a miscigenação se dá sobretudo num sentido, do 

homem branco para a mulher negra, está aqui em questão o aproveitamento das debilidades 

das negras, sem força para se oporem aos brancos; bem como o machismo latino, um traço 

identitário da sociedade portuguesa. Assim, não deixam de chocar os comentários de 

Francisco Xavier sobre as mulheres: «Em pouco tempo, e graças à bênção do Pai, um 

desmesurado rebanho de convertidas à Fé» (AN: 84). Note-se a ironia contextual, uma vez que 

a Fé de que se trata é a prostituição. 

A doutrina da Igreja é colocada em questão, ao desconstruir-se a imagem de Deus e 

sua implicação na manutenção de injustiças e explorações. Vemos, pois, aqui a ambiguidade 

da identidade de que temos vindo a falar: o Português é o explorador em relação ao 

colonizado, mas já no seu próprio território. Vê-se não só a metáfora da imigração e da relação 

colonial, como a da imigração e a do ex-colonizado que procura (em vão) abrigo no ex-

colonizador. A ambiguidade presente nesta personagem, Francisco Xavier, verifica-se também 

ao nível da sua vida miserável em Moçambique. Quando colonizador, nas colónias, era 

suposto ter uma vida de sucesso, porém acontece o oposto. A oscilação dos seus papéis não 

deixa de ser contextualmente irónica, na medida em que ele só consegue o estatuto de 

Próspero acabada a fase colonial e já de regresso à Pátria. Por conseguinte, a relação com o 

passado é de rejeição, as personagens sentem-se «De repente sem passado» (AN: 113), ou não 

colhem qualquer vantagem nesse passado. 

A atmosfera que envolve as personagens é, como se depreende de tudo o que temos 

vindo a referir, disfórica. Mesmo as breves alusões ao circo e aos palhaços são negativas: os 

palhaços, estáticos, apresentam-se nas estantes das montras a sorrirem, com «enormes 

gargalhadas melancólicas» (AN: 36). O circo, caracterizado pela sua «fealdade» (AN: 158), 

significa para D. Manoel distracção, mas para Vasco da Gama os palhaços do circo acendem 

«tentações de suicídio» (AN: 145). 

O romance não deixa de focar o mito sebastianista, como traço identitário da cultura 

portuguesa, mas é, como não podia deixar de ser no contexto da obra, um mito desconstruído. 

Recorrendo às reflexões psicanalíticas da cultura portuguesa de Eduardo Lourenço, 

lembramos a sua explicação para o revivalismo constante do passado que As Naus evocam: «a 



O Discurso da Ironia em Literaturas de Língua Portuguesa 

 − 265 −

tentação recorrente de buscar no passado uma espécie de seguro simbólico contra essa 

instabilidade ontológica» (Lourenço, 1999b: 68). 

Como já referimos no capítulo II, D. Sebastião é um «pateta inútil» (AN: 141), 

drogado, delinquente, um «adolescente loiro» (AN: 190) que teima em não regressar de 

Alcácer Quibir. O romance termina sob a égide da ironia trágica, pois o «monarca risível» 

(AN: 184) e o seu «exército vencido» (AN: 184) não representam, também, a esperança no 

futuro. Um futuro que se reflecte metaforicamente no «oceano vazio até à linha do horizonte» 

(AN: 190) e a espera agónica das personagens que representam o passado, como o "homem de 

nome Luís", ouvindo os «relinchos de um cavalo impossível» (AN: 190). Ligada a esta 

impossibilidade parece ressoar a filosofia fatalista da História inaugurada por Oliveira Martins 

e a sua visão do sebastianismo como «remate da loucura colectiva» (Ponte, 1995: 1074). 

Realmente, neste romance de Lobo Antunes, o tema da loucura pulula através das 

personagens, na decrepitude física e moral que as assola, sendo mais visível no internamento 

que aguarda o rei D. João V, Vasco da Gama e também na doença do "homem de nome Luís". 

A loucura dá ênfase a um povo à deriva onde não se sente a robustez de um Estado capaz de 

construir alicerces sólidos de Moral, Razão, Sociabilidade e Igualdade. 

 A forma como termina o romance, com remissões para o mito sebastianista e com o 

vocábulo «impossível» (AN: 190) aniquila a hipótese de futuro, girando o romance em torno 

de um presente ominoso que não deixa espaço para outros tempos dentro de si, apesar do que 

defende Eduardo Lourenço: «Todos os povos e culturas são multiplicidade de "tempos", sendo 

estes que condicionam a relação com o futuro» (Lourenço, 1999b: 63). 

Segundo Linda Hutcheon (1996: 230), a ironia permite que o Pós-modernismo não seja 

nostálgico, uma vez que «there is no desire to return to the past as a time of simpler or more 

worthy values». A ironia evitou também o gosto pelo antigo, visto que «there is no value to 

the past in and of itself. It is the conjunction of the present and the past that is intended to 

make us question — analyze, try to understand — both how we make and make sense of our 

culture». A autora vai mais longe ao afirmar que «Postmodernism may well be, as so many 

want to claim, the expression of a culture in crisis, but it is not in itself any revolutionary 

breakthrough» (Hutcheon, 1996: 230). 
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O tempo, em geral nas obras de António Lobo Antunes, passa pela subjectividade. A 

exploração excessiva, por vezes, leva-nos à intemporalidade, provocada pela anárquica 

conjugação de épocas, que se verifica em As Naus. A estratégia desemboca numa tentativa de 

fugir ao tempo histórico e social para criar um tempo subjectivo, privilegiando a introspecção 

do indivíduo e valorizando a perspectiva psicológica interior e individual. Assim, em As Naus 

assiste-se a uma coexistência irónica de pluralidades temporais.  

Este final, em que o "homem de nome Luís" e os seus companheiros de infortúnio 

hospitalar estão prostrados, a olhar o «oceano vazio», remete-nos para o futuro em aberto, mas 

que já não passa pelo oceano, por representar o passado. Este desfecho também nos permite 

afirmar com Eduardo Lourenço que: 

 

Levar para o futuro o nosso passado mais mitificado do que transfigurado, 

concebê-lo como espaço e vida onde o nosso ex-passado, mesmo o que deixou na 

memória universal uma recordação indelével, é apenas a máscara dourada da nossa 

impotência presente, não é a melhor maneira de nos dirigirmos para e de realmente 

alcançarmos um futuro (Lourenço, 1999b: 67-68).  

 

António Lobo Antunes desconstrói, deste modo, a tentação portuguesa de imaginar 

«que o Infante, o Gama, os Cabrais, os Bartolomeu Dias e, noutra ordem, os Camões, os 

Vieiras, os Herculanos, já pagaram por nós essa viagem numa outra espécie de futuro, aquela 

que aspira ao presente desorbitado e mágico que nos coube. (...) Sem eles não seríamos o país 

que somos e não teríamos esse passado onde nos refugiamos como no paraíso» (Lourenço, 

1999b: 70). A este respeito acrescenta ainda Fátima Marinho: «A colocação de personagens 

com tais nomes (que imediatamente emergem do inconsciente colectivo português) em 

ambientes degradados e actuais, não só acentua o carácter irónico da evocação, como 

desmistifica um período da História nacional que raramente é tratado na sua relatividade 

histórica» (Marinho, 1999: 293). 

O uso assistemático de vários narradores que vão assumindo a focalização externa, 

deixa pouco espaço para a exploração psicológica das personagens. Desta forma, «a ironia e a 

paródia surgem mais funcionais, não chocando tanto o narratário que já é abalado pela 
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contestação-destruição dos seus mitos mais profundos e que provêm de uma aprendizagem 

que já tem muito de genérico» (Marinho, 1999: 295). Este brincar com a História revela 

ironicamente o inconsciente colectivo português, nos seus traumas e recalcamentos, nas suas 

esperanças e desesperanças. A ironia revela-se, pois, na confusão dos tempos, num processo 

paratáctico, em que mito e desconstrução do saber histórico se entrelaçam. A ironia e a 

paródia às figuras históricas só poderão ter sucesso recorrendo ao saber cultural do leitor. O 

emprego da parataxe, bem como a colocação de personagens com nomes históricos, gloriosos, 

em contextos ridículos e hiperbólicos, expõe o saudosismo do espírito português, no seu apego 

ao passado mítico e enfatizado como glorioso. 

 Todas as características que acabamos de enunciar levam-nos ao encontro da 

concepção da cultura portuguesa segundo Boaventura de Sousa Santos, ao afirmar que «a 

cultura portuguesa é uma cultura de fronteira. Não tem conteúdo. Tem sobretudo forma e essa 

forma é a fronteira» (Santos, 2002b: 25). É uma cultura de fronteira, no sentido de extremidade 

e não no sentido de zona de contacto. É igualmente uma cultura de uma forte heterogeneidade 

interna, que vem ao encontro da ambiguidade de que falámos atrás. Como acrescenta ainda 

Boaventura de Sousa Santos, «ao afirmarmos que uma cultura é de fronteira, pressupomos que 

ela se deixa atravessar por influências várias, é uma "porta de vai-vem"» (Santos, 2002b: 136), 

daí a sua fraqueza de conteúdos e permeabilidade. As características de uma cultura de 

fronteira estenderam-se, em parte, aos países de língua portuguesa, nomeadamente às 

«culturas do Brasil e da África portuguesa, conferindo a estas o acentrismo, o cosmopolitismo, 

a dramatização e a carnavalização das formas e o barroco que atribuímos à cultura 

portuguesa» (Santos, 2002b: 135). Claro que estas características se apresentam com outras 

variantes nestes países, até pela História peculiar de cada um e pela relação de imposição que 

se estabeleceu com Portugal, como temos vindo a insistir. 

As Naus abordam a questão do colonialismo, que mostra que «o Império português 

assentou num desequilíbrio, igualmente dinâmico, entre um excesso de colonialismo e um 

défice de capitalismo» (Santos, 2002b: 26). Daí também a explicação de uma «cultura de 

fronteira», até porque, em vários momentos da História portuguesa, Portugal foi «quase uma 
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“colónia informal” da Inglaterra» (Santos, 2002b: 26)228. Na condição de uma cultura de 

fronteira e semiperiférica, os portugueses mostram um problema de auto-representação. Este 

problema é bem visível na obra deste romancista português. Efectivamente, os romances 

antunianos não são decalcados do real, mas desconstroem-no e reinventam-no. É por isso que 

a sua obra é considerada, por alguns, como anti-realista. As personagens são, pois, metáforas 

da identidade nacional em definição, no seu desapontamento e expectativas goradas. As Naus 

permitem o exorcismo do fantasma quinhentista na cultura portuguesa e as interrogações sobre 

o destino nacional.  

Numa palavra, o romance As Naus parece ir ao encontro do pressuposto de que a 

congregação de contrários nos portugueses permitiu a construção de uma identidade nacional 

hesitante, ambígua e inferiorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
228 A respeito da duplicidade da identidade do colonizador português, ver ainda Boaventura de Sousa Santos, 
2002b: 42. 
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3. O feitiço (mágico) da polifonia cultural  
 

 
Culture reaches out to create a symbolic textuality, to give the 

alienating everyday an aura of selfhood, a promise of pleasure. 

 Bhabha, 1994: 172. 

 

 

 

 João Ubaldo Ribeiro, como temos vindo a mostrar, apresenta nos seus livros, sobretudo 

em Vila Real, Viva o Povo Brasileiro e O Feitiço da Ilha do Pavão preocupações de 

construção de uma identidade nacional. O Feitiço da Ilha do Pavão representa o desembocar 

de um escritor formado ideologicamente pelo marxismo que se vê confrontado com uma 

sociedade pós-moderna. Uma sociedade que não concretizou as preocupações e ideais 

expressos na década de 80 com Viva o Povo Brasileiro. O entusiasmo expresso por Maria da 

Fé e seus seguidores é agora mais comedido em Capitão Cavalo e seus amigos. A 

transformação do futuro político através de um projecto ideológico organizado, defendido em 

Viva o Povo Brasileiro, dá agora espaço a um ideal mais moderado, responsabilizando o 

indivíduo pela sua autodeterminação, num percurso em que as forças alienatórias da História 

têm de ser tidas em conta. A este respeito, Rita Olivieri-Godet (2005: 136) fala da passagem 

de uma utopia marxista de transformação social para uma utopia com tendências anarquistas, 

sublinhando que «L’utopie ubaldienne abandonne ses certitudes à l’égard d’un projet 

populaire révolutionnaire et instaure une interrogation sur le destin de l’homme» (Olivieri-

Godet, 2005: 139). A organização circular do romance229 parece destacar o impasse entre os 

sonhos e a realidade, colocando o homem numa constante peregrinatio interior e/ou colectiva 

entre estas duas vertentes. 

Assim, são vários os aspectos culturais explorados nestes dois romances de João 

Ubaldo Ribeiro, que vão da cultura empírica à educação livresca, destacando a importância da 

                                                 
229 Como já referimos no capítulo III (ponto 3.), o último parágrafo do romance coincide com o primeiro e parte 
do segundo parágrafos, sobre o mistério que envolve a localização da ilha do Pavão (cf. FIP: 9 e 10; 323). 
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cultura popular e da oralidade, pela exploração de mitos e costumes, e, ainda, ao papel da 

Igreja. 

Começando pela Igreja, esta não sai incólume da crítica do narrador. A crítica abrange 

a hipocrisia dos elementos do clero, na ilha, que «mantinham raparigas e se entregavam a 

práticas pouco probas» (FIP: 170), perseguiam de forma dogmática os hereges e deixavam-se 

corromper. Depois da recusa de Capitão Cavalo em se aliar à comitiva dos confederados 

contra os índios, o mestre-de-campo, Borges Lustosa, lembra-se do novo aliado a seduzir: «E 

agora lhe vinha transparente e luminosa: a Santa Madre Igreja!» (FIP: 169). A ironia lexical 

do narrador prenuncia, na exclamação e nos adjectivos escolhidos, a actuação repressora e 

desviante dos representantes da Igreja. 

Assim, recorrendo ao irmão, o monsenhor Gabriel Fortunato Borges Lustosa, desloca-

se com outra comitiva à Bahia, na intenção de conseguir a instalação, na ilha, da Mesa da 

Visitação. Aqui, mais uma vez, assistimos à ironia do narrador, ao descrever o momento do 

encontro entre os dois irmãos, na contradição entre as palavras do monsenhor e as suas acções: 

«Sim, naquele dia era impossível [recebê-lo] e no outro também seria, se não se tratasse de um 

irmão dileto, benjamim de uma família sempre muito unida» (FIP: 187). Porém, o 

cumprimento rápido que o monsenhor dirige ao mestre-de-campo revela o afastamento entre 

os irmãos: «imperioso e um tanto impaciente, em sua luzida loba de seda pregueada, o 

monsenhor abraçou brevemente o irmão» (FIP: 187). 

A contradição é ainda explorada ironicamente pelo narrador ao apresentar, em discurso 

indirecto livre, a recusa do monsenhor em relação às oferendas da comitiva, por serem 

«incompatíveis com a pobreza de seu sacerdócio» (FIP: 187), em oposição com a sua 

preocupação na divisão dos bens recolhidos na ilha pela Mesa da Visitação:  

 

E, quanto à partilha do que lhes pagassem, agiria com generosidade, como de 

hábito. Cinqüenta por cento seriam seus, vinte por cento tanto para o padre como 

para o escrivão e dez por cento para o seminarista, maior munificência impossível 

(FIP: 204 − sublinhados nossos).  
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É, pois, enfatizada a preocupação dos membros da Igreja com os lucros, com os bens 

terrenos, quando a sua prática apologética é em prol dos bens espirituais. Esta ironia 

contextual, colocando o relevo entre o ser/parecer dos representantes eclesiásticos, é frequente 

nos romances aqui analisados, como veremos. A excepção recai, em parte, no padre Nunes, de 

Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra.  

Em O Feitiço da Ilha do Pavão, os malefícios da Igreja são expostos através das 

personagens vítimas da Inquisição. Hans, por exemplo, foi torturado na Alemanha pela "casa 

de pavores", como é designada pelo narrador, e submetido às mais variadas torturas:  

 

E foi assim que, sedento, esfaimado e sitiado por alucinações, com os dedos 

esmigalhados por maquinetas de parafusos e o corpo todo em fogo, Hans confessou 

participar com regularidade de sabatismos de bruxas, haver beijado o traseiro de 

satã, haver cuspido em hóstias durante missas negras, haver salpicado urina e fezes 

na obreira de mosteiros e abadias (FIP: 51). 

 

A ironia enfatiza as consequências da violência da tortura, no exagero e na exploração 

do irreal contidos na confissão do torturado. A enumeração de acções perversas continua num 

crescendo hiperbólico que coloca em paralelo o sofrimento de Hans com as suas alucinações 

em que a Igreja acredita. Desta forma, o narrador heterodiegético ridiculariza, através da ironia 

trágica, os membros da Igreja. 

Esta descrição liga-se, mais à frente, ao processo de autodidatismo que Crescência 

desenvolve com a leitura dos livros emprestados pela Degredada. A Europa é, aí, associada a 

práticas não-civilizacionais, o que não deixa de ser irónico, uma vez que o alvo da falta de 

civismo geralmente se situou, para os europeus, nos povos que Crescência representa: «Es-

quar-te-ja-do. (...) tinha conseguido compreender que, numa terra de gente branca de que 

nunca tinha ouvido falar e cujo nome não acertara a ler, romperam aquele homem em quatro 

porque ele tinha livros proibidos em casa e dava abrigo a hereges» (FIP: 236). 

O narrador intensifica assim a sua crítica à Igreja e às consequências morais, sociais e 

civilizacionais de que foi responsável ao longo dos séculos. Esta perspectiva de culpabilização 

da Igreja é desenvolvida com mais ênfase em Viva o Povo Brasileiro, onde se explora o tipo 
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de sociedade defendida pela Igreja. Assim, na concepção da educação católica pelos padres 

que tentavam aculturar os índios, no século XVII, os homens e as mulheres deveriam 

desempenhar funções diferentes, «sabendo-se que homens e mulheres precisam de doutrinas 

diferentes» (VPB: 39). Esta educação é enfatizada na dicotomia entre Bem e Mal. O olhar 

crítico-irónico do narrador está patente na crítica à falta de respeito que os padres 

demonstraram pela cultura dos índios:  

 

Antes da Redução, a aldeia era composta de gente muito ignorante, que nem sequer 

tinha uma lista pequena para o Bem e o Mal e, na realidade, nem mesmo dispunha 

de boas palavras para designar essas suas coisas tão importantes. Depois da 

Redução, viu-se que alguns eram maus e outros eram bons, apenas antes não se 

sabia (VPB: 39). 

 

O episódio da catequese imposta pelos jesuítas aos índios evidencia a violência deste 

processo de aculturação. Na verdade, aqueles que acabaram por insistir em aumentar a sua 

lista do Mal, eram discriminados e marginalizados, levados ao isolamento, como o caboclo 

Capiroba, que arranja assim um pretexto para fugir da aldeia e fundar uma sua, onde se pratica 

a antropofagia230.   

 A forma como o narrador aborda a questão, intensificando este mito, enfatiza o 

fracasso dos jesuítas na evangelização de todos os índios, insinuando mesmo que foi a acção 

deles que levou à prática de tais actos, pois «já que tanto detestavam que se comesse gente, 

embora o tivessem ensinado a todos por suas narrações» (VPB: 45). A ironia suprema 

apresenta-se no momento em que o caboclo mata um dos padres que conhecia da aldeia, «logo 

cortando um pouco da carne de primeira para churrasquear na brasa» (VPB: 42). A ironia 

continua, com a referência de que as mulheres do caboclo acabaram por fazer, com a carne do 

padre, «receitas que aquele mesmo padre havia ensinado as mulheres da Redução» (VPB: 43). 

E finalmente, a ironia atinge o seu clímax no momento em que o caboclo prova a carne de 

holandês e lembra os tempos em que comera portugueses e espanhóis, «principalmente padres 

                                                 
230 Esta recorrência ao mito da antropofagia na formação da cultura brasileira remete-nos para o «Manifesto 
antropófago», de Oswald de Andrade: «só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. 
Filosoficamente» e «Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval». 
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e funcionários da Coroa, os quais lhe evocavam agora uma memória oleosa, quase sebenta» 

(VPB: 44).  

Resumindo, no início de Viva o Povo Brasileiro somos remetidos para o ritual da 

antropofagia, praticada pelo caboclo Capiroba. Podemos ver aqui uma metáfora cultural. É a 

invocação do paraíso mítico da natureza (vs cultura) do período normalmente referido como 

anterior aos portugueses. Porém, na obra de João Ubaldo Ribeiro, desconstrói-se, através da 

fantasia, esta noção temporal. De que modo? Ao indiciar-se ironicamente, no romance, que 

foram os padres, com as suas ideias preconceituosas de que os índios eram canibais e na 

tentativa de evangelização, que, ao contar estórias de antropofagia, induziram Capiroba a essa 

prática. 

Os eclesiásticos são um alvo constante da ironia ubaldiana. Mais recentemente, em O 

Diário do Farol, de 2002, assistimos a um relato, que incomoda pela exposição da crueldade 

humana, na primeira pessoa, de um clérigo amoral e sem escrúpulos. O romance explora a 

temática do isolamento numa ilha, de um eclesiástico no final da vida, bem como as 

imoralidades dos representantes da Igreja a ponto de o narrador-clérigo rir dos católicos por 

acreditarem no catolicismo, pois «Claro que Deus, como formulado pelos religiosos, não 

existe» (DF: 61). 

Ubaldo ao desconstruir esse mito da antropofagia, de forma irónica, apresenta uma 

focalização outra da realidade. A imbricação entre realidade e sobre-realidade está também 

presente na recuperação de rituais nocturnos africanos da Bahia. Referimo-nos ao espaço da 

capoeira; ao candomblé; aos relatos orais de África, feitos por Dadinha; aos momentos de 

possessão (por exemplo, quando o caboclo Capiroba encarna em Dadinha) e ao culto dos 

orixás associados aos santos católicos. Muitas destas formas, em especial o candomblé e a 

capoeira, serviram inicialmente como rituais de luta contra a escravatura e a assimilação. 

Outra abordagem cultural possível prende-se com o mundo mágico dos feitiços tratado 

quer em O Feitiço da Ilha do Pavão quer em Viva o Povo Brasileiro. No primeiro, a feitiçaria 

é ironicamente desmistificada através da actuação de Don’Ana. Onde a população em geral vê 

ritos pagãos, dá-se, na realidade, um recurso à sabedoria tradicional, através do uso de plantas 

para fazer remédios, de ensinamentos sobre o que comer e da utilização do que parece ser 

hipnose. No entanto, o desconhecido provoca medo. Esta fraqueza humana é explorada e 
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ridicularizada pelo narrador, através do discurso indirecto livre, quando Hans, Balduíno e Iô 

Pepeu tentam libertar Crescência do Quilombo. Os guardas, ao se aperceberem de 

acontecimentos estranhos, como os voos rasantes de morcegos, a presença de cobras e 

formigas, não hesitam em considerar que se trata da «bruxaria da Degredada» (FIP: 180). 

Logo, estas criaturas «só podiam provir do inferno», «sem dúvida encarnando espíritos alados 

do Mal e despejando sobre o quilombo doenças e malefícios mortais» (FIP: 180 − sublinhado 

nosso). A ironia contextual, pois, o leitor está previamente informado da situação, mantendo, 

por isso, o afastamento necessário em relação aos factos relatados, contribui para a 

desconstrução do imaginário fantástico das personagens. 

Esta crença no mundo sobrenatural, fruto da cultura popular, remete-nos para o título 

do romance, que encaminha ab initio para uma narrativa onde sobressai o mundo mágico, de 

confluência centrípeta. A narrativa estrutura-se de modo a propiciar um caminho iniciático 

para o qual apenas serão escolhidos alguns eleitos, que orientam a sua atenção para a procura 

da esfera etérea que faz parar o tempo e escolher o futuro. Esta irrupção do mundo mágico no 

universo romanesco aproxima este romance do realismo mágico231 presente em várias 

narrativas latino-americanas.  

Os vocábulos que constituem o título do livro orientam a leitura do romance. A «ilha», 

símbolo de centro espiritual e de refúgio; o «pavão», símbolo solar, de transmutação e de 

imortalidade, presente nas tradições esotéricas, alegoria de multiplicidade e instabilidade e o 

«feitiço», no sentido de mundo mágico, orientam as expectativas em relação ao modo de ler a 

narrativa. O «feitiço» remete-nos ainda para Don’Ana, a Degredada, personagem que melhor 

representa a articulação entre o saber popular, o estudo da natureza e estudos dos mistérios do 

cosmos. Estas acções, não compreendidas pela população em geral, são interpretadas como 

                                                 
231 Rita Olivieri-Godet (2005: 132), a este respeito, fala de fantástico, no entanto, defendemos que se trata de 
realismo mágico. Tendo em consideração a tradição literária sul-americana referir-nos-emos, sobretudo, a 
realismo mágico, uma vez que, quer nos romances de João Ubaldo Ribeiro, quer nos de Pepetela e Mia Couto, 
assistimos à união aparente de opostos (o realismo e o conhecido versus o maravilhoso e o extraordinário) e a 
uma anulação das fronteiras entre o real e o sobrenatural. Assim, sem sair da "descrição" da realidade social, o 
escritor incorpora na narrativa o maravilhoso, que é para muitos povos ainda a explicação de factos da vida. 
Deste modo, o escritor revela o saber intuitivo de uma comunidade inscrito nos mitos, na tradição oral e nos ritos 
religiosos. 
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feitiçaria232. No entanto, a imagem que vai sendo dada desta personagem desconstrói os 

estigmas históricos em torno das mulheres feiticeiras e da abrangência pedagógica dos seus 

encantamentos. O tema do «feitiço» e a forma inverosímil que assume a ‘esfera do tempo’ e a 

possibilidade de prever o futuro evidenciam o desfasamento entre o real e o ideal, acentuando 

a dificuldade de concretização do projecto sociocultural na realidade brasileira.  

Este romance de João Ubaldo Ribeiro retoma e prolonga a ideia do Brasil representado 

metonimicamente por uma ilha situada na Baía de Todos os Santos. A ilha, microcosmos e 

metáfora da nação brasileira, evidencia, na primeira parte da obra, uma sociedade estratificada 

e dividida por interesses antagónicos, factor que impede uma imagem identitária harmoniosa 

do povo brasileiro. 

A diferença em relação à Ilha de Itaparica, de Viva o Povo Brasileiro, é que a Ilha do 

Pavão aparece imbuída de uma certa indefinição espaciotemporal e, por conseguinte, envolta 

em mistério. Todavia, esse é o pretexto para a exploração de tensões sociais e culturais que 

impedem que se cumpram os ideais projectados para o futuro, no romance de 1984, e que 

continuam a impedir que se «cumpra» o Brasil. É também o pretexto para se apresentar um 

projecto alternativo de sociedade. Ao longo da narrativa são explorados os diferentes projectos 

e visões do mundo do mestre-de-campo, de Balduíno e do grupo de Capitão Cavalo 

(Degredada, Hans e Crescência). Para estes últimos, é essencial que na ilha haja liberdade e 

igualdade social e cultural.  

Rita Olivieri-Godet (2005: 119 ss.) considera O Feitiço da Ilha do Pavão o testemunho 

de um projecto utópico de transformação social, introduzindo-o no «género literário utópico», 

a partir da representação do espaço romanesco da obra. Para isso, aborda o mito fundador do 

Brasil, evocando sobretudo a Carta de Pêro Vaz de Caminha – que ao chegar à parte oriental 

do Brasil pensou aportar às costas de uma ilha –, A Utopia, de Thomas More e A 

Tempestade233, de Shakespeare, obras associadas ao espaço insular e ao maravilhoso. A autora 

                                                 
232 O tema da feitiçaria também está presente em O Sorriso do Lagarto, romance de 1989, na figura do feiticeiro 
Bará. 
233 Parece-nos que a atenção dada pela autora a esta peça de Shakespeare, inserindo-a na temática da utopia, é 
exagerada, uma vez que o dramaturgo não se demora na caracterização da ilha onde situa a acção da peça e o 
facto de não indicar a sua localização não é suficiente para inserir a peça na temática da utopia. 
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sintetiza o que nos parece ser o propósito do romance: «Le parti pris du roman est de souligner 

la nature imprévisible du présent et du devenir collectif» (Olivieri-Godet, 2005: 128)234. 

Independentemente das relações de intertextualidade que o texto possa estabelecer, é 

um facto que a geografia e a topografia da Ilha do Pavão nos remetem para uma localização 

duvidosa, de difícil acesso e isolada, estabelecendo, assim, um espaço ficcional que melhor 

permite desenhar o ideal de sociedade brasileira ubaldiana. São vários os espaços físicos que 

sobressaem na obra, isolados entre si e onde se destaca um líder: Sossego Manso, a fazenda de 

Capitão Cavalo, tem como espaços antitéticos, o quilombo, de D. Afonso Jorge II e a vila de 

São João, onde governa o mestre-de-campo, Borges Lustosa. Sobranceira a estes espaços, 

vigia a «Toca do Tempo», de acesso difícil e labiríntico, no cimo do monte Pedra Preta, onde 

se encontra uma esfera. A forma desta esfera reenvia para o simbolismo circular da perfeição, 

de acesso apenas a iniciados. Qual máquina do tempo, permite ao grupo constituído por 

Capitão Cavalo, Don’Ana, Hans e Crescência escolherem o futuro desejado para a ilha e, por 

arrastamento, para o povo brasileiro. Porém, ao contrário do que se poderia esperar, não há 

nenhuma promessa de futuro idílico, todas as propostas pressupõem a relação de forças, a 

convivência do Bem com o Mal, dos poderosos com os desfavorecidos, ainda que em 

diferentes graus. Assim, a opção escolhida pelo grupo é aquela que aparenta menos riscos de 

prepotência e abusos de poder, no entanto, a sociedade continua estratificada e heterogénea. 

Esta escolha parece querer dizer que é impossível existir uma sociedade sem estas 

características. 

Hans, fugido do Velho Mundo, é a personagem que simboliza a integração no novo 

espaço americano. Da visão exótica inicial dos trópicos passa para uma integração plena na 

cultura autóctone que o acolhe, sofrendo, mesmo, uma espécie de semicafrealização. Não 

abdica, porém, das suas próprias crenças. Como já frisámos no capítulo anterior, Hans, sem 

deixar de acreditar no seu Deus, começou a fazer o sincretismo entre este, as divindades dos 

índios e as crenças dos negros, como os negros de Viva o Povo Brasileiro.  

Hans encarna, pois, o ideal de uma sociedade culturalmente heterogénea e sem 

estratificações, onde convivem elementos culturais do Velho Mundo com o Mundo Novo. Esta 
                                                 
234 Esta temática da procura (da construção) de um espaço sociocultural ideal está também presente com alguma 
insistência em Pepetela, em A Geração da Utopia, em A Montanha Lilás e na evocação de Calpe, em algumas 
das suas obras, como a cidade utópica/ideal. 



O Discurso da Ironia em Literaturas de Língua Portuguesa 

 − 277 −

integração permite trocas culturais sem imposições nos dois sentidos, uma vez que a sua 

presença também influencia o modo de viver da aldeia indígena: por um lado, a poligamia de 

Hans, que vive com as quatro índias que o encontraram; por outro, a construção de casas na 

aldeia, imitando a casa de Hans, e a adopção paulatina de nomes europeus para as crianças 

índias (cf. FIP: 53-54). A miscigenação cultural dá-se, assim, nos dois sentidos. A proposta 

aqui apresentada é a de convivência cultural pacífica sem sobreposição ou subjugação de uma 

cultura em relação à outra. Assim, Hans  

 

continuou religioso, mas, se acreditava fervosamente no Deus que trouxera 

consigo, em nome do qual quase o mataram, e havia até feito um terço de sementes 

de mucunã para suas orações, não via empecilho a, diante de toda a glória e 

imensidão da Divina Criação, acreditar também nas vagas divindades dos índios, 

em suas mágicas e suas histórias para explicar a origem dos homens, dos bichos 

das plantas. E tampouco deixava de ver sentido nas crenças e práticas dos negros 

com quem passara a conviver com certa regularidade (FIP: 54).  

 

As teorias do Velho Mundo são assim manifestamente diminutas para responderem aos 

desafios de um espaço sociocultural peculiar, onde o bom senso apela à fusão dos saberes 

europeus com o animismo dos índios e a importância que atribuem à Natureza.  

O verso de Mário de Andrade − «Sou um tupi tangendo um alaúde!»235 − ganha aqui 

todo o sentido, acentuando a ironia do "selvagem civilizado" a tocar um instrumento de cultura 

ocidental. Esta ironia da aculturação dos "selvagens" pelos europeus é igualmente focada por 

outro modernista, Oswaldo de Andrade: «Sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre 

declaração dos direitos do homem»236. No entanto, em O Feitiço da Ilha do Pavão, a 

assimilação dos hábitos europeus pelos índios dá-se de forma natural e espontânea, através da 

imitação dos comportamentos de Hans ou dos habitantes das aldeias. É, porém, uma 

assimilação parcial, uma vez que não deixa de haver choque de culturas. A fala de Balduíno 

evidencia esse choque de culturas no quotidiano: 

 

                                                 
235 Mário de Andrade, «O trovador», Paulicéia desvairada (1922). 
236 Oswaldo de Andrade, «Manifesto antropófago». 
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branco diz que índio perde tempo deitado na rede, bebendo cachacinha, contando 

história e não fazendo nada que não precise mesmo fazer, a vida não é pressada, 

não precisa pressa. Quem perde tempo é branco, quando fica envergonhado, 

ninguém ganha nada ficando envergonhado. Vergonha é ser quartejado (FIP: 88-

89). 

 

Estas diferenças são ainda mais notórias ao nível da religião que os índios se mostram 

relutantes em aceitar: «verdade verdadeira, não era só branco que tinha santo, índio também 

tinha santo e do bom, só que santo sabido, nada de santo besta como muitos santos brancos» 

(FIP: 46). 

Uma das virtudes deste romance é a subversão de todos os maniqueísmos, através da 

ironia, na medida em que não há só «bons» ou «maus» numa dada etnia ou grupo social, 

desconstruindo-se a ideia da prédeterminação genética. Assim, há negros sensatos e corajosos 

(Crescência) e negros déspotas e exploradores (Mani Banto). Há brancos com sentido de 

humanização e igualdade (Capitão Cavalo) e há brancos gananciosos e truculentos (os 

funcionários do governo português). Os índios também são apresentados na sua bonomia e 

harmonia com a natureza em contraste com Balduíno, que se deixa seduzir pela cobiça, 

personagem carnavalizada através da qual se desconstrói a imagem do índio desinteressado 

pelo enriquecimento material. 

Como vimos nas últimas citações, a adaptação na escrita da oralidade, através do 

discurso indirecto livre, acentua, por um lado, a sabedoria patente na tradição oral, por outro 

revela, mais uma vez, o risível carnavalesco de Balduíno e dá ênfase ao riso como elemento da 

cultura, mas acima de tudo como característica humana:  

 

desde o começo do mundo, o vizinho ri do vizinho quando devera chorar, ou chora 

quando rir devera, ambos os casos fruto da inveja e da má vontade, sentimentos 

igualmente sabidos, desde o início das eras, como os maiores senhores do coração 

das gentes, mesmo habitualmente mascarados por elogios ou condolência. Todavia, 

certamente haverá, nessa fruição da agonia que atinge o outro, algo que não 

proceda dessas árvores daninhas, mas seja tão-somente o resultado de que, pela 

graça de Deus, recebemos o dom de rir da nossa pífia condição terrestre. Rimos do 
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que aflige o outro, mas sabemos que outro entre os outros virá a rir de nós, mais 

dia, menos dia. Portanto, ao rir do outro, rimos de nós mesmos, no que por vezes 

exibimos, não o pecado do que suspeitamos, mas quiçá elementar virtude, qual seja 

a da humildade, que amiúde nos alcança por vias antes não desconfiadas, infelizes 

vindo a ser aqueles que nelas não atentam (FIP: 241-241).  

 

Desta forma, o riso manifesta o seu carácter subversivo, terapêutico e pedagógico, 

nomeadamente o riso carnavalesco que transforma tudo em ridículo. Por seu turno, a oralidade 

está, ainda, associada à transmissão da tradição. É essa transmissão, enquanto passagem de 

testemunho e memória cultural, que Crescência quer assegurar aos filhos e parece que é 

pensando nesta missão que decide finalmente ceder a Iô Pepeu.  

Em relação a O Feitiço da Ilha do Pavão, o discurso maravilhoso permite redescobrir e 

valorizar a herança cultural brasileira. Em Viva o Povo Brasileiro, estão patentes os rituais do 

candomblé, rituais de iniciação e todos os ritos secretos que, numa primeira fase, serviam de 

elo de união e de resistência silenciosa entre os escravos. Não são, por isso, apresentados 

como exóticos, mas antes mostrados como testemunhos da diversidade que está na origem da 

cultural brasileira. Exemplo disso é a ficcionalização da guerra do Paraguai, na recuperação 

dos deuses do candomblé237 para o campo de batalha. Dá-se, por isso, a irrupção do 

sobrenatural na narração, em que o verosímil cede espaço ao imaginário. O carácter criativo 

do texto, nesta disputa homérica, remete-nos intertextualmente para Os Lusíadas. Sobre a 

importância do candomblé na cultura brasileira, refere Osmar Santos: «Foi pela via do 

candomblé, como religião diferencial, que em Viva o Povo Brasileiro se fez possível a 

narração do homem negro, do índio e do brasileiro excluído. O que teria sido a cultura 

brasileira sem esse rebento de uma cultura africana diaspórica?» (Santos, 2001: 199). É de 

notar, no entanto, que no Brasil foi-se incorporando a cultura dos negros, mas não se soube 

integrá-los, isto é, não se soube dar aos negros as possibilidades dos brancos. 

A obra é, assim, atravessada de laivos de realismo mágico, por exemplo, quando o 

narrador expõe em pormenor as metamorfoses que sofrem as personagens em rituais afro-

                                                 
237 É o caso de: Oxóssi (senhor das florestas), Oxalá (pai dos homens), Xangô (senhor da justiça), Ogum (senhor 
da guerra), Iansã (senhora dos ventos e das tempestades), Exu (senhor da comunicação) e Omolu (senhor da 
morte). Cf. VPB: 437ss. 



Ironia e discurso culturais 
Capítulo IV 

 −280−

brasileiros. Outro exemplo a considerar dentro do quadro do realismo mágico é o passo da 

narração da Guerra do Paraguai aquando da intervenção dos orixás. A interferência destas 

entidades do culto afro-brasileiro na narração, numa combinação entre o real e o maravilhoso, 

não fazem sentir o leitor obrigado a aderir nem à versão histórica nem à versão sobrenatural. 

 O realismo mágico é a forma de terminar estes dois romances aqui estudados de João 

Ubaldo. As consequências produzidas pela abertura da canastra roubada no final de Viva o 

Povo Brasileiro e a visão do futuro no final de O Feitiço da Ilha do Pavão mostram ser uma 

solução semelhante dentro do quadro do maravilhoso. Em ambas as obras, o feitiço relaciona-

se com a luta pela liberdade e paz, contra a tirania dos poderosos. O maravilhoso revela-se 

meio de redescoberta e revalorização da cultura brasileira. A noção de identidade cultural está, 

deste modo, bastante relacionada com o simbólico e representada também na crença nas forças 

sobrenaturais e nos feitiços, herança indígena e africana.  

Em Viva o Povo Brasileiro, assistimos também à questão do legado colonial, na 

oposição África/Brasil/Europa, em que se destacam os costumes diferentes, como a relação 

com o cronótopo: «Na minha [Budião] terra da África, ninguém conta data» (VPB: 396). A 

Bahia é, pois, a terra da «mestiçagem generalizada» (VPB: 540), onde «Todo baiano é 

crioulo» (VPB: 644), pois «o baiano é que é o responsável por esse negócio irritante de sair 

dizendo pelo mundo que todo brasileiro tem sangue preto» (VPB: 644). A constatação deste 

facto, não invalida, porém, que a Bahia seja profundamente racista e que se perpetue a 

exclusão dos afro-descendentes. 

Este romance está repleto de informação cultural, que abarca as vivências dos 

escravos, do povo, das classes ricas e exploradoras, até à fauna e flora do Brasil. Não é raro 

assistir-se a longas enumerações de frutos tropicais, que aí se podem encontrar (VPB: 116); 

pratos de culinária de origem afro-brasileira (VPB: 145-146, 345), referência aos licores «de 

jenipapo, de maracujá, de pitanga, de folhas aromáticas, de leite» (VPB: 497), etc. 

No romance a ênfase é colocada na cultura das classes populares. A cultura popular 

que é essencialmente negra. A cultura popular está, aqui, associada à oralidade238, factor 

                                                 
238 Como precisa Osmar Santos: «Para além da discussão em torno da identidade do povo brasileiro, temos em 
Viva o Povo Brasileiro um mural de culturas interligadas por laços comuns de uma memória oral que tanto 
podem dizer do apagamento sistemático engendrado pelos processos de colonização quanto de uma reserva e 
uma fulguração dos sinais de vida de um povo excluído» (Santos, 2001: 202-203). 



O Discurso da Ironia em Literaturas de Língua Portuguesa 

 − 281 −

também presente nas obras de literaturas africanas que aqui trabalhamos. Dadinha, enquanto 

sacerdotisa negra, é a personagem que melhor representa esta ligação à cultura oral africana. O 

narrador recupera, assim, através dela o valor cultural da oralidade, fixando-a (a oralidade) na 

escrita. O «discurso-testamento»239 de Dadinha, como forma de transmissão de saberes e de 

sabedoria popular, é feito através de uma longa sequência de máximas, fruto do conhecimento 

popular. Pela exaustão da enumeração, valoriza-se e legitima-se o saber e o discurso desta 

personagem, opondo-o ao cientismo do século XIX240.  

Desmonta-se, assim, este discurso através da ironia, opondo-se o discurso da sabedoria 

popular de Dadinha ao discurso, igualmente longo, do cónego. Através desta personagem, que 

defende as desigualdades raciais, o narrador desmistifica o vazio retórico, a riqueza de léxico, 

o uso das expressões em latim na construção de argumentos falaciosos ao serviço das teorias 

racistas. Ao longo do romance vai-se opondo o catolicismo esclerosado das elites, sem 

qualquer conteúdo espiritual, aos ritos de possessão dos negros, vividos de forma intensa. Os 

rituais da Capoeira do Tuntum tornam-se forma (quase) clandestina de viver a própria cultura, 

de afirmação de uma identidade outra. 

O prestígio está associado, em geral, à forma como se usa socialmente a língua: quanto 

mais próxima estiver do padrão do português europeu, mais prestigio. O contrário verifica-se 

para a oratura. É um contrário, no entanto, desmontado pelo narrador ao apresentar o 

«discurso-testamento» de Dadinha, em que sobressai toda a sabedoria empírica de uma 

personagem que representa metonimicamente os mais-velhos, os negros, evidenciando que há 

vários modos de conhecimento. A transmissão da cultura oral como modo de perpetuação do 

saber está também evidente no romanceiro cantado por Leléu a Santa Marta (VPB: 190-191) e 

nas louvas a S. Gonçalo (VPB: 269); bem como em vários provérbios evocados pelas 

personagens do povo241.  

                                                 
239 Expressão de Zilá Bernd, 1995: 93-94. 
240 Citamos apenas algumas superstições do povo, expressas por Dadinha: «Num impreste sal na sexta, não 
batize, não corte nem unha nem cabelo na sexta. Primeira segunda-feira do mês de Agosto, nada de pescar, nada 
de ir na fonte. (…) Matar aranha atrasa, guardar aranha enriça» (VPB: 78). 
241 É exemplo disso o provérbio «quem conta um conto acrescenta um ponto» (VPB: 268, 296), a respeito das 
razões que estiveram na origem da perda dos bens do barão. São ainda exemplos: «quem muito quer saber em 
boa há-se de meter» (dito pelo Zé Pinto); ensinamento das negras mais velhas a Merinha: «boniteza não põe 
mesa, beleza no homem para a mulher é fome, bonito é santo no andor, na barriga quero calor» (VPB: 276).  
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Trata-se de uma cultura feita de amálgama racial e cultural, imigrações com raízes de 

origem agrária e esclavagista, em que sobressai a familiaridade com Deus e os Santos, através 

das festas religiosas e da política de troca de favores, que cria dependências morais e afectivas. 

Daí que possamos falar no carácter híbrido da cultura brasileira, numa «cultura abrangente e 

uma sociedade excluente» (Attayde, 2000: 341). Assim, a «diversidade na unidade é um dos 

traços mais fascinantes da cultura brasileira, como resultado de um complexo processo 

histórico de fusão de culturas» (Attayde, 2000: 342). Esta autora enfatiza ainda o facto de a 

identidade brasileira envolver uma enorme desigualdade social, como é sabido. No final, o 

roubo e destruição da canastra onde se guardava a recolha do património mítico, religioso e 

cultural brasileiro feito por Macário, parece apontar para o facto de não poder haver uma 

conclusão do trabalho de construção/desconstrução da identidade, já que ela é um caminho em 

permanente actualização, «na verdade o que o autor quer dizer é que a "identidade" não existe, 

o que existe são processos de identificação» (Bernd, 2001a: 100). Por outro lado, Viva o Povo 

Brasileiro não trata da identidade nacional como as elites a percepcionam, mas antes da 

identidade do povo brasileiro na sua hibridação, como uma amálgama de influências culturais. 

Desta feita, a identidade do povo brasileiro, múltipla, heterogénea e fragmentária, subvertendo 

o esquema homogeneizante do poder instituído, resulta da reconciliação das diferentes 

formações culturais em contacto. 

A identidade do povo brasileiro constrói-se, pois, na miscigenação de diversos povos: 

«Mas depois dos tupinambás vieram os portugueses, espanhóis, holandeses, até franceses (…) 

Em seguida, chegaram os pretos de várias nações de África» (VPB: 15). Trata-se de uma 

miscigenação que geralmente se dá em várias formas e graus. Ao longo das páginas de Viva o 

Povo Brasileiro, o autor sublinha o carácter heterogéneo da formação cultural brasileira e 

revaloriza a herança indígena e africana, sem a folclorizar. A ironia contribui para a 

concretização destes objectivos.  

No lado oposto, temos a cultura livresca que Dafé adquire com a professora, Dona 

Jesuína, mãe de Amleto. Cultura livresca levada ao ridículo por ser usada em contextos 

desapropriados e sobretudo por ser transplantada da Europa para um espaço físico, social e 

cultural completamente diferente. A este respeito será explorada a personagem Bonifácio 

Odulfo, filho do meio de Amleto, na escrita dos seus poemas românticos (VPB: 289 ss.), nas 
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suas declarações em francês e em latim e na preferência pela cultura francesa em detrimento 

da cultura portuguesa. Esta personagem, porém, como já referimos no capítulo II, involui 

ironicamente de poeta boémio para herdeiro dos negócios do pai e para homem pragmático e 

austero, acreditando que «o que não tem finalidade prática carece de sentido» (VPB: 414). 

Por seu turno, a cultura de raízes africanas revela-se ainda através das cerimónias 

iniciáticas (no terreiro de Rita Popó) e da capoeira, enquanto local de resistência de uma 

cultura que se mantém graças à transmissão oral242. É ainda exemplo disto, o ritual de 

possessão de que é alvo Dadinha, personagem centenária, possuída pelo caboclo Capiroba, 

representando o saber dos escravos, que no dia em que faz cem anos, sabendo que vai morrer, 

tenta transmitir o conhecimento acumulado. Nesse momento, como em tantos outros ao longo 

do romance, a voz do narrador desaparece por completo, funde-se com a voz da personagem, 

dando voz à transmissão de um saber oral.  

A visão desfocada, sem informação, que os próprios negros tinham de África, mostra 

também que eles já não pertencem a esse continente, de que já perderam as raízes. Assim, 

Nego Leléu tenta divertir o barão, a baronesa e as crianças, variando as suas «graças», os seus 

números. Uma delas era a  

 

graça do velho africano bem velhote: pega um bordão, veste uns farrapos, encolhe 

os beiços sobre os dentes para fingir que é banguela [sic] e chega quase sem poder 

andar, falando língua de africano inventada, dançando uma dança trôpega em que 

parece ir cair a todo o instante, mas antes de tocar no chão ricocheteia em alguma 

coisa invisível e volta à vertical como se fosse de elástico (VPB: 127). 

 

                                                 
242 São ainda exemplos desta cultura afro, as ladainhas religiosas como «Deus te fez, Deus te criou, Deus te livre 
das vistas que mal te olhou» (VPB: 76); os encontros no terreiro; o lançamento de búzios (VPB: 153); a crença 
nos espíritos que se manifestam (VPB: 154) e a capoeira, geralmente situada numa encruzilhada, onde sobressai 
uma feiticeira, mãe de Santo (Rufina), que acende o charuto e vai bebendo cachaça (VPB: 485). Veja-se a 
descrição da capoeira, na observação de um outsider, Patrício Macário: «Havia, evidentemente, uma espécie de 
sacerdotisa principal, que comandava as acções e tinha um comportamento muito curioso, alternando períodos 
quietos, junto a suas velas e fetiches, com momentos em que andava, corria, pulava, se mexia e discursava numa 
linguagem tataranhada, que soava como uma espécie de galego mal falado» (VPB: 489). Esta prática, apesar de 
proibida e efectuada secretamente, era para os negros, muitos deles ainda cativos, o único momento de alegria 
(VPB: 492). O recurso às plantas com características curativas ou letais é também um facto, a mostrá-lo as folhas 
que contribuíram para se fazer a mezinha para o barão, que o conduz a uma «morte doída e presa» (VPB: 159).  
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Nego Leléu repetirá o uso deste simbolismo do bordão «para se transfigurar no 

africano velho» (VPB: 147). Por outro lado, Nego Leléu observa os escravos do barão nos seus 

festejos na noite de São João. Festejos, que, pelo barulho dos tambores e danças dos negros, 

incomodam os brancos e mestiços como Amleto, pois, como nota Leléu, alguns desses negros 

eram  

 

feiticeiros da noite (…), gente versada nas coisas da pedra cristalina, do poder das 

almas e das divindades trazidas da África nas piores condições e mal podendo 

sobreviver ali, gente de com as plantas do mato infusar os mais terríveis filtros 

envenenados e os amavios mais irresistíveis, capaz de costurar e amarrar os 

espíritos por toda espécie de sortilégio, capaz de ver o futuro em toda a sorte de 

presságio, capaz de conhecer o lado mágico de todas as coisas (VPB: 148). 

 

Às negras de casa cabe também o papel de contadoras de estórias, como é o caso da 

negra Justina Bojuda, a contar estórias aos filhos de Antónia Vitória, mulher do barão. Neste 

passo, o narrador aproveita para desconstruir o conto popular através da ênfase na 

indeterminação espacial e das repetições: «Num lugar que ninguém sabe, pela praia ou pelo 

mato, pela ilha ou pela terra, era uma vez um vigário. Era uma vez a freguesia desse vigário, 

era uma vez sua igreja, era uma vez o povo que nesse sítio morava» (VPB: 83). Mais uma vez, 

o clero é o alvo da crítica popular neste «reconto» (VPB: 82). 

O cónego continuará sublinhando que a «natural diferença de índole e propensão entre 

as raças e povos, não é, não foi, não pode ser, jamais será estrangeiro à Igreja» (VPB: 69). O 

narrador, mais uma vez, expõe os dogmas da Igreja e a sua responsabilidade na acentuação das 

desigualdades sociais e raciais e, por consequência, culturais. Porém, a Igreja não foi capaz de 

evitar que houvesse a adaptação da cultura branca ao imaginário dos negros através do 

sincretismo. Assim, o cónego continua a respeito da função do barão nas suas terras, em 

Armação do Bom Jesus:  

 

Vimos santos mulatos! Representações ofensivas de doutores da Igreja 

assemelhados em aparência a uma gente que se expressa por batuques e grunhidos, 

incapaz de assimilar um instrumento tão nobre e perfeito como a língua 
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portuguesa, a qual fazem decair assombrosamente a cada dia que passa, a ponto de 

doerem os ouvidos e sofrer a mente diante da sua algaravia néscia e primitiva! (…) 

A língua, alvitam-na e degradam-na (VPB: 123-124).  

 

Estas depreciações culturais expandem-se, pois, para a língua. A «língua de preto» é 

vista por Amleto e pelos seus pares como «língua de animais» (VPB: 104). Tendo Amleto, 

como já referimos, ascendências negras, este comentário proferido por ele, personagem que 

desde cedo começa a renegar as origens, acentua a ironia contextual e significa o repudiar das 

raízes. Desta feita, a miscigenação cultural dá-se no contacto entre culturas. O sincretismo e a 

comunhão de culturas passam por elementos tão pragmáticos como a construção de 

instrumentos musicais pelos negros que «lembraram de suas terras ou de seus mais velhos, 

para construí-los aqui, pois que eram de muitas e muitas nações antes separadas, agora tendo 

de juntar os corpos, as línguas, as crenças» (VPB: 150). A sabedoria vem, então, do 

espiritualismo, da comunhão com a natureza. 

Resumindo, a religiosidade, o sincretismo e as superstições dos negros e mestiços em 

Viva o Povo Brasileiro são expressos por Dadinha, símbolo da experiência, da "mais velha" 

(VPB: 76-78). Dadinha representa ainda a importância da memória como bem cultural243. 

Assim,  

 

se Viva o Povo Brasileiro situa-se entre o discurso etnocêntrico e o populista, então 

o seu tratamento dado à memória cultural será ao mesmo tempo de recuperação e 

transgressão. Recuperar o passado para transgredi-lo. Recuperar o passado para 

produzir diferenças (Santos, 1996: 66).  

 

A cultura popular valorizada por João Ubaldo Ribeiro, em Viva o Povo Brasileiro, é 

essencialmente a reivindicação da cultura negra, expondo a identidade brasileira à 

reconciliação das diferentes formações culturais que estão na origem do Brasil. O narrador 

expõe a cristalização de ideologias enquanto verdades incontestáveis, o que nos permite 

                                                 
243 Na interpretação de Zilá Bernd (2001a: 27), a sua morte, pela consternação e respeito que gera, é «o primeiro 
evento que ilustra no romance a existência de uma consciência comunitária entre os oprimidos», ainda que esta 
consciência seja passiva. 
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reafirmar a tese de que «la dépendance culturelle de l’Amérique latine s’est limitée aux 

couches éclairées, tandis que les masses composées dans leur quasi-totalité des Noirs ont su 

préserver un héritage culturel grâce auquel on peut parler aujourd’hui de culture brésilienne» 

(Bernd, 1995 : 98).  

O discurso popular, transmitido através de uma linguagem simples, espontânea, onde 

se misturam africanismos, contrasta, pois, com o discurso retórico, impregnado de um estilo 

grandiloquente das elites. Bonifácio Odulfo, por exemplo, representará a elite franco-

dependente, com falta absoluta de consciência nacional e hipervalorização da cultura europeia 

e desprezo pela cultura brasileira. Em Viva o Povo Brasileiro, a cultura das elites estará em 

oposição à cultura popular. O cónego resumirá para Perilo Ambrósio:  

 

mesmo nessas civilizações [Inglaterra, França e toda a Europa] avançadas, onde o 

espírito do homem não é pervertido por uma natureza luxuriosa e corrutora, onde a 

mestiçagem não estiola o sangue e o temperamento, onde, enfim, é possível existir 

o que aqui jamais será, ou seja, uma cultura e vida dignas de homens superiores 

(VPB: 61). 

 

Esta apreciação mostra o fascínio das elites pela cultura do Outro em detrimento da 

desvalorização da cultura brasileira. Tal sentimento, ao excluir os valores culturais brasileiros, 

permite o perpetuar da cultura europeia como paradigma identitário e retarda a construção de 

uma identidade própria. O modelo identitário das elites brasileiras continua, assim, a ser o do 

branco colonizador. O pensamento de Bonifácio Odulfo, na sua visita a Lisboa, é disso 

testemunho (cf. VPB: 467). A pergunta retórica lançada pela desolação de Bonifácio Odulfo, 

«Oh, por que não há frutas no Brasil?» (VPB: 471), faz sorrir o leitor conhecedor da realidade 

brasileira, ridicularizando a elite do Brasil e acentuando a fascinação pelo Outro e a 

consequente recusa da cultura local e o menosprezo pelo Nós.  

Pelo contrário, a América do Norte é descrita pelo mesmo cónego como «um país 

primitivo e sem tradição» (VPB: 542). Esta afirmação aos olhos da contemporaneidade 

mostra-nos o que de irónico tem a História, de irónico e de transmutação.  
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Assim, a falta de auto-estima nacional acentua o menosprezo pelo que se faz no Brasil, 

pois é «mais caro e muitíssimo inferior» (VPB: 247), preferindo-se os produtos importados de 

Inglaterra e a sua culinária, pois esse era o «povo da excelência» (VPB: 246). Até a ausência 

da flexão verbal no inglês é considerada «sinal de superioridade» (VPB: 327). 

 A perspectiva desta elite é ainda acentuada por Henriqueta, a mulher de Bonifácio 

Odulfo, o símbolo da mulher rica entediada, que adora passar o tempo a conversar (VPB: 503) 

e lamentar a falta de interesse sociocultural da Bahia e do Brasil, tendo como locais de 

referência as capitais europeias: «Ah Londres, ah Paris, ah a civilização!» (VPB: 502). É uma 

personagem que menospreza os serviçais, como os negros, que considera falhos de 

inteligência, o que nos faz lembrar Sofia, de O Manual dos Inquisidores, como já referimos no 

capítulo anterior, pelo seu snobismo. Sonha em tornar-se amante de Patrício Macário, que a 

rejeita, por pudor. Henriqueta é a personagem que, à imagem de Luísa, de Eça de Queirós, ou 

de Madame Bovary, de Flaubert, por causa da sua «alma sensível e ardentemente feminina»244 

(VPB: 527), deixa-se levar pelo ócio, inebriar-se com leituras românticas, e, deduz-se, cai no 

adultério. 

Em oposição à elite que representa, Henriqueta fala da inveja do «povinho ordinário, 

esse povinho brasileiro!» (VPB: 523), acusando-o de frivolidade, «sem definição e sem 

caminho» (VPB: 542). Esta cultura das elites parece ser um entrave à construção de uma 

identidade cultural brasileira sólida: 

 

 A cultura é uma questão de fé (a lição maior de Max Weber): cultura que não crê 

em si não dura nem fecunda; para durar e fecundar precisa de mínimo denominador 

comum de valores sociais, éticos e culturais, mais distribuição de renda e de acesso 

à educação. Uma casa dividida não sobreviverá (Chacon, 2002: 36). 

 

Ora, Viva o Povo Brasileiro expõe precisamente a cultura elitista, num só sentido, 

como entrave à construção de uma identidade nacional. Maria da Fé, já no final da sua vida, 

avalia a relação de força entre os dois grupos sociais em tensão: 

 

                                                 
244 Veja-se a ironia produzida pelo narrador-organizador através do uso dos adjectivos e do advérbio de modo. 
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 O povo brasileiro somos nós, nós é que somos vocês (…). Vocês não podem nos 

ensinar nada, porque não querem ensinar, pois todo ensino requer que quem ensine 

também aprenda e vocês não querem aprender, vocês querem impor, vocês querem 

moldar, vocês só querem dominar (VPB: 564-565). 

 

Concluindo, quer O Feitiço da Ilha do Pavão, quer Viva o Povo Brasileiro abordam o 

processo de construção da identidade, tornando instáveis as concepções de homegeneidade 

geralmente defendidas pelos Estados-nações, numa tentativa de unidade política. Como refere 

Rita Olivieri-Godet, a propósito de Viva o Povo Brasileiro, mas que se pode estender a O 

Feitiço da Ilha do Pavão, «l’hétérogénéité culturelle aparâit comme la condition fondamentale 

pour construire la nation-comme-culture» (Olivieri-Godet, 2002:108), num contexto de 

relações de força entre paradigmas e clivagens, como atesta o discurso supracitado de Maria 

da Fé. 

 Como acentuaremos no capítulo seguinte, estes romances destacam, assim, a 

heterogeneidade social e cultural do Brasil, ao mostrar as diferenças entre as elites e o povo, e 

dentro deste os vários grupos raciais (índios, negros, brancos, mestiços), destacando o 

hibridismo, a mestiçagem e o sincretismo que constitui a cultura brasileira e contra os quais as 

elites são parcial e ironicamente impotentes, pois a cultura africana é indiscutivelmente um 

dos fundamentos culturais da identidade brasileira. 
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4. Na senda da identidade nacional angolana 
 

 
Nenhuma cultura é jamais unitária em si mesma, nem 

simplesmente dualista na relação do Eu com o Outro. 

Bhabha: 1998: 65. 

 

 

 

 Como temos visto, os romances que aqui analisamos têm subjacente a problemática da 

identidade nacional. É uma identidade fruto da miscigenação que acabámos de referir. Porém, 

em A Gloriosa Família, essa polifonia cultural, nem sempre é compreendida, causa 

estranhamento, desperta nas personagens confusão de sentimentos e dá azo a questões 

metafísicas: «Como se eu não existisse. Mas existiria mesmo?» (GF: 125). Esta questão 

retórica do narrador não é apenas uma dúvida ontológica, mas extrapola para o domínio de um 

país historicamente em construção, num período de difícil identificação nacional, em que os 

portugueses tentam dominar quer Angola, quer o Brasil. O problema da nacionalidade coloca-

se no espaço angolano. É óbvio para as personagens que a riqueza de Angola reside na 

escravatura, vivida e metaforicamente percepcionada na «árvore das patacas», essa «árvore 

maravilhosa» (GF: 17). 

 A inter-relação entre Angola e o Brasil é também visível através deste sistema 

escravocrata, em que os negros são reduzidos a objectos, a "peças": «E a Companhia 

[holandesa] prefere mandar as peças para o Brasil, foram as necessidades de mão-de-obra do 

Brasil que a trouxeram para Angola» (GF: 302); «[os holandeses] tinham de chegar ao tráfico 

de dez mil escravos por ano, número atingido antes regularmente pelos portugueses para o 

Brasil» (GF: 126). Angola existe em função do Brasil numa relação de culturas através do elo 

da escravatura, no triângulo que se estabelece entre Europa (Portugal)/África 

(Angola)/América (Brasil). 

 O Brasil é, porém, o longínquo para as personagens de A Gloriosa Família. O mesmo 

já não sucede em relação a Portugal e à Holanda, países invasores do espaço angolano. A crise 
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de identidade sentida no século XVII parece não ser muito diferente da actual. A procura 

identitária instala-se, assim, na dificuldade de escolha entre estes dois países: 

 

Mas qual era o país de Rodrigo, Portugal ou Holanda? Antes foi mesmo 

Portugal e agora é mesmo Holanda? Fiquei na dúvida. Ou será outra coisa 

qualquer, muito difícil ainda de definir, como uma fronteira no mar, que eu chamo 

Angola como fazem os portugueses à terra da minha rainha, dona da minha mãe? 

(GF: 175). 

 

Na verdade, e ironicamente, Rodrigo escolherá a sua pátria, no final, ao identificar-se 

com o sogro, logo com os congolenses, deitando por terra estas conjecturas do narrador e 

surpreendendo a família Van Dum. Pepetela confirmará a preocupação em abordar nas suas 

obras a convergência da cultura europeia com a africana:  

 

A minha preocupação fundamental na literatura tem sido tratar este tema da 

confluência de duas culturas. (...) a própria Angola é um produto desse encontro: 

uma base africana fundamentalmente civilizacional e uma influência europeia, em 

particular portuguesa [que] recai nos espaços urbanos e é a dominante, espalhando-

se (Neves, 1990: 85R).  

 

Nestas sociedades heteróclitas geram-se várias oposições, por vezes gérmen de conflitos: 

tradição/modernidade; campo/cidade; oralidade/escrita; anciães/jovens; feiticismo/ciência. Nas 

"sociedades emergentes" não podemos deixar de ter em conta a herança cultural autóctone com 

o legado deixado pelos colonizadores, num diálogo plural de convergências e divergências. A 

este respeito da confluência de culturas refere igualmente Diop: 

 

Théoriquement, mais concrètement aussi, toute la littérature africaine post-

coloniale s'inscrit dans la problématique interculturelle. En effet cette littérature 

s'enracine dans les cultures africaines mais pour l'essentiel elle s'exprime dans la 

langue de l'ancien colonisateur. Elle décrit les cultures et les sociétés africaines 

dont l'histoire, depuis la colonisation et jusqu'à présent, reste marquée, peut-être 
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pour toujours, par la politique, l'économie, la culture et la langue du colonisateur 

(Diop, 2002: 87). 

 

Em A Gloriosa Família, e a par do que se verifica nos romances de João Ubaldo 

Ribeiro, aqui referidos, a Igreja, obstinada e insensível, é um alvo de responsabilidades 

culturais muitas vezes nefastas. Assim, «o Santo Ofício era inflexível, feiticeiros acabavam 

sempre na fogueira. O chefe principal da Inquisição estava ali no Bengo, sempre pronto a 

espiar uma heresia ou uma tendência satânica» (AGF: 49). 

Também aqui podemos falar de uma "cultura da escravatura" que gera indiferença (cf. 

GF: 75) e, claro, os escravos são apresentados sem direitos (cf. GF: 241). Como referimos no 

capítulo II, no seguimento de Derrida, vários têm sido aqueles que defenderam que não 

haveria sociedade sem escrita. Daqui se depreendem os estereótipos de uma África sem 

escrita, logo sem História, nem cultura. Logo, a África opor-se-ia ao Ocidente. Esta 

perspectiva justificaria a ideologia colonialista e neocolonialista, a exploração em África, a 

escravatura: «é chocante a maneira como os portugueses tratam os habitantes da terra, os 

negros. (...) Pensam que não têm alma» (GF: 152). 

A ironia está presente na exposição de hábitos quotidianos, como o banho. Assim 

como em O Feitiço da Ilha do Pavão245, em que os brancos contrastam com o asseio dos 

negros e índios, também neste romance de Pepetela os europeus são expostos pela sua 

relutância em relação ao banho, o que leva o narrador a comentar:  

 

O meu dono seguia o hábito dos outros brancos, fossem mafulos fossem 

portugueses, que nos chamavam bárbaros por tomarmos banho sempre que 

podíamos e disso fazermos uma festa. Ele tomava um pela Páscoa e outro pelo 

Natal, não devia exagerar, muito banho desgastava a pele, como afirmava (GF: 31).  

 

Veja-se a ironia final do narrador, bem como a ideia enraizada na Europa de que a 

higiene é invenção sua. Esta perspectiva contrasta com o narrador de A Gloriosa Família, que 

leva a induzir que os filhos de Baltazar se deixaram aculturar pelos hábitos dos negros: «Já os 

                                                 
245 Em O Feitiço da Ilha do Pavão (p. 56), uma das características dos negros é tomarem banho todos os dias. 
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filhos tinham os nossos hábitos, de se banharem sempre que podiam» (GF: 31), e, apesar de 

mestiços, não fogem, todavia, ao estigma repetido de que «Todos os brancos cheiram mal» 

(GF: 236). Esta concepção civilizacional, em contraste na visão brancos/negros, é também 

visível a outros níveis. Veja-se o exemplo do adultério de Matilde que desperta reflexões no 

narrador: 

  

os brancos são mesmo engraçados, de tudo fazem um drama. Se um homem é 

apanhado em adultério, se desafiam para duelos, têm pelo menos de se ferir, senão 

o marido enganado deixa de ser considerado homem, é um miserável cão. 

Complicam enormemente as coisas, dá divórcio, depois é preciso saber com quem 

ficam os filhos e como vão dividir as propriedades e os bens, enfim, uma 

trabalheira (GF: 161).  

 

Note-se a transtemporalidade deste comentário que nos remete para os tempos dos 

duelos para a actualidade dos divórcios, realidade transcendente para o século XVII em que se 

passa a narrativa. O narrador continua, comparando, agora, com os hábitos na terra da sua 

mãe, em que tudo é mais fácil: 

 

o enganador apanhado em flagrante tem de pagar uma multa, que alguns chamam 

macoji, e pronto, com a galinha ou o cabrito entregue fica reparado o dano 

provocado na família (…). Se do acto nascer um filho, é pertença da casa onde 

nasceu, e o pai é evidentemente o marido da mulher. Quem pode mesmo saber se o 

acto provocou a gravidez? E porquê haveria a criança de pagar pelo erro dos 

outros, ficando bastardo como entre os brancos? Depois, eles é que são os 

civilizados… (GF: 161 – sublinhados nossos).  

 

Está patente nestas citações o contraste cultural entre brancos e negros, aferível na 

coloquialidade das expressões destacadas em relação ao adultério. A noção de civilização 

depende, assim, de factores diferentes nas duas sociedades. Na sociedade branca depende de 

factores económicos e da imagem social; na sociedade negra a noção de civilização está 

relacionada com critérios de humanidade, de perdão, de responsabilidade para com os 
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indefesos. A ironia, no contraste entre estas duas posições, acentua-se nas reticências finais e 

no facto de ser um escravo negro a criticar o conceito de civilização dos europeus. 

As danças dos negros revelam-se, também aqui, para os brancos, símbolo de feitiçarias 

e de actos anticristãos, vistas pelo governador Menezes como inspiração do diabo, como actos 

satânicos (GF: 153). Em Massangano, o castigo para feiticeiros, acusados de práticas 

"diabólicas", não pode deixar de ser a fogueira, exportada pelo fanatismo religioso de alguns 

portugueses sob o alto patrocínio da Igreja (GF: 154-155). No entanto, os seus representantes 

não são poupados, como acontece, aliás, na generalidade das obras aqui abordadas. Deste 

modo, o narrador mestiço é filho de um religioso e de uma negra e a primeira aventura 

amorosa de Matilde dá-se com um padre no Bengo. Por seu turno, o padre Tavares, que se 

aloja na sanzala de Baltazar, revela-se um pedófilo e homossexual camuflado de perseguidor 

de demónios e dos costumes dos negros (GF: 196-201) e defensor da «Sagrada Inquisição» 

(GF: 200). Veja-se a ironia no uso das maiúsculas e na escolha da adjectivação em relação à 

Inquisição. A hipocrisia do padre é ainda explorada no episódio que ele relata sobre a 

substituição de amuletos pagãos por uma cruz, estando implícita a filosofia de que os fins 

justificam os meios: «Se eles [habitantes de um quimbo próspero devido à chuva] rezavam à 

volta da cruz e de facto chovia, que direito tinha eu de dizer que não era verdade?» (GF: 201). 

Anteriormente, no entanto, o padre relatara que perseguira noutros quimbos a utilização de 

objectos-símbolo contrários à sua religião. A crença das populações, todavia, mantém-se e 

assiste-se à convivência paralela de perspectivas religiosas. Por vezes, ainda, apenas os 

símbolos são substituídos, fazendo-se o sincretismo entre as várias religiões em contacto.  

A religião é, geralmente, elemento de identificação e junção das partes. Tal acontece 

com Rodrigo e a família do sogro. Este filho de Baltazar Van Dum é a personagem que mais 

evoca no seu discurso as figuras da religião católica, sendo alvo de uma subtil ironia, pois não 

só sofre a evolução do rapaz tímido para o homem vaidoso e arrogante na vitória sobre os 

portugueses, como a sua crença religiosa não passa por princípios de paz. A incoerência dá-se, 

pois, entre os princípios católicos e a sua prática. Quando o pai lhe lembra que a irmã está em 

Massangano, onde o exército da coligação, entre as tropas do rei do Kongo, a que Rodrigo 

pertence, as tropas da rainha Jinga e as forças holandesas, cercou os portugueses, ele responde: 

«Eu sei pai. Tenho rezado muito por ela e as crianças. Mas que quer? É a guerra. Nós sempre a 
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evitámos, mas os portugueses têm feito tudo para nos oprimir e nos obrigar a recorrer às 

armas. Toda a Sagrada Família sabe que não é nossa culpa» (GF: 374). A ironia recai no 

argumento fácil dos exércitos contrários: a culpa é sempre do exército oponente e a guerra 

encontra justificação na religião para as suas atrocidades.  

A exposição da religiosidade dos portugueses é também explorada no último capítulo, 

quando a primeira preocupação dos portugueses que chegam para libertar Luanda é a de 

encontrar um local para celebrar uma missa, o que desperta o comentário irónico do narrador: 

«Mas gente que há muito não tocava terra, vinda do outro lado do mar, a primeira coisa que 

queria logo que sentiu chão firme debaixo dos pés era mamar uma boa missa, sim senhor, isto 

é fé» (GF: 396). A ironia contextual, através dos coloquialismos, destaca o ridículo da 

situação ao apontar como prioridade dos portugueses, assim que pisam terra firme, a 

celebração de uma missa.  

Em contrapartida, a crença em feitiçarias caracteriza as personagens africanas. É o caso 

da crença, depois desfeita, de que quando uma víbora olha uma mulher nos olhos esta fica 

estéril (GF: 166). Outro exemplo é o de Dimuka e do seu medo dos poderes de Matilde (GF: 

122), ainda que, para além de algumas profecias246, nada mais seja apresentado como sendo 

obra desta filha de Baltazar. Há ainda o caso de tia Anita, apresentada como temível feiticeira, 

capaz de provocar desastres e mortes (GF: 338 ss.). A desconfiança da sua intervenção, a 

pedido de Angélica Ricos Olhos, a companheira de Ambrósio, para assustar Baltazar, leva as 

mulheres da casa a defumar e queimar ervas para afastar essas energias negativas em que o 

patriarca recusa acreditar (GF: 340). Porém, as crenças e superstições são também 

característica dos portugueses. No caso do governador Sottomayor, acentuam o contraste entre 

a sua arrogância e o medo de presságios desencadeado pela morte do seu cavalo e do papagaio 

(GF: 268). 

A par da feitiçaria coloca-se a crença em seres míticos, como a Kianda, e a descrição 

da morte do escravo Thor, que nos introduz no mundo do realismo mágico. Castigado com a 

morte por ter concretizado a sua paixão por Rosário Van Dum, o seu corpo é deitado à lagoa 

de Kinaxixi, «lugar de muitos mistérios» (GF: 320). Assim «O sangue de Thor, boiando à 

                                                 
246 Trata-se da profecia em relação à duração da estadia de sete anos dos holandeses em Luanda e da profecia que 
prevê um futuro glorioso para a família Van Dum, ainda que com vários escândalos pelo meio. 
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superfície, se transformava em folhas redondas de nenúfares e delas cresciam hastes com 

flores brancas. Flores brancas como a dos jarros e que exalavam um perfume muito forte» 

(GF: 247).  

A ironia trágica do colmatar de um amor socialmente impossível reflecte-se no 

símbolo das flores brancas, resultado do contraste com o sangue de um negro escravo, centro 

espiritual que lhes deu origem, e representa o amor que originou a morte. Por seu turno, o 

perfume das flores brancas simboliza a purificação através da morte. Esta transmutação 

evidencia a importância da natureza na vivência negra, na comunhão que se dá entre o escravo 

e as águas da lagoa. 

Numa primeira leitura, Thor, devido à sua procedência geográfica, do interior, e à sua 

ascendência nobre, simboliza na narrativa a tradição étnica e cultural africana, isenta do 

contacto com a civilização europeia. É uma figura altiva, que agrega em si aspectos míticos, a 

começar pelo nome. Num primeiro momento, por ter enfrentado o leão de cazumbi, no trajecto 

da caravana de escravos, é visto por todos como portador de poderes sobrenaturais247. Este 

episódio evidencia o tratamento irónico da bravura desse "semideus" africano, dando voz às 

raízes africanas. Num segundo momento, os elementos míticos prendem-se com a sua morte 

que acontece na lagoa de Kinaxixi, pois do seu sangue brotam nenúfares com flores 

brancas248, símbolo de purificação. Thor, representante de valores culturais africanos, mostra-

se conhecedor de alguns costumes dos senhores de escravos, porém esses conhecimentos não 

são suficientes para o livrarem da morte violenta.  

O encontro amoroso entre Rosário e Thor «simboliza, na narrativa, a aproximação da 

sociedade moderna angolana com seus valores tradicionais, com a utopia da África original» 

(Mello, 2005: 25). Claúdio Mello refere ainda a origem europeia do nome da personagem e 

destaca a ironia que resulta da multiplicidade dos jogos sociais249. 

                                                 
247 O mito do leão de cazumbi consiste na história de um homem, cujo fantasma (cazumbi), em virtude da 
vergonha de ter sido morto por um animal (o leão), entra no corpo da fera que o matou e em seguida vagueia à 
procura de novas presas humanas.  
248 Alberto Oliveira Pinto (2003: 41) enfatiza a simbologia do sangue de Thor e da flor colhida nas águas do 
Kinaxixi, local de culto popular através de oferendas aos espíritos da lagoa.  
249 Cf: «O episódio envolvendo Thor é mais uma ironia com a idéia de heroísmo, a indicar que os rumos da 
história se fazem pela ação humana no bojo das relações sociais existentes na sociedade, pois, conquanto ele seja 
um príncipe, é também um escravo; apesar de ser um africano, não pode deixar de ser associado à cultura 
européia, como indica a procedência de seu nome, o deus viking do trovão e da guerra; embora a força telúrica 
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Dessa forma, a ironia enfatiza a complexidade que envolve o conceito de 

angolanidade, num país dilacerado, ao longo dos séculos, pelos conflitos étnicos, pela 

escravatura, pelo colonialismo e pela corrupção. Neste sentido, a entidade angolana faz-se de 

diferenças e tensões entre as várias culturas e, dentro destas, entre a urbanidade e a ruralidade. 

A narrativa associa-se assim ao maravilhoso dos mitos tradicionais africanos como forma de 

protesto contra o racionalismo dos ocupantes europeus e da tradição histórica ocidental, em 

que predomina o verosímil. 

Como já focámos, o espaço colonial é tradicionalmente dividido entre natura e cultura, 

caos e civilização (cf. Bhabha, 2006: 124). Neste episódio, Thor congrega em si a natura na 

forma como lida com os elementos da natureza. Mas ele é também símbolo de cultura, da 

cultura tradicional que tragicamente é repugnada pelos representantes do Ocidente. 

Assim, a propósito de La Pensée Africaine, de Alassane Ndaw, e sobre a teoria da 

"força vital" dos negros, Senghor refere-se a uma das suas consequências: «La morale négro-

africaine vise, en un mot, à faire agir l'interaction de toutes les forces de tout l'univers en vue 

du bien suprême, qui est la réalisation, dans sa plénitude, de la vie: de l'être des êtres» 

(Senghor, 1993: 235). 

A inferiorização da mulher seiscentista250 bem como a diferença entre as mulheres 

portuguesas e as flamengas são igualmente expostas na obra. As portuguesas, ao contrário das 

flamengas, aparecem como humildes e submissas ao marido, num plano subalterno em relação 

a este (GF: 87). O homem está na rua a fazer avançar os acontecimentos, a mulher está nos 

espaços familiares, nos espaços que ela controla. As personagens masculinas distribuem-se 

por cenários bem concretos em Luanda: a sanzala, a bodega de Dona Maria, a igreja, a rua e a 

Fortaleza.  

No romance, há ainda as referências às zonas rurais. Reflectem-se culturas e 

sensibilidades diversificadas em Angola, mestiçagens de diversos tipos, casamentos mistos e 

interculturais. Esta é uma fase determinante na construção de uma sociedade com 

                                                                                                                                                         
sugerida por seu nome o capacite a enfrentar feras do mundo material e do espiritual, ele tomba diante do 
explorador» (Mello, 2005: 23).  
250 A este respeito veja-se o comentário do narrador: «as mulheres nunca podem aspirar ao mesmo que os 
homens, isso também é verdade» (GF: 99). Note-se o conceito de verdade em questão, uma verdade 
historicamente situada e contextualizada, fruto de preconceitos culturais. 
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características específicas. Baltazar é a personagem que mais visivelmente se encontra na 

encruzilhada de várias línguas (o português, o flamengo e o kimbundo) e culturas. É holandês 

de nascimento e a esposa e as filhas legítimas em casa têm o estatuto das mulheres flamengas, 

partilhando conversas e a mesa. Por outro lado, a religião católica aproxima-o dos portugueses 

e as relações sexuais com escravas e consequentes filhos bastardos unem-no quer aos 

costumes, quer ao espaço físico africano em que se move. Finalmente, socializa com o 

compadre congolense, Mani-Luanda, a quem vai pedindo orientações. Esta gestão das várias 

culturas é sintetizada pelo narrador: «Ele [Baltazar] apenas queria fazer negócios e para isso 

devia ter relações com toda a gente, sem discriminar nacionalidades» (GF: 331). Mais 

importante do que o conflito de identidades é, pois, a salvaguarda dos interesses económicos.  

A cultura do tempo está também em evidência em A Gloriosa Família, na distinção da 

forma como o tempo é percepcionado pelos brancos e pelos negros. Para os negros, o futuro 

não tem a relevância que adquire para os brancos, que o encaram com ansiedade. Como Mani-

Luanda sintetiza: «Os brancos têm sempre muita pressa em resolver os assuntos. Impacientes. 

Tem de ser hoje, já agora, senão é impossível dormir! Nós somos diferentes, damos tempo» 

(GF: 176). 

A simplicidade dos negros, em oposição à complexidade dos brancos, é uma constante. 

Veja-se a ironia lexical, enfatizada através da pergunta retórica, em relação ao nome oficial 

dado à vila pequena de Nossa Senhora da Vitória de Massangano: «Os portugueses gostam 

mesmo de nomes grandes. Para mascarar coisas pequenas?» (GF: 255). A ironia lexical está 

também patente no nome dado a Angélica Ricos Olhos, personagem estrábica, que matara o 

companheiro no Brasil e tinha que se prostituir para sobreviver, não havendo uma correlação 

entre o seu nome e a sua caracterização quer física, quer psicológica. 

A reanálise do passado histórico de Angola, que A Gloriosa Família faculta, vem 

corroborar o pensamento de José Carlos Venâncio, quando diz que é no âmbito da cultura que 

«se faz a leitura do passado e se apuram as grandes linhas orientadoras do presente e do 

futuro» (Venâncio, 1992: 96). De facto, este romance de Pepetela recupera no passado a 

construção de uma identidade nacional angolana que passa por dois eixos fundamentais: um 

autóctone, outro ocidental. Daqui que, independentemente de interpretações à luz de teorias 

colonialistas ou pós-colonialistas, seja indiscutível que a identidade deste país africano não 
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possa deixar de ter em conta estas duas realidades históricas. É da convivência, por vezes 

conflituosa, entre a herança europeia e a herança étnica, sem que uma tente excluir a outra, 

que se constrói essa identidade angolana. No entanto, não podemos esquecer, como refere Ana 

Mafalda Leite, que Angola e Moçambique dificilmente podem reunir uma única identidade 

específica, uma vez que «são sociedades compostas de grande diversidade etnolinguística, 

factor que dificulta a compatibilidade entre a componente ideológica e sócio-cultural» (Leite, 

1996: 102). Esta questão ideológica será abordada no capítulo seguinte. Para já veremos as 

várias identidades culturais através dos olhos de Mia Couto. 
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5. Uma "língua própria" para a continuidade da (re)africanização 

bidiomática251  

 
 

O que revejo é um tempo, o que escuto é a fala desse tempo. 

Um dialecto chamado memória, uma nação chamada infância.  

Mia Couto, 2005: 145. 
 

 

 

O percurso de (re)construção de identidade nacional dos "países emergentes" ainda mal 

começou. As obras literárias africanas em língua portuguesa são a representação dessa 

construção. O período de Pós-colonialismo é ainda curto e nem sempre parece evidente 

determinar as características que se mantiveram inalteradas, devido precisamente às 

vicissitudes que esses mesmos países sofreram. Assim, parece pertinente adaptar a afirmação 

de Eduardo Lourenço sobre a definição de identidade nacional, que, ajustada à realidade actual 

dos países africanos de língua portuguesa, reforça o que acabamos de referir: «Só o que a cada 

momento da vida de um povo aparece como paradoxalmente inalterável ou subsistente através 

da sucessão dos tempos confere sentido ao conceito de identidade» (Lourenço, 1999a: 10). 

Vejamos o exemplo da língua de que temos vindo a falar. Trata-se de uma "língua 

própria", fruto de contactos entre o português e outras línguas, autóctones, ou mesmo 

dialectos, como já dissemos. Essa língua nunca poderá manter-se inalterável e, sobretudo, 

nunca poderá aproximar-se facilmente do português europeu padrão. Falaremos em português 

de Moçambique, em português de Angola, em português de Cabo Verde, por exemplo, como 

aliás há já muito o fazemos com à-vontade em relação ao português do Brasil.  

Este é o aspecto meramente linguístico, mas deveremos também observar esta "língua 

própria" no quadro sociocultural de cada um destes países africanos. A apropriação cultural (e, 

a esse nível, literária) e social que é feita da realidade histórica incontornável, em proveito da 

civilidade e da aproximação dos padrões ditos de desenvolvimento europeu, poderá permitir 
                                                 
251 Neologismo miacoutiano: TS: 170. 
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(ou não) a afirmação continuada da (re)africanização. Essa consciência da individualização de 

uma cultura, que será sempre africana, passa pelo compromisso entre o novo (os constantes 

apelos do Ocidente e da globalização) e o antigo (algumas das culturas autóctones africanas 

constantemente oprimidas pelos ocidentais nas tentativas abusivas de aculturação).  

Esta construção "própria" de civilidade passará pelo poder político e ideológico de 

cada um dos países em questão. Esta reafricanização passará pela literatura, enquanto 

elemento central da cultura, e pela língua, enquanto elo unificador de um povo africano tão 

heterogéneo252. É claro que essa língua será adaptada às realidades africanas, sofrendo 

influências de outras línguas (africanas, sobretudo). O português, enquanto língua oficial, 

africaniza-se, quer ao nível ortográfico253, lexical, quer sintáctico. Exemplo de escritores que 

evidenciam esta marca de um português africanizado são os de Mia Couto e de Luandino 

Vieira, que, através da criação de novas formas linguísticas, tentam mostrar a realidade da 

linguagem no quotidiano.  

Pormos a possibilidade de os escritores africanos usarem uma língua que não seja 

europeia, coloca o problema da recepção. O processo de oficialização dessas obras enquanto 

literárias seria, também, mais moroso e menos universal. Não podemos esquecer que o escritor 

escreve em português por causa dos condicionalismos sociais e culturais: não há suporte 

institucional para o florescimento da concorrência de línguas africanas, a edição e os grupos 

capazes de lerem as obras dos escritores africanos falam e lêem em português. Assim, o 

dilema do escritor africano coloca-se ao nível de uma literatura que oscila entre a tentativa de 

exprimir as aspirações do povo a que pertence e a necessidade de se adaptar às expectativas do 

público que realmente lê as suas obras — um público maioritariamente europeu, entenda-se. O 

desejo do escritor africano é, pois, a maior parte das vezes, tornar a sua literatura 

internacional, ainda que tente não descuidar as marcas da sua origem africana. Esta 

                                                 
252 A este respeito, não podemos deixar de concordar com Patrick Chabal: «A verdade é que as línguas europeias 
se tornaram parte das culturas africanas e que continuarão a florescer enquanto línguas de literatura — mesmo se 
entretanto apareçam (como vem acontecendo) muitas outras literaturas em línguas africanas» (Chabal, 1994:18). 
253 No que concerne a questão ortográfica, chamamos a atenção para a crónica de Mia Couto, «África com 
kapa?», onde se discute, de forma irónica, se se deve escrever "c" ou "k"; "i" ou "y"; "u" ou "w", defendendo uma 
personagem que usar-se "k" em vez de "c" é a «maneira africana de escrever» (Mia Couto, 2001: 171-173). 
Também Pepetela, em O Cão e os Caluandas, por exemplo, escreve sobejas vezes "Kianda" (p. 89), "maka" (p. 
90), "kíbuas" (p. 90), "karkamanos" (p. 90), "kaluandas" (p. 154). Poderemos sempre perguntar se esta será uma 
forma africana ou "inglesa" de escrever... 
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contradição entre o individual e o universal não é, em muitos casos, mais do que aparente. No 

geral, a temática é universalizante (a vida, a morte, o poder, a pobreza, as relações humanas). 

As personagens são: brancos, negros, mestiços; o tempo é o da colonização, da independência, 

da guerra e, finalmente, o da paz que não traz, ainda assim, a prosperidade. O espaço é, talvez, 

a categoria da narrativa que mais individualiza a prosa africana, sobretudo o espaço social. 

A questão da língua assume relevância, sem dúvida, em Mia Couto, sobretudo no 

sentido de elemento cultural. A sua preocupação não se restringe apenas ao contacto de 

línguas, expressa muitas vezes na formação dos neologismos, mas atinge a perspectiva mais 

globalizante da cultura, como o escritor esclarece numa entrevista: 

 

A questão da língua particularmente como pode ser um elemento de tradução 

de culturas, é, na realidade, uma coisa que me vem ocupando os livros. Recordo 

por exemplo O Último Voo do Flamingo, em que o tradutor se sente incapaz de 

traduzir a realidade dos outros. A questão da tradução não se coloca a nível 

linguístico, mas de mundos. Interessa-me também como é que a oralidade se vai 

reconverter na escrita. E não é fácil saber como uma história, que ocorre no 

mundo da oralidade, pode ser escrita, sem ficar a perder. Normalmente são 

pessoas ligadas ao mundo urbano, à lógica da escrita que o fazem, mas é preciso 

deixar que a oralidade rasgue, refaça a página escrita, emergindo com a sua lógica 

e poesia (Nunes, 2006: 14). 

 

A problemática multilinguística está, assim, ligada à interculturalidade254. O contacto 

que se estabelece é não só de línguas (orais e/ou escritas), mas também de culturas. Esta 

intraduzibilidade de culturas é também uma constatação para a personagem principal de Um 

Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, pois refere: «Não é apenas a língua local que 

eu desconheço. São esses outros idiomas que me faltam para entender Luar-do-Chão» 

(RCTCCT: 211). Esses «outros idiomas», entenda-se, são as crenças e as tradições da ilha que 

funcionam, em parte, como culturas de resistência, enquanto matéria-prima da identidade 

cultural. Por sua vez, a identidade de Mariano joga-se no carácter indissociável da alteridade, 

ou seja, a consciência do Eu oscila entre a observação do Eu e a observação do Outro. A 
                                                 
254 Cf. Diop, 2002: 85. 
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identidade implica, assim, o seu contrário. Na diferenciação, no confronto com o Outro, cria-

se a identificação com o grupo a que se pertence. 

Ora, outro problema se levanta: sendo a língua escrita utilizada nos romances africanos 

contemporâneos, sobretudo a língua do país ex-colonizador a intraduzibilidade estabelece-se 

não só ao nível da relação oralidade−escrita, mas também da cultura, como afirma igualmente 

Amadou Koné (2002: 87):  

 

Théoriquement, mais concrètement aussi, toute la littérature africaine post-

coloniale s’inscrit dans la problématique interculturelle. En effet cette littérature 

s’enracine dans les cultures africaines mais pour l’essentiel elle s’exprime dans la 

langue de l’ancien colonisateur. Elle décrit les cultures et les sociétés africaines 

dont l’histoire, depuis la colonisation et jusqu’à présent, reste marquée, peut-être 

pour toujours, par la politique, l’économie, la culture et la langue du colonisateur.  

 

Lembramo-nos, a este respeito, das palavras de Eduardo Lourenço: «Não pode dizer-se 

de língua alguma que ela é uma invenção do povo que a fala. O contrário seria mais exacto. É 

ela que o inventa» (Lourenço: 1999b, 121). Neste sentido, compreendem-se os neologismos 

usados por Mia Couto, uma vez que «dans les langues négro-africaines, les mots sont 

"enceites d'images", surtout quand ils sont greffés de suffixes ou de préfixes classificateurs» 

(Senghor, 1993: 222-223). Para além desta relação língua−povo, a cultura é um processo 

acumulativo que permite as inovações a partir da tradição: 

 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro 

de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência 

adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada 

e criativa desse património cultural permite as inovações e as invenções (Laraia, 

2005: 45). 

 

Em resumo, a (re)africanização passa pela apropriação de uma língua outra (o 

português) que se transmuta e se faz africana. Neste seguimento, e como sustenta Mia Couto 

numa entrevista: «parece paradoxal, mas é preciso recorrer a qualquer coisa "estrangeira" [a 
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língua portuguesa] para se construir a identidade nacional» (Silva, 1994: 15). Neste sentido, a 

língua portuguesa sofre uma desterritoralização ao ser deslocada da Europa, seguida de uma 

reterritorialização, ao ser readaptada às realidades com que convive bem como ao contacto 

entre línguas desse novo território a que se destina.  

Assim, a língua é apenas um meio de representação da africanização. São várias e 

complexas, por vezes, as variáveis que convivem numa sociedade para que se consiga uma 

definição de identidade nacional. A este respeito, Mia Couto questiona, numa entrevista a 

Patrick Chabal: 

 

Afinal ser moçambicano, o que é? Eu nunca arrisco definir o que é ser moçambicano, 

porque uma característica importante de Moçambique é ser um mosaico de várias 

culturas, de várias etnias, de várias formas de expressão, de várias linguagens, de 

vários signos. É qualquer intersecção entre a mescla de valores que compõe aquele 

país. Defini-lo será reduzi-lo (Chabal, 1994: 349). 

 

Ainda que o colonialismo tenha tentado impor uma nova cultura como se assiste em O 

Último Voo do Flamingo (cf. UVF: 158), as hegemonias que entretanto se estabeleceram nem 

sempre têm sido nefastas:  

 

Toda a minha tese consiste em defender que podemos entender melhor a persistência 

e a durabilidade de sistemas hegemónicos e saturados como a cultura quando temos 

consciência de que os constrangimentos internos exercidos sobre escritores e 

pensadores foram produtivos, e não unilateralmente inibidores (Said, 2004: 16). 

 

Deste modo, ao analisarmos Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, 

teremos em consideração a cultura em duas vertentes: 1) A cultura da responsabilidade directa 

do autor-narrador, através das epígrafes: citações de personagens, de lendas, de aforismos e 

provérbios. Trata-se de fontes telúricas, rurais, africanas, resumidamente, moçambicanas; 2) A 

cultura na diegese propriamente dita: expressa directa ou indirectamente pelo discurso e 

actuações das personagens e pelo espaço onde se movem.  
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No que diz respeito ao ponto um, os paratextos em Um Rio Chamado Tempo uma Casa 

Chamada Terra são vários e estabelecem uma relação de intertextualidade cultural com a 

narrativa. A intertextualidade dá-se, também, em relação a poetas. Note-se, desde logo, a 

apetência pela linguagem poética de Mia Couto, como afirma em entrevista ao Jornal de 

Letras (Nunes, 2006): «sou um poeta que conta histórias». A par destas autoridades poéticas, 

as epígrafes e o tom sentencioso dos aforismos distribuem-se pelo saber tradicional 

moçambicano, o que evidencia as várias intercessões culturais na sua obra. A combinação 

entre o título dos capítulos e as epígrafes estabelece, na maior parte dos casos, uma relação 

enigmática que se desenrola na exploração do mundo mágico-poético exposto ao longo do 

romance, na contraposição do mundo urbano com o mundo rural. 

No que concerne o segundo ponto, os aspectos culturais são expostos na diegese de 

modo a revelar o embate entre cultura tradicional rural e cultura urbana, através das actuações 

das personagens. Assim, em Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra assistimos a 

uma variedade de costumes que se prendem com a relação do Homem com a natureza, tal 

como os múltiplos rituais que envolvem o universo mítico das águas: o risco que corta um 

círculo, feito na areia do rio, representa, de um lado, os visitantes que chegam e, do outro, os 

que são do lugar, os quais só se cumprimentam depois que uma onda venha apagar a marca 

feita no solo; as mulheres que pedem licença às águas para então entrar no seu interior para se 

lavarem; os vapores de água fervente que o coveiro Curozero Muando usa para se purificar da 

fuligem oriunda dos mortos que enterra são alguns destes exemplos.  

A variedade de costumes explica-se pela diversidade étnica em Moçambique, como 

refere Mia Couto numa entrevista a José Carlos Venâncio: 

 

Eu não diria que haveria formas mais completas de exprimir a realidade em 

Moçambique. Moçambique é um país com uma grande diversidade do ponto de vista 

étnico, do ponto de vista do cruzamento de culturas, o que faz com que haja mil e 

uma maneiras de espelhar essa mesma realidade (Venâncio, 1992b:105). 
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Livro simbólico, melancólico255 mesmo, Um Rio Chamado Tempo uma Casa 

Chamada Terra empreende uma viagem à alma humana, por um lado, e, por outro, viaja-se 

pela realidade do quotidiano moçambicano. Nesta óptica, abrangem-se as convivências de 

culturas; a identidade e alteridade de cada grupo social; os choques de mentalidades e 

preconceitos; a frustração quanto ao período pós-independência; a mistura de cosmologias e 

costumes; o fosso entre utopias e realidades; a convivência entre a cidade e o campo, bem 

como entre o trágico e o cómico no quotidiano; a exploração do sentimento de (des)pertença; a 

anulação das fronteiras do mundo dos mortos e dos vivos. Assim, é de destacar a importância 

do espaço/tempo neste romance, logo enunciado pelas duas metáforas do título. No final, fica 

a mensagem de que é preciso amar a terra, superar todos os medos, tentar a reconciliação e 

apagar os fantasmas do passado.  

 A transmissão dos costumes faz-se, em geral, através da oralidade. A oralidade é factor 

importante nas "sociedades emergentes", como temos vindo a constatar. Porém, como refere 

Walter Benjamin: «A tradição oral, patrimônio da epopéia, nada tem em comum com o que 

constitui a substância do romance. O que distingue o romance de todas as outras formas de 

prosa (...) é que ele nem provém da tradição oral nem a alimenta» (Benjamin, 1994: 54-55). 

Não havendo, obviamente, essa relação genética entre romance e tradição oral, os romances 

que temos vindo a analisar focam o mundo da tradição oral, evidenciam a importância desta 

tradição nas "sociedades emergentes" e, neste sentido, transportam para a escrita marcas da 

oralidade. Nesta perspectiva, Senghor explicitará: 

 

 Mais que faut-il entendre par l'expression "tradition orale"? Par celle-ci, l'on entend, 

bien sûr, la littérature orale, telle que nous la vivons encore en Afrique: mythes, 

légendes et contes, poèmes chantés ou psalmodiés, parfois dansés, théâtre total avec 

masques, chants et danses (Senghor, 1993: 185). 

 

A oratura é, assim, característica importante na construção da identidade cultural, na 

procura da alteridade. Nesta demanda necessária à afirmação do Eu, por contraposição ao 

                                                 
255 Cf. Laranjeira, 2002: 21. 
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Outro, sobressaem, em Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, algumas das 

variáveis peculiares da cultura moçambicana (sobretudo rural).  

 Deste modo, destaca-se a importância dos presságios e as suspeitas de feitiços 

(RCTCCT: 41). Os provérbios256, presentes no discurso do narrador ou integrado nas falas das 

personagens, cumprem, também, a sua função de sentença moral e carácter de pedagógico. 

Reenviam para o sistema de valores culturais da tradição e permitem a verosimilhança, pela 

contextualização que propiciam, facultando a conciliação entre o tradicional e o "moderno". 

O mundo tradicional dos feitiços está representado na figura do feiticeiro Muana wa 

Nweti, que é procurado pelo padre Nunes para lançar os búzios (RCTCCT: 100). Esta 

convivência entre dois mundos tão díspares, frequentados pela generalidade dos habitantes não 

deixa de ser surpreendente e irónica, expressando o desnorte do padre, notório no discurso 

indirecto livre e pergunta retórica de Dulcineusa:  

 

Nunca chegou a saber que vaticínios o adivinho tinha detectado no futuro do 

português. Mas isso não a incomodava tanto quanto o clérigo ter aceitado sentar-se 

no pátio do adivinhão. A que ponto estava desorientado para sujeitar-se àquilo que 

sempre condenar? (RCTCCT: 101).  

 

O padre, símbolo do mundo Ocidental, ao recorrer ao feiticeiro, parece remeter para a 

importância do mundo tradicional. Este suplanta-se à tentativa de imposição da Igreja, que não 

consegue contribuir para a melhoria de vida dos habitantes, e acentua a impotência desta em 

fazer face à miséria e à corrupção. A atenção dada à feitiçaria na cultura negro-africana, como 

temos vindo a ver desde os romances de João Ubaldo Ribeiro e Pepetela, verifica-se porque 

permite a comunicação entre o Homem e as divindades. Deste modo, os feiticeiros, enquanto 

intermediários, conduzem as actuações da colectividade. Assim, a Igreja é posta em causa pelo 

próprio padre Nunes, de Luar-do-Chão: «A injustiça não podia ser mando divino. E a sua 

instituição se acomodara tanto, que parecia ajoelhar-se mais perante os poderosos que perante 

Deus» (RCTCCT: 88).  

                                                 
256 Os provérbios confundem-se, por vezes, com os ditos populares. Veja-se o exemplo: «boi sem cauda pode 
passar pelo capim em chamas» (UVF: 55). 
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As crenças e os feitiços, enquanto elementos da cultura popular que orientam a 

vivência dos habitantes de Luar-do-Chão, estão enraizados de tal modo que o jovem Mariano 

descreve ironicamente, através do recurso a adjectivos, o interrogatório feito pelas autoridades, 

sob o pretexto de saberem se ele urinou ou fez amor naqueles dias: «ali estava a subterrânea 

suspeita. Tinha sido eu o causador da desordem terrestre. Sendo um homem aquecido, a urina 

podia ter calor suficiente para fundir os subterrâneos minerais» (RCTCCT: 203).  

Outra das crenças, desta feita da avó Dulcineusa prende-se com guardar todas as 

chaves, mesmo as que já não têm fechadura atribuída, pois: «mesmo não havendo porta, as 

chaves impediam que os maus espíritos entrassem dentro de nós» (RCTCCT: 111). A relação 

de comunhão/medo com os espíritos é uma constante dos populares nas suas relações 

quotidianas. Neste contexto, Mariano sente-se desenquadrado das crenças da ilha, quando 

Fulano unta os cabelos do jovem com as cinzas recolhidas do incêndio do barco, para afastar 

os maus espíritos (RCTCCT: 214).  

O jovem Mariano é a personagem que faz a ponte entre a cultura da cidade e a cultura 

rural e, em certa medida, entre a cultura africana e a cultura europeia, na contaminação e 

adaptação a um hábito importado: «Em toda a Ilha, as cozinhas ficavam fora, no meio dos 

quintais, separadas da restante casa. Nós vivíamos ao modo europeu, cozinhando dentro, 

comendo fechados» (RCTCCT: 145-146).  

As crenças podem ser cruéis, devido à discriminação que tendem a desencadear. 

Mariavilhosa, ao dar à luz um nado-morto, é considerada impura e por isso excluída das 

tarefas da cozinha e da cultura dos campos. A tradição, que ela cumpriu, impunha também que 

falasse sempre baixo (RCTCCT: 231). Esta exclusão, aliada à tristeza inerente da perda da 

criança, aniquila-a e leva-a à morte. A ironia é aqui trágica na defesa das tradições a todo o 

custo, inconsequente e irreflectidamente.  

Ultímio, pelo contrário, afasta-se deste mundo tradicional. No momento de se tentar 

encontrar culpados, Abstinêncio acusa-o de ter traído «os mandamentos da tradição» 

(RCTCCT: 180), ou seja, de se ter deixado seduzir e corromper pelo poder, esquecendo o valor 

da família. 

Por seu turno, os feitiços servem para justificar o que não se compreende 

racionalmente, como quando a terra não se deixa cavar para sepultar Dito Mariano (RCTCCT: 
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179). O feitiço está também associado a Nyembeti, a irmã do coveiro, bem como a Miserinha, 

a personagem mais envolta em mistério. Dito Mariano acredita que esta conseguia enfeitiçar 

crocodilos a ponto de eles executarem os seus desejos (RCTCCT: 234). 

Seja em relação às crenças, seja em relação aos feitiços, os costumes culturais passam 

pela comunhão com a natureza, pelo respeito pela tradição e vitalismo. É o exemplo das 

mulheres que se banham no rio e pedem permissão para entrar nas suas águas (RCTCCT: 211). 

O ritual, no final, em que o narrador participa juntamente com Curozero, numa tentativa de 

repetir a origem do mundo é também símbolo desta comunhão. No entanto, tais práticas 

tornam-se incompreensíveis para o narrador: «Mergulhamos nas águas. Não sei do que nos 

lavamos. Para mim, o rio, de tão sujo, só nos pode conspurcar» (RCTCCT: 240). A ironia 

contextual da última frase mostra a distinção entre as suas ideias e os seus actos. Mais uma 

vez, as frases curtas predominam e mostram a influência da oralidade e a hesitação do 

narrador em participar no ritual, dadas as condições. 

Entra também nos costumes a divisão entre tarefas femininas e masculinas, por 

exemplo, «pilar não é função de macho» (RCTCCT: 146), responde a tia Admirança ao jovem 

Mariano quando este se oferece para a ajudar a pilar. 

Podemos dividir os costumes e rituais associados à cultura da vida e a aspectos que se 

relacionam com a morte. No que respeita a esta última, podemos dizer que a morte funciona 

em geral nas obras de Mia Couto como o laço entre defuntos e vivos. É uma comunicação que 

se dá sem embates e permite transcender a dor e a ausência. Sem dúvida que os costumes em 

Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra estão, sobretudo, associados à morte. É 

para essa realidade que remetem várias epígrafes de capítulos, atribuídas a personagens: «Mas 

só há duas nações − a dos vivos e a dos mortos» (Juca Sabão)» (RCTCCT: 13). Esta epígrafe a 

abrir o primeiro capítulo, da responsabilidade do coveiro, não deixa de ser irónica, uma vez 

que a personagem se move sem problemas entre estes dois mundos, fazendo a simbiose. Para 

além disto, este é um romance em que a vida e a morte aparecem como uma nação apenas, em 

que os actos dos vivos interferem com os dos mortos e vice-versa. Esta permeabilidade entre 

os dois mundos não parece poder separá-los taxativamente. É neste sentido que entronca a 

suspeita de feitiço da família de Dito Mariano, ao vê-lo «encravado na fronteira entre os 

mundos» (RCTCCT: 41), bem como a epígrafe do capítulo seguinte, atribuída ao avô Mariano: 
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«O mundo já não era um lugar de viver. Agora já nem de morrer é» (RCTCCT: 23). Esta 

constatação desiludida do mundo, no contraste entre passado/presente, em que o crescendo de 

desencantamento atinge o presente, coloca a tónica na tragicidade da existência, no que toca às 

relações humanas e no que concerne à relação do Homem com a própria vida. A este propósito 

a epígrafe do «capítulo dezassete», atribuída ao avô Mariano, é elucidativa: «Para alguns, a 

vida sepulta mais que a morte. Que eu, de mim, só tive duas condições: desterrado e 

enterrado» (RCTCCT: 199). Este exílio em vida, esta vida-morte enfatiza o trágico de algumas 

(não)existências humanas. Esta epígrafe completa o sentido das palavras do narrador logo no 

«capítulo dois»: «Enquanto vivo se dizia morto. Agora que falecera ele teimava em não 

morrer completamente» (RCTCCT: 37). 

Também o narrador-personagem, através das cartas que troca com Dito Mariano, 

concluirá: «Afinal, a maior aspiração do homem não é voar. É visitar o mundo dos mortos e 

regressar, vivo, ao território dos vivos. Eu me tinha convertido num viajante entre esses 

mundos, escapando-me por estradas ocultas e misteriosas neblinas» (RCTCCT: 258-259 − 

sublinhado nosso). Na verdade, a tónica colocada na relação com o 'misterioso' é uma 

constante ao longo do romance. A utilização do presente a-histórico, evidente nos provérbios 

africanos que introduzem os capítulos «treze» e «catorze», bem como em muitas das outras 

citações que abrem os restantes capítulos, sobretudo a escrita aforística257, actualiza os saberes 

ancestrais e confere-lhes autoridades. A transmissão desta sabedoria popular com base na 

crença, feita hábito cultural, está também presente no acto de tirar o telhado à casa dos 

Marianos: «O luto ordena que o céu se adentre nos compartimentos, para limpeza das 

cósmicas sujidades» (RCTCCT: 28). As frases curtas aproximam estas verdades «populares» 

de aforismos. Esta preocupação com a purificação dos locais está presente na crença da 

necessidade de abstinência durante o período de cerimónias fúnebres, «caso contrário, o lugar 

ficaria para sempre poluído» (RCTCCT: 55). 

Em contrapartida, estes costumes são repudiados por Ultímio: «Ultímio sabia que era 

obediência de tradições. Mas não aceitava que eu, moldado e educado na cidade, não me 

                                                 
257 Veja-se o exemplo das citações curtas: «A mãe é eterna,/o pai é imortal» (RCTCCT: 69); «A lua anda devagar 
mas atravessa o mundo» (RCTCCT: 175), que apresentadas como «Dizer» e «Provérbio», respectivamente, nos 
remetem, na sua simplicidade, para a assertividade destas "verdades".  
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opusesse. Para ele, aquilo era obsoleto. Outros valores nele se avolumam» (UVF: 151). Este 

comentário do narrador mostra uma ironia contextual, na medida em que, de acordo com o 

desenrolar da acção e com a caracterização que vai sendo feita por Ultímio, os outros valores 

que se «avolumam» (note-se a escolha deste vocábulo) são a desvalorização do património. 

De acordo com a cultura negro-africana, a morte é como uma outra forma de 

nascimento, pois «Em África, os mortos não morrem nunca» (RCTCCT: 30). A dupla negativa 

incentiva a continuação cíclica e a comunhão Homem-Natureza, destacando o animismo nessa 

cultura, como testemunha a carta do avô Mariano ao neto: «Os livros são um estrangeiro, para 

mim. Porque eu estudo na chuva. Ela é minha ensinadora» (RCTCCT: 149). O conhecimento 

empírico suplanta, assim, na cultura tradicional, o conhecimento livresco. A tradição dá relevo 

aos mais-velhos, pois são eles que comandam as cerimónias fúnebres. É também aos mais 

velhos que compete a tarefa de matar os animais (RCTCCT: 58). 

A convivência com a morte de forma natural, não só neste romance como na maior 

parte da escrita miacoutiana, explica-a o autor numa entrevista a Maria Leonor Nunes:  

 

Há um ensinamento que vem da religiosidade africana, que sugere que os mortos não 

morrem, simplesmente estão vivendo numa outra dimensão. Eu acho isso tão bonito 

que deve ser verdade. É uma maneira de reafirmar a necessidade de eternidade que 

nós temos (Nunes, 2006: 14). 

 

Por outro lado, em Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra a cultura 

apresenta-se associada à urgência da vida. O mundo dos afectos do avô Mariano é disso 

testemunho. Esta personagem advoga que a maior intimidade é dormir com uma mulher e não 

fazer amor (RCTCCT: 46); escondendo-se na tradição para negar a exterioridade de carinhos 

para com a mulher, defendendo que «Homem que se queira macho não pode dar nem receber 

carinhos em público» (RCTCCT: 49). Numa carta dirigida ao "neto", o avô Mariano mostrará 

a dificuldade dos homens, em oposição às mulheres, em lidar naturalmente com o riso, 

acentuando a ideia de ‘muito riso pouco ciso’: «nós, homens, temos essa dificuldade com a 

alegria. Para ganhar o total riso temos de amiudar o juízo» (RCTCCT: 149). Esta relação 

com a vida ganha relevo também em relação aos seres inanimados. Assim, após o enterro de 
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Dito Mariano, é necessário regar a casa, para que ela, depois de recuperadas as raízes, não 

seque (RCTCCT: 247). 

 A ironia manifesta-se igualmente através do maravilhoso, associado na obra a 

acontecimentos enigmáticos. Consubstancia-se logo através da personagem de Dito Mariano, 

que levanta dúvidas quanto à sua morte e escreve cartas para o neto, revelando segredos que 

permitem reconstruir a história da família. Neste sentido, o «capítulo dezasseis» é composto 

na íntegra por uma carta do avô Mariano. Também Dulcineusa, em conversa com o neto, 

mostra não acreditar que ele esteja morto: «− Seu avô não está totalmente morto. Há pouco 

lhe menti sobre o estado que encontrei nele. Eu vi… (…) Senti que ele me sentia» (RCTCCT: 

132). No entanto, apenas o jovem Mariano parece conseguir lê-las. São cartas que surgem 

misteriosamente ao encontro do narrador e que ele involuntariamente também escreve: «É 

então que sucede o que não é de acreditar: a minha letra desobedece da mão que a engendra. 

Aquilo que estou escrevendo se transfigura em outro escrito. Uma outra carta me vai surgindo, 

involuntária, das minhas mãos» (RCTCCT: 170). 

 O maravilhoso faz-se sentir ainda quando surge a impossibilidade de se conseguir 

cavar a terra para enterrar Dito Mariano (RCTCCT: 178), como se esta se tivesse fechado em 

sinal de protesto contra a actuação dos Homens. A permanência do burro na igreja (RCTCCT: 

101) visto por Dulcineusa como a reencarnação das pessoas que desapareceram no rio, 

justificando assim porque o alimenta (RCTCCT: 115), é outro laivo de maravilhoso no 

romance. Este é apenas um exemplo de como as crenças estão, não raras vezes, associadas aos 

animais, como a do pássaro-martelo, cuja lenda está ligada aos ossos que retira das sepulturas 

(RCTCCT: 251). O fantástico manifesta-se quando o narrador tem um encontro com esta ave 

dos presságios e não percebe o sucedido: ao tocar na ave que parecia adormecida ou doente, 

libertam-se «dezenas de outras aves semelhantes, num deflagrar de asas, bicos e penas» 

(RCTCCT: 232). O pássaro representa, assim, no sentido mítico, a dialéctica entre a vida e a 

morte. Os contos de Mia Couto estão igualmente povoados de pássaros que interagem com a 

vida das personagens, como constata Maria Fernanda Afonso (2004: 368).  

A profusão de episódios onde irrompe o maravilhoso não termina aqui. Verifica-se, 

ainda, no suicídio de Mariavilhosa, que, ao entrar no rio, se converte em água. Deste modo, 

quando Fulano Malta entrava no rio para procurar a mulher, «perdia o sentido da visão» 
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(RCTCCT: 105), não conseguindo, por isso, recuperá-la. Esta transmutação do corpo em 

contacto com a água está também presente em Thor de A Gloriosa Família, como já vimos. O 

episódio de amor no quarto de arrumos entre o narrador e o vulto de uma desconhecida 

(RCTCCT: 111-112) é ainda a introdução do estranho na acção narrativa. 

Finalmente, a personagem que maior arrepio causa é Nyembeti com a sua voz 

animalesca (RCTCCT: 154), justificada pelo que uma cobra fizera: «um nó na sua alma, 

enroscando-se-lhe na voz» (RCTCCT: 206). A crença de que foi mordida à nascença por uma 

«cobra sombradeira» (RCTCCT: 206) que a tornara num ser de sombras, a alimentar-se de 

veneno como um vício, é justificação suficiente para os habitantes da ilha. Porém, o narrador 

ao fazer amor com ela parece mostrar que não acredita nesta crença, desconstruindo-a.  

 

Em O Último Voo do Flamingo258, o fantástico também está presente. Temporina é 

outra figura feminina, que assusta e encanta, com quem Massimo, faz amor. É uma figura que 

condensa em si o tempo e que é preciso olhar para além das aparências para apreciar o belo, 

como Mariano fará em relação a Nyembeti. 

Nos romances que temos vindo a analisar, à excepção dos de António Lobo Antunes, a 

realidade ultrapassa os limites habituais da ficção, assistindo-se por vezes, em filigrana, à 

oscilação entre o maravilhoso e o fantástico, o realismo mágico e o verosímil. Como clarifica 

Jean-Marc Moura (2005: 158), o recurso ao sobrenatural próprio do realismo mágico permite 

insistir sobre uma especificidade cultural intraduzível: «L'usage littéraire du surnaturel (…) 

manifeste l'opacité partielle d'une culture, le moment où l'approche occidentale apparaît 

insuffisante» (Moura, 2005: 158). 

 Parece-nos que nestes romances de Mia Couto é o realismo mágico que impera sobre 

o fantástico. Maria Fernanda Afonso (2004: 385) sintetiza bem a diferença entre ambos, 

colocando no realismo mágico a ênfase da simultaneidade e o facto de este não requerer 

solução. Por sua vez, o fantástico acentua a tónica da hesitação face à percepção da realidade, 

solicitando a escolha de contrários, como já defendera Todorov (Todorov, 1970: 29). 

                                                 
258 O Último Voo do Flamingo mistura realidade, fantasia, feitiço e sobrenatural nas personagens do feiticeiro 
Andorinho, da Velha-moça Temporina, do Velho Sulplício e na forma do desfecho do romance.  
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Questionado por Nelson Saúte sobre a presença do insólito, o absurdo e o fantástico na sua 

obra, Mia Couto responde:  

 

Penso que seria preciso interrogar essas categorias. Insólito em função de que 

expectativa? Absurdo em função de que tipo de lógica? E de igual modo as 

categorias do fantástico e do realismo foram criadas a partir de uma situação que 

pode muito bem não ser a nossa. A realidade aceita mal esta categorização, a 

realidade é esquiva a este tipo de arrumações (Saúte, 1998: 234). 

 

Com efeito, Gilberto Matusse (1998), apesar de defender a tese do fantástico associado 

à escrita miacoutiana, alerta para o facto de não haver um paradigma do fantástico válido para 

todas as sociedades. Acrescentaríamos que a natureza híbrida deste género, segundo a 

segmentação discutível de Todorov (1970), não facilita a categorização ficcional da literatura 

que, apesar de em filigrana, aborda o mundo do insólito. Neste sentido, a tentativa de 

categorizar estas redes ficcionais tem levado os investigadores a determinar as características 

do «realismo mágico», do «real maravilhoso» e do «neofantástico», este último proposto por J. 

Alasraki259. Para as obras que aqui temos vindo a analisar, seguimos, porém, os critérios 

estabelecidos por Wendy Faris, que destaca o papel importante do realismo mágico no 

desenvolvimento da sensibilidade literária multicultural e pós-moderna, estabelecendo a ponte 

entre o Pós-modernismo e o Pós-colonialismo (Faris, 2004: 1-2). A autora destaca ainda a 

inovação e a reemergência das narrativas tradicionais submergidas em relação aos centros 

metropolitanos, em parte resultante do processo de globalização e das influências das 

"literaturas emergentes". Entre outras características do realismo mágico, a autora sublinha a 

magia, a presença do mundo fenomenológico, as dúvidas inquietantes que o leitor pode sentir 

ao tentar reconciliar as percepções contraditórias dos acontecimentos, a combinação na 

narrativa de diferentes domínios e os distúrbios em relação ao tempo, espaço e identidade. 

Estas características estão presentes em O Feitiço da Ilha do Pavão, no que diz, sobretudo, 

respeito ao feitiço que a ilha encerra e em Viva o Povo Brasileiro, no que concerne o desfecho 

apocalíptico da obra. O desenlace de O Último Voo do Flamingo também tem elementos deste 

                                                 
259 Para uma síntese destas várias categorizações, veja-se, por exemplo, o estudo de Maria João Simões, 2006b. 
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realismo mágico. Em Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, esse realismo 

mágico manifesta-se nos momentos, por exemplo, de descoberta do narrador em relação às 

crenças tradicionais da ilha. Evidencia-se aí a acumulação de pormenores mágicos 

combinados com o real, a incidência de detalhes realistas para descrever um evento 

impossível, a naïveté dos narradores, o espaço e tempo indeterminados, a óptica onírica e a 

imprevisibilidade.  

O realismo mágico, ainda segundo Wendy Faris (2004: 2), estabelece a interacção 

entre culturas (Faris, 2004: 2). Assim, «magical realism creates a space in wich emergent 

literatures that reflect non-European traditions mature and replenish dominant forms» (Faris, 

2004: 133). O realismo mágico permite, pois, um processo de renascimento cultural através de 

um trabalho de descolonização cultural, como resposta à discriminação do Ocidente em 

relação a estas sociedades ex-coloniais (Faris, 2004: 134, 137). Deste modo, pode falar-se do 

processo de transculturação associada a um ‘ventriloquismo’ (Faris, 2004: 145), ou seja, a 

forma de um mundo cultural diferente dar voz a uma cultura desaparecida ou emergente, 

representando esteticamente o seu primitivismo. Resumindo, o realismo mágico apresenta-se 

como um contradiscurso à cultura dominante e permite trocas entre culturas diferentes. 

 Como afirma, igualmente, Maria Fernanda Afonso, a propósito do realismo mágico na 

escrita miacoutiana, sobretudo nos contos, este pode ser concebido como uma «tensão subtil, 

mas constante, entre o abandono ao mundo, tal como ele se encontra em face do escritor, e 

uma clara vontade construtiva na sua relação com ele» (Afonso, 2004: 367). Esta relação 

estabelece-se na criação de uma atmosfera mágica, em que a natureza dá acesso a uma 

transfiguração do real, por conseguinte, o espaço metamorfoseia-se em catalisador de realismo 

mágico.  

Esta impregnação do mundo mágico na escrita de Mia Couto acentua-lhe o ritmo 

poético. A escrita miacoutiana, enquanto metáfora, remete-nos para o mundo encantatório, 

como forma de reconquistar a identidade e de recuperar os valores tradicionais. Os 

neologismos e a linguagem em geral têm um papel significativo na construção do mundo 

mágico que o autor recria. Voltando a citar Maria Fernanda Afonso, o discurso narrativo de 

Mia Couto é «livre de estereótipos, apto a fazer dialogar as diferentes heranças culturais, numa 

busca permanente de respostas apropriadas à complexidade do real» (Afonso, 2004: 386). Esta 
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busca de respostas expõe, subtilmente, as várias versões da realidade. Assim, a distância entre 

os factos e a versão popular é também explorada na obra, na fronteira entre o onírico e o real, 

fazendo lembrar o provérbio popular de que «quem conta um conto, acrescenta um ponto». 

Podemos dar o exemplo da descrição que o avô Mariano faz numa das suas cartas sobre o 

medo que os livros desencadeiam em Fulano Malta, a ponto de os roubar ao filho para os 

deitar ao rio Madzimi, aí ficando a flutuar, como se de um feitiço se tratasse (RCTCCT: 66-

67). Esta abordagem parece fruto da efabulação da personagem, contaminada pelo mundo 

mágico-tradicional que a envolve, pois quando Mariano se vai despedir de Fulano Malta, este, 

envergonhado pela mentira que criara e divulgara, entrega-lhe um saco de pano com os livros 

de estudo desaparecidos e guardados havia anos. 

O mesmo sucede em relação à versão que Dito Mariano conta ao neto sobre o poder 

que Miserinha tem sobre o crocodilo que terá perseguido a canoa de Admirança. Esta versão é 

depois desmontada por aquela personagem, no final: «Qual crocodilo? (…) Você já está a 

acreditar de mais nessas histórias da Ilha…» (RCTCCT: 244). Desconstrói-se, desta forma 

irónica, a crença no fantástico, alimentado pelo imaginário dos habitantes da ilha, levantando 

subtilmente, por analogia, a dúvida sobre as restantes efabulações explanadas no romance. 

 

Assim, em Mia Couto, a língua portuguesa reterritorializada permite a tentativa de 

desenhar uma cultura moçambicana. O dualismo cultural dos diversos grupos étnicos e o 

contraste destes com os habitantes das cidades é marcante sobretudo em Angola e 

Moçambique. Devido ao mosaico de culturas, uma língua parece não ser suficiente para a 

interpretação da realidade bidiomática e daí a expressividade e poder comunicativo da escrita 

neológica deste autor. Esta realidade bidiomática exige intermediários que possam fazer a 

tradução entre as várias culturas em contacto. Esta tradução verifica-se em O Último Voo do 

Flamingo através do narrador. Em Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra é o 

jovem Mariano, vindo da cidade, quem tenta fazer a ponte entre o mundo rural e o mundo 

citadino, apesar de nem sempre perceber as tradições. A diferença em relação a O Último Voo 

do Flamingo é que a tradução da cultura dá-se entre habitantes do mesmo país e não entre 

habitantes de países diferentes, o que acentua a complexidade das várias realidades 

moçambicanas. O uso de contaminações sobrenaturais vem precisamente destacar as fronteiras 
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entre uma cultura ancestral e uma cultura já urbanizada e europeizada. No entanto, através do 

jovem Mariano, intermediário entre estes dois mundos, o romance parece apontar que é 

possível a comunhão entre as várias culturas. Neste sentido, o narrador  mostra que o Homem 

é essencialmente um ser de cultura e que «la culture permet à l'homme non seulement de 

s'adapter à son milieu, mais aussi d'adapter celui-ci à lui-même, à ses besoins et à ses projets, 

autrement dit la culture rend possible la transformation de la nature» (Cuche, 1996: 3). 

Como temos vindo a constatar, a ironia actua nos vários domínios associados às 

relações humanas: a História, a sociedade e a cultura. Veremos, a seguir, a relação da ironia no 

plano ideológico, onde culminam todos os campos do saber abordados até ao momento. 
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Capítulo V 
 
 

Ironia (trans)ideológica e contrapoder verbal 
 
 

 

 

 

1. Linguagem e ideologia(s) 
 

 
Il n'y a guère de projection identitaire sans intention 

idéologique ou politique. 

Bokiba, 1998: 10. 

 

 

 

Quando abordamos a questão da ideologia, não podemos deixar de referir, sobretudo, a 

postulação marxista da ideologia como pensamento da classe dominante, defendendo que 

numa estrutura social temos dois níveis de realidade − o da essência e o da aparência −, pelo 

que as representações servem para justificar a ordem social e ganham estatuto de verdades 

científicas. A ideologia, percepcionada enquanto "falsa consciência", resulta da experiência 

criada pelo real, oculta as relações mais profundas e expressa-as de modo invertido. A 

realidade aparece, assim, como o primeiro determinante da ideologia, porém, a representação 

que se faz dessa realidade depende muito da posição do sujeito perante o real. Ora, esta técnica 

da inversão da realidade é comum à ironia. 

Poderemos, ainda, destacar da teoria marxista outros níveis. Por um lado, as 

superestruturas, onde se incluiriam a cultura, ideologia (filosofia, religião, etc.), o sistema 
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legal e as estruturas políticas do Estado. Por outro lado, a base ou infra-estruturas, abrangendo 

a economia ou modo de produção, as relações de produção (classes) e as forças de produção 

(tecnologia, ecologia, população). Daqui se depreende que estes dois níveis poderão marcar 

um texto, nomeadamente a história política, a sociedade e a História. A ideologia está 

semioticamente presente no quotidiano humano. Como elemento representativo da sociedade, 

é necessariamente apreendida pelas manifestações culturais do Homem. Consequentemente, a 

literatura veicula, muitas vezes, transposições ideológicas de um autor que se revelam na 

manipulação do discurso literário. 

Na literatura, a ideologia apresenta-se esteticamente, ou seja, uma solução estética 

mostra, muitas vezes, um conflito ideológico que, por sua vez, exige uma resolução estética e 

assim sucessivamente. Como aponta Paul Ricoeur (1983b: 120), em Temps et Récit I: «On peut 

tenter de refuser le problème lui-même, et tenir pour non pertinente la question de l'impact de 

la littérature sur l'expérience quotidienne». No entanto, como acrescenta, a literatura é uma 

forma subversiva contra a ordem moral e social. 

A personagem é muitas vezes a categoria da narrativa que melhor se presta à expressão 

ideológica do autor. Esta expressão ideológica pode ser cultural, social, económica e histórica, 

como expusemos acima. O aspecto histórico é aquele que prevalece nos romances que aqui 

nos ocupam. A história, nestes romances, abarca necessariamente várias vertentes do Homem 

em sociedade. Os narradores destas obras incidem, sobretudo, na questão da mudança 

histórica. Ora, a percepção da mudança histórica no romance actual não se limita apenas ao 

destino da personagem, como até aos finais do século XVIII, mas estende-se a todas as formas 

e aspectos da vida. Como alerta Ricoeur: «a ideologia é um fenómeno inultrapassável da 

existência social, na medida em que a realidade social tem, desde sempre, uma constituição 

simbólica e comporta uma interpretação, em imagens e representações, do próprio elo social» 

(Ricoeur, s/d: 310). Assim, quer a História, quer a ficção são signos culturais e construções 

ideológicas260. 

Temos vindo a constatar a função disruptiva da ironia, enquanto processo retórico, que 

joga com a imprevisibilidade, muda para o contrário o significado superficial do texto. Linda 

Hutcheon fala também da ironia transideológica, no sentido de transcendência das ideologias 
                                                 
260 Cf. Hutcheon, 1996: 112. 
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em função dos grandes interesses nacionais ou universais. Como perspectivámos no capítulo I, 

o duplo funcionamento da ironia é contrastivo/avaliativo, logo, por extensão, poderíamos dizer 

que é ideológico. Aliás, a autora, ao caracterizar a ironia de transideológica, alerta para o facto 

de a ironia poder ser simultaneamente política e apolítica; radical e conservadora; repressiva e 

democratizante261. 

Como sabemos, a ironia dirige-se a um E2, que a deverá descodificar, contra um E1, 

que será apenas capaz de descodificar o significado primeiro da mesma. Assim, a voz dupla e 

bidireccional instaurada pela mensagem irónica faz depender a sua interpretação da memória 

comum entre emissor/narrador e receptor/leitor, bem como da competência contextual e co-

referencial deste último. É neste vaivém que se estabelece a dinâmica da ironia.  

Quer António Lobo Antunes, quer João Ubaldo Ribeiro, Pepetela ou Mia Couto 

incutem nos seus textos uma visão crítica do mundo que os rodeia. Ora, esta visão só se 

transforma em crítica a partir da ironia e da interpretação que o leitor-receptor faz dela. Assim 

sendo, um dos campos necessariamente abrangidos pela ironia é o da ideologia. 

A ideologia262 não será apenas as crenças «que têm raízes profundas, e são muitas 

vezes inconscientes», mas antes «os modos de sentir, avaliar, perceber e acreditar, que se 

relacionam de alguma forma com a manutenção e reprodução do poder social» (Eagleton, s/d, 

16). No que diz respeito à ideologia tout court, é perigoso cair em tentações conceptuais, uma 

vez que este vocábulo é constantemente utilizado, sobretudo no domínio das ciências sociais. 

Definir ideologia não é evidente, pelo que de subjectivo e incompleto há nas definições. 

Todavia, entenderemos aqui por ideologia o conjunto de representações mentais que aparecem 

a partir do momento em que os Homens estabelecem relações entre si. Essas representações 

permitem descrever, explicar, interpretar ou justificar a orientação da acção histórica de uma 

comunidade. Os mitos, as religiões, os princípios éticos, os usos e costumes, os programas 

políticos são, nesta acepção, ideologias. Essas ideologias estão explícita ou implicitamente 

expressas nas manifestações artísticas do Homem, nomeadamente na literatura (que é o que 

                                                 
261 Cf.: «But the more difficult problem for many today resides in the fact that irony can obviously be both 
political and apolitical, both conservative and radical, both repressive and democratizing» (Hutcheon, 1995: 35). 
262 De forma abrangente, refere Žižek (1996: 9): «"Ideologia" pode designar qualquer coisa, desde uma atitude 
contemplativa que desconhece sua dependência em relação à realidade social, até um conjunto de crenças voltado 
para a acção; desde o meio essencial em que os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura social até 
as ideias falsas que legitimam um poder político dominante». 
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aqui nos interessa particularmente), através dos ideologemas (Kristeva, 1969)263, ou seja, de 

unidades discursivas de tipo simbólico que projectam o imaginário social no texto, nas suas 

reactualizações e revalorizações. Os ideologemas implicam uma relação com os componentes 

histórico-sociais e relacionam-se com a problemática da intertextualidade, como factor de 

activação de uma produtividade discursiva a que a ideologia não pode ser alheia. 

A literatura constitui, pois, uma prática ideológica específica. Como temos vindo a 

dizer nos capítulos anteriores, numa sociedade, a linguagem é o sistema simbólico por 

excelência, através do qual os seres humanos, que constituem uma dada comunidade, 

representam a sua relação com as normas e projectos sociais. Este facto permite-nos concluir 

que a interpretação ideológica é essencialmente, ainda que não exclusivamente, discurso. 

Neste sentido, a literatura é a prática discursiva eleita por excelência para a prática ideológica. 

A literatura não é assim apenas saber, mas (pode ser) uma prática específica de ideologia.  

Um texto literário, ao produzir um espaço social fictício, é capaz de incutir no leitor 

sensações de nostalgia, repulsa, receio, ódio, bem-estar, etc. Pode criar a identificação do 

leitor com o herói, por exemplo. A literatura revela-se forma de experimentar o real, 

confirmando ou problematizando a relação do sujeito com o real. Assim, ao nível narrativo, o 

espaço social, na descrição de contextos periodológicos, sociais, económicos e históricos, 

possui potencialidades de representação numa intenção crítica da sociedade, desempenhando 

um importante papel na forma como determina o comportamento das personagens. 

A linguagem estabelece com a sociedade uma relação dialéctica de interdependência, 

uma vez que, enquanto fenómeno social e psicológico, transforma-se e pode mudar os 

processos sociais e psicológicos. A linguagem literária provoca ideologicamente o leitor, 

podendo levá-lo a alterar as suas convicções, ou pelo menos a repensá-las e a questioná-las. A 

                                                 
263 Para Kristeva «le recoupement d'une organisation textuelle (d'une pratique sémiotique) donnée avec les 
énoncés (séquences) qu'elle assimile dans son espace ou auxquels elle renvoie dans les espaces des textes 
(pratiques sémiotiques) extérieurs, sera appelé un idéologème. L'idéologème est cette fonction intertextuelle que 
l'on peut lire "matérialisée" aux différents niveaux de la structure de chaque texte, et qui s'étend tout au long de 
son trajet en lui donnant ses coordonnées historiques et sociales» (Kristeva, 1969: 113-114). Porém, como define 
Michel van Schendel, ultrapassando as sugestões monolíticas de Julia Kristeva e de Bakhtin, um ideologema é 
«une unité discursive ou gestuelle à valeur propositionnelle dont les termes formant la proposition sont donnés 
pour identiques ou équivalents, lors même que les énoncés qui en dérivent sont formellement contradictoires. Il 
est composable sous l'espèce phénoménale d'un précepte ou d'un jugement apodictique à caractère doxal. Il forme 
un quasi-argument. L'ensemble des idéologèmes d'un texte est le réseau historisé qui oriente la constitution de ce 
texte» (in Duchet e Vachon, 1998: 141). 
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linguagem é limitada pela ordem social, pela forma como a sociedade pensa, fala. Como 

referem Marx e Engels: «a linguagem é tão velha como a consciência — a linguagem é a 

consciência real prática que existe também para outros homens e que, portanto, só assim existe 

também para mim, e a linguagem só nasce, como a consciência, da necessidade, da carência 

física do intercâmbio com outros homens» (Marx e Engels, 1982: 22). A linguagem revela-se, 

assim, como visão do mundo, no sentido pragmático, como forma de agir sobre o mundo. Os 

objectos, as sensações ganham outra realidade a partir do momento em que são ditos/escritos, 

ainda que o discurso humano possa transfigurar a realidade pela criatividade e relativa 

liberdade que a própria língua permite, dentro do sistema linguístico. 

 A partir do momento em que aceitamos que não há conteúdo linguístico neutro, é no 

discurso que se dá a materialização das formações ideológicas. Assim, segundo Fiorin (1988: 

18), dentro do discurso temos de distinguir a sintaxe discursiva, que compreende os processos 

de estruturação do discurso, nomeadamente o uso da 1ª pessoa que conduz à subjectividade; o 

uso da 3ª pessoa que fará aproximar o discurso de uma maior objectividade; o uso do discurso 

directo e o uso do discurso indirecto e indirecto livre. Este campo da sintaxe é o da 

manipulação consciente. Por outro lado, há a considerar a semântica discursiva que abarca os 

conteúdos que são investidos nos moldes sintácticos abstractos. Assim, os mecanismos do 

discurso directo são do âmbito da sintaxe, mas o que a personagem diz é semântico.  

Enquanto a sintaxe discursiva goza de certa autonomia em relação às formações 

sociais, a semântica discursiva depende mais dos factores sociais, onde o campo de 

manipulação pode ser consciente ou inconsciente. Como continua o autor, «é no nível 

superficial, i.e., na concretização dos elementos semânticos da estrutura profunda, que se 

revelam, com plenitude, as determinações ideológicas» (Fiorin, 1988: 21). Por conseguinte, no 

texto literário, a ideologia manifesta-se na relação temas-figuras ou explicitamente. 

Ora, é na língua, enquanto diassistema, que se formulam, primeiramente, as 

representações ideológicas veiculadas na literatura. Acrescentaríamos a esta problemática a 

noção de jogos de linguagem de Wittgenstein (1988), o que nos conduz à noção de que a 

literatura pode ser entendida enquanto jogo, comportando outros múltiplos jogos de 

linguagem. Neste sentido, o uso que fazemos da literatura pode ser ideológico.  
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Como acrescenta Bakhin: «Le mot est le phénomène idéologique par excellence (...). 

Le mot (...) est neutre face à tout fonction idéologique spécifique. Il peu remplir des fonctions 

idéologiques de toute sorte: esthétique, scientifique, morale, religieuse» (Bakhtin, 1977: 31-

32). Desta forma, o grau zero da palavra só poderia ser possível se o homem não vivesse em 

sociedade. Como a linguagem é um fenómeno social, aspectos como "o quê?/quem?/para 

quem?/como?" determinam inevitavelmente a função ideológica da língua. 

 Este aspecto social prende-se necessariamente com a literatura. Como temos vindo a 

destacar, no caso dos países de língua portuguesa, a língua de origem europeia, 

maioritariamente usada no registo literário, impõe-se às línguas autóctones, revela-se língua de 

conhecimento e de estatuto social.  

  

Do que já fomos dizendo, se depreende que o discurso literário e a crítica sociocultural 

estão intimamente dependentes da perspectiva ideológica. A partir do momento em que o 

discurso literário se afirma ideologicamente, essa ideologia é colocada, geralmente, ao serviço 

da crítica social, muitas vezes numa tentativa pedagógica de mudança da sociedade e das 

mentalidades.  

Textos como Viva o Povo Brasileiro, A Gloriosa Família ou As Naus não implicam 

apenas um imaginário histórico-social, mas uma forma pessoal de interpretar um passado 

histórico de um país, em etapas específicas da sua formação. Todos os romances por nós aqui 

analisados, consciente ou insconscientemente, ao nível da sintaxe ou da semântica discursivas, 

mostram as condições de dominação social das elites em oposição à subalternidade do povo.  

A ideologia representada literariamente encontra, na inserção sociocultural da 

literatura, a dimensão pragmática e funcional para exercer uma função historicamente activa. 

Simultaneamente, a literatura pode exercer a sua capacidade de representação e de 

problematização da colectividade de que é originária. Todavia, esta capacidade de 

representação da literatura e a sua funcionalidade social e cultural assumem carácter 

difusamente activo, não se impondo264. A informação ideológica é discursivamente traduzida 

nas opções feitas no código técnico-compositivo. A escolha dos próprios modos ou géneros 

literários é testemunho disso. Assim, o romance não terá o mesmo impacto ideológico que a 
                                                 
264 Cf. Reis, 1987: 22. 
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poesia, por exemplo. Esta, por ser de fôlego geralmente breve, não permite, por exemplo, 

evidenciar uma crítica sociocultural tão completa quanto a de um romance, pela extensão deste 

e, sobretudo, pelas categorias da narrativa aí implicadas.  

Desta forma, e de acordo com que o temos vindo a apresentar, conclui-se que o texto, 

enquanto sistema semiótico, é uma modelização da realidade, não necessariamente uma sua 

reprodução mimética, mas uma transformação estrutural que se inscreve no texto, 

nomeadamente nos seus ideologemas, ideossemas e suas contradições históricas, 

estabelecendo uma relação semiótica com outros textos da realidade, que a sociocrítica, por 

exemplo, clarifica. Desta relação do texto com a realidade depende o estatuto ficcional do 

mesmo, assim como da representação e da natureza da figuração do real265. Neste sentido, a 

criação artística revela-se, pois, e também, prática social e produção ideológica. Não quer isto 

dizer, porém, que não se verifique um desfasamento entre a ideologia do autor e a ideologia do 

texto. 

Muecke fala de «closed ideology» (1980: 125), como o meio de pensamento imposto 

pelo conceito (cristão) de mundo que é temporária e espacialmente limitado e 

hierarquicamente ordenado. Com o declínio da «closed ideology», a queda da autoridade 

suprema de Deus deixa um vazio. Segue-se o desenvolvimento de dois princípios rivais: a 

objectividade e a subjectividade. Por um lado, o desenvolvimento da ciência, por outro, a 

atitude romântica. São, porém, duas atitudes "abertas". Neste sentido, Muecke fala de «open 

ideology» (Muecke, 1980: 129). 

Actualmente, o pós-ideológico é defendido de forma simplista por aqueles que 

advogam o 'fim da História', devido essencialmente, por um lado, ao fim da guerra fria e ao 

colapso do comunismo e, por outro, à democratização e à consequente melhoria da 

responsabilização política, situações que teoricamente se "exigem" também para os países 

africanos e latino-americanos. No entanto, é óbvio que a morte de uma dada ideologia não 

significa a morte do mundo ideológico, apenas significa a substituição de um mundo de 

'ideologias fechadas' por uma realidade de 'ideologias abertas', na senda do que defende 

Muecke. 

                                                 
265 Cf. Angenot, 1989: 100. 
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Nesta perspectiva, os romances que aqui abordaremos remetem-nos precisamente para 

este colocar em causa as ideologias de direita e de esquerda. O comunismo não é poupado, 

abrindo-se assim espaço para o transideológico, em que a preocupação evidenciada no texto 

recai num sentido mais ecuménico: denuncia-se através do exemplo, de personagens-tipo, e da 

ironia, com vista à diferença na Igualdade. Esta denúncia destaca a capacidade da linguagem 

(escrita, no caso) enquanto instrumento de contrapoder, desbravando caminho para as 

ideologias abertas. 
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2. Ideologias abertas ou a alienação de um país à beira do (des)acontecer 
 

 
Narrative is what translates knowing into telling, and it is 

precisely this translation that obsesses postmodern fiction. 

Hutcheon, 1996: 121. 

 

 

 

Como referimos no capítulo II, não é raro um discurso transtextual estar associado à 

paródia. Por sua vez, a ironia, a sátira e a paródia266 são instrumentos privilegiados de 

transmissão de ideologemas. Em As Naus, a paródia é feita aos discursos vangloriosos das 

Descobertas, uma paródia à narrativa panegírico-encomiástica das descobertas portuguesas, 

para sermos mais precisos. Linda Hutcheon (1996: 35) refere que a paródia parece ser o modo 

formal privilegiado da "self-reflexivity", como referimos no capítulo II, oferecendo uma 

perspectiva do passado no presente. A paródia apareceria, assim, como o modo "ex-centric" 

(Hutcheon, 1996: 35), ou seja, a estratégia de expressão daqueles que são marginalizados (as 

minorias) por uma ideologia dominante. 

O romance As Naus, por tudo o que já foi referido atrás, revela uma poética do 

inverosímil. Para conseguir a paródia às Descobertas e o hibridismo que a obra representa, o 

autor recorreu à fantasia surrealística, ao inverosímil, apostando no simbólico. É da 

conciliação entre estes elementos que se consegue um discurso irónico. A reavaliação do 

passado é feita de forma crítica, sem saudosismos, antes num diálogo irónico com a sociedade. 

Como dissemos anteriormente, o conceito de ironia associa-se, não raras vezes, ao de paródia, 

aliás a afirmação de Linda Hutcheon sobre a paródia parece adequar-se a As Naus: «one of the 

postmodern ways of literally incorporating the textualized past into the text of the present is 

that of parody» (Hutcheon, 1996: 118). 

                                                 
266 Como refere Linda Hutcheon: «When linked with satire (...) parody can certainly take on more precisely 
ideological dimensions» (Hutcheon, 1996: 129). 
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Desta forma, o questionamento do passado possibilita uma intervenção ideológica e 

social. A ênfase é colocada na metamorfose da utopia do passado em relação à glória de 

Portugal. Porém, ao longo do romance assiste-se à desmistificação do heroísmo. Esta 

desmistificação faz-se também de forma irónica em relação a D. Sebastião. Num primeiro 

momento, dá-se a partida do rei. Este aparece imponente, de forma anacrónica com o seu 

séquito: 

 

e, precisamente nessa altura, estimados leitores, (...) e o rei D. Sebastião surgiu a 

cavalo rodeado de validos, arcebispos e privados, vestido de uma armadura de 

bronze e de um elmo de plumas, e desapareceu para as bandas do pelourinho da 

Câmara, seguido pelo espanto dos polícias e dos guardas-nocturnos, a caminho de 

Alcácer Quibir (AN: 131 − sublinhado nosso). 

 

 A interpelação aos leitores, através do vocativo, faz adivinhar o carácter irónico da 

descrição que se segue. A ironia destaca o anacronismo do séquito do rei, através do advérbio 

de modo, «precisamente», e do recurso repetido da copulativa, que atribuem à descrição um 

rigor cronológico impossível. A desconstrução do mito do sebastianismo faz-se através do 

trágico-cómico, retomando ironicamente a esperança do regresso do rei-salvador. Acentua-se a 

atitude fatalista dos portugueses, no seu atavismo, desejando soluções sem as procurar. 

 Num segundo momento, no final do romance, é focalizada a espera infrutífera pelo 

regresso do rei que, sozinho, se idealiza chegar com indumentárias vulgares, contrárias às 

usadas no momento da partida. Note-se a ênfase, através do léxico usado, no ambiente de 

pobreza e de boçalidade que rodeia as personagens: 

 

 Amparados uns aos outros para partilharem em conjunto do aparecimento do rei 

a cavalo, (...) Esperámos, a tiritar no ventinho da manhã, o céu de vidro das 

primeiras horas de luz, o nevoeiro cor de sarja do equinócio, os frisos de espuma 

que haveriam de trazer-nos (...) um adolescente loiro, de coroa na cabeça e beiços 

amuados, vindo de Alcácer Quibir com pulseiras de cobre trabalhado dos ciganos 

de Carcavelos e colares baratos de Tânger ao pescoço, e tudo o que pudemos 

observar, (...) foi o oceano vazio até à linha do horizonte coberta a espaços de uma 



O Discurso da Ironia em Literaturas de Língua Portuguesa 

 − 327 −

crosta de vinagreiras, famílias de veraneantes tardios acampados na praia, e os 

mestres de pesca (...), que olhavam sem entender o nosso bando de gaivotas em 

roupão (...) aguardando, ao som de uma flauta que as vísceras do mar emudeciam, 

os relinchos de um cavalo impossível (AN: 189-190 − sublinhados nossos). 

 

De facto, algumas personagens anónimas, sob o olhar irónico do narrador, apoderam-

se dos modelos políticos da segunda metade do século XX. Deste modo, a democracia e o 

socialismo são confundidos entre si, justificadores de anarquia e de desresponsabilização de 

actuações individuais (cf. AN: 67). Um destes exemplos prende-se com Manoel de Sousa 

Sepúlveda, desapossado do apartamento, entretanto invadido pela turba, que recusa sair, 

desculpando-se com o socialismo:  

 

− Olha-me um que não sabe o que é o socialismo, o analfabeto, (…). Chegou 

agora de África, coitado, não vinha cá há séculos, explorava os camaradas 

pretinhos, julga que a casa é dele. Isto pertence ao povo, amigo, pertence à gloriosa 

vanguarda do proletariado, foi ocupado revolucionariamente, percebe? (AN: 68 − 

sublinhados nossos). 

 

Note-se a ironia na autocaracterização hiperbolizada do proletariado. Não é esse o 

retrato que os narradores de As Naus e de O Manual dos Inquisidores nos dão ao longo dos 

romances. Antes nos mostram o povo em situações ruinosas. Este retrato de um Portugal de As 

Naus, à espera da impossibilidade, da inacção, é transposto para O Manual dos Inquisidores. 

Uma das personagens visadas pela ironia do narrador é o veterinário, que pensa que a melhor 

forma de orientar o país é de «rédea curta e cacete» (MI: 157), considerando o professor 

Caetano um fraco por ter deixado que se chegasse à «desgraça da revolução» (MI: 157). Este 

pensamento antidemocrata vindo de uma personagem de índole moral tão duvidosa, para além 

da ironia que encerra, mostra os partidários do «ventre putrefacto do totalitarismo fascista» 

(AN: 50), que oprimiram as classes populares. 

Esta ironia contextual atinge o seu ponto máximo na opinião de algumas personagens 

com responsabilidades políticas, designadamente o ministro que se refere ao país como: «este 

esterco» (MI: 360, 361, 391), «esta cambada» (MI: 361), «esta bodega» (MI: 391), «esta 
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miséria» (MI: 392), «este bocado de mar sujo e catedrais» (MI: 392). Esta visão crítica é, 

porém, partilhada pela população menos letrada, como Alice, a madrinha de Paula, que tece o 

seguinte comentário: 

 

como se Portugal fosse um país  

deixem-me rir 

em que merecia a pena morar, com o sol a colorir a pobreza e o mar por toda a 

parte (...) se houvesse menos mar sempre tínhamos um bocadito de espaço para 

umas nabiças e umas couves, se houvesse menos mar plantávamos batatas e 

jantávamos, existindo nesta terra um governo inteligente vendia logo a porcaria do 

mar e do calor aos suiços que são ricos ou aos ciganos que são espertos e 

arranjavam maneira de se livrar das ondas a retalho (MI: 212).  

 

Como acabámos de ver no capítulo anterior, em O Manual dos Inquisidores assistimos 

ao contraste entre vários aspectos sociais e culturais. Esta ideia de que os pobres se preocupam 

mais com a satisfação das necessidades básicas do que com as belezas naturais do seu país, ou 

com questões culturais, vem ao encontro do que as classes privilegiadas, apresentadas através 

de Sofia e sua família, pensam dos pobres, como aliás já fizemos menção no capítulo III. Os 

pobres são inquinados pelo ponto de vista dos ricos, como sucede pela voz do ministro: 

 

 a Guarda Republicana que não chibateava sindicatos, os informadores mudos, 

a polícia política no ripanço, entretida na bisca em vez de justificar o ordenado 

torturando um bocadinho o pessoal, arreliando por desfastio com umas estátuas, 

umas noites sem dormir, uns choquezinhos eléctricos, os jornais a levantarem 

cabelo sem pudor nenhum, a oposição (…) a ter ideias, a dar palpites, a deseducar 

o povo, uns operariozecos de meia tijela a distribuírem folhetos jurando que não 

recebiam ordenado e que passavam fome, por amor de Deus, como se passar fome 

e viver ao monte em quartos alugados, numa confusão de filhos e de trastes, sem 

água canalizada nem janelas, não fosse de facto aquilo que os operários desejavam 

(MI: 361 − sublinhados nossos). 
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 A manipulação do discurso pelo narrador, no uso dos diminutivos, evidencia a ironia 

contextual através da ideia de que o operariado gosta das condições de vida a que se vê 

confinado e põe em relevo a dificuldade que os ricos têm em conceber a sociedade sem 

divisões sociais. 

Ao longo do romance, independentemente do período político de que se trate, os 

pobres são vistos pelos ricos como a «gentinha» (MI: 67). O povo continua situado na 

«periferia do corpo social» (Mouralis, 1982: 137), a ocupar um lugar marginal na sociedade, 

independentemente da revolução e dos ideais que lhe estavam subjacentes. De facto, 

independentemente do país de que se trate (Portugal, Brasil, Angola, Moçambique), o 

povo/operariado aparece sempre explorado e, na generalidade, indeciso com o fraco 

conhecimento das ideologias e, por conseguinte, facilmente manipulável pelas elites 

detentoras do poder. Como referimos no capítulo III, ponto 2., o tio de Sofia, quando é 

interrogado em Caxias, mostra a hipocrisia das classes privilegiadas em relação à ilusão da 

classe operária em melhorar as suas condições de vida após o 25 de Abril. Mais à frente, o 

narrador desconstruirá, com ironia, a "generosidade" do tio de Sofia: 

 

vá lá compreender-se, armam uma revolução e é a nós que prendem, pela parte que 

me toca dei fé da impossibilidade da democracia em pequeno ao queixar-me à 

minha mãe da estupidez de uma criada, e a minha mãe (…) 

 − Se ela não fosse estúpida não era criada 

      na minha opinião a grande asneira do Salazar foi ser tão ingénuo que consentiu 

que esta gentinha, as Fernandas, as Fátimas, os Vítor Manuéis, os Carlos Albertos, 

enriquecesse (MI: 102). 

 

A ironia em relação à impossibilidade de igualdade social será ainda abordada através 

da descrição das tarefas de Lina na Santa Casa da Misericórdia, em Alverca: 

 

elas [pensionistas] bordam e arranjam flores e a mim pagam-me para as obrigar a 

coser e a fazer malmequeres, isto quer às gagás quer às drogadas, é o socialismo 

perfeito, a igualdade perfeita, tudo à volta de uma mesa comprida e eu à cabeceira 
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a impedir preguiças com um ponteiro como nas escolas para animar o braço desta 

ou daquela (MI: 182-183 − sublinhados nossos). 

 

O uso da repetição do adjectivo «perfeito/a», neste contexto em particular, para 

caracterizar o socialismo, remete-nos para a concepção marxista da imagem invertida da 

realidade como primeira função da ideologia e da consequente distorção como reversão.   

António Lobo Antunes, numa entrevista a propósito deste livro ao Jornal de Letras, 

refere que o 25 de Abril substituiu  

 

a aristocracia do dinheiro por outra que tem piores modos à mesa. Continua a haver 

pobres, ausência de ideologia e as pessoas a prosseguirem uma estratégia de poder 

pessoal. E para mim isto é que é ser burguês. Os partidos partidarizam tudo. Resta 

a liberdade, sim. Mas, ao nível da intervenção política, a miserável intervenção que 

te resta é a de poderes votar de quatro em quatro anos (Silva, 1996: 15). 

 

Vai neste sentido do descrédito da democracia e sobretudo da estratégia de poder 

pessoal e menosprezo por classes sociais desfavorecidas, a fala do tio de Sofia: 

 

como é possível haver democracia, o meu voto valer o mesmo que o de um 

sujeito amancebado com uma megera que dá dois beijinhos em lugar de um (...) 

como é possível o meu voto valer o mesmo que o voto de um energúmeno (...) pela 

parte que me toca dei fé da impossibilidade da democracia em pequeno (MI: 101-

102 − sublinhados nossos). 

 

As repetições acentuam a perplexidade da personagem, que tipifica o pensamento de 

superioridade social. Por detrás dos seus preconceitos sociais e da defesa da hegemonia do seu 

grupo, adivinha-se a manipulação irónica do narrador-organizador. 

Este romance revela ainda a falta de manifestação ideológica da população, sobretudo 

das classes populares, devido à ignorância e ao desconhecimento, como evidencia a resposta 

do caseiro ao ministro: «− Não somos comunistas senhor doutor fique tolhido se somos 

comunistas não sabemos nada de política» (MI: 32). Outras personagens têm concepções 
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anquilosadas e deformadoras do comunismo267. Exemplo disto, é o comentário de Leandro, o 

porteiro do prédio para onde vão viver Milá e a mãe: «eu que começava a gostar dos 

comunistas porque assim que se apanhassem no poleiro enforcavam os ricos, porque ao menos 

queriam toda a gente no meio da neve, triste e órfã e a viver ao monte com um gorro de pele 

na cabeça» (MI: 313-314). 

A ironia em relação à mensagem ideológica dos comunistas que não chegava à 

população-alvo manifesta-se no desarrazoado do cenário conjecturado por Leandro. O 

comunismo aparece associado aos soviéticos, nas ideias pré-feitas268, associado à «maldade» 

(MI: 275). Por outro lado, a população assimilava acriticamente a ideologia salazarista. A 

hipnose colectiva em relação ao fascismo é expressa nas repetições do papagaio de feltro a que 

se dava corda, no «Comentário» de Romeu: «− Quem manda? Salazar Salazar Salazar» (MI: 

236 e 237). 

Neste sentido, as máquinas de legitimação do poder, como a vigilância apertada da 

PIDE e a censura, são vistas pelo ministro como «a triste mas indeclinável necessidade» (MI: 

354). Apesar destes instrumentos de poder, a hipocrisia de Salazar, descrito como inofensivo, 

é destacada ironicamente pelo narrador-organizador através do ponto de vista de Milá, 

quando acompanha o ministro à casa daquele: 

 

o professor Salazar que eu não acreditava que prendesse pessoas, as mandasse 

torturar, as embarcasse nos paquetes de África para morrerem de mordeduras de 

cobras venenosas, o professor Salazar tão prestável, tão delicado, tão atencioso, a 

pegar-me na mão com a mãozinha lenta, uma mãozinha insegura de menina, o 

professor Salazar, se eu me calava, a suplicar-me que continuasse, 

interessantíssimo (MI: 325 − sublinhados nossos). 

 

A ironia autoral está presente na utilização repetida do advérbio de intensidade, na 

duplicação dos diminutivos e no grau superlativo absoluto sintético como forma de exagerar a 

                                                 
267 Este receio do comunismo pelas classes privilegiadas resulta quase sempre de uma deformação desta 
ideologia, também presente, por exemplo, no último capítulo de Auto dos Danados. 
268 Estas ideias de Leandro são reafirmadas no «Relato» de Titina: «com a Pide inutilizada com o Governo preso 
com a tropa fandanga vendida aos comunistas amanhã sem falta temos os russos na Baixa e ou nos penduram 
num candeeiro ou nos arranjam bilhetes de comboio para a Sibéria» (MI: 173). 
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caracterização do governante, roçando, através deste exagero, a ironia. No entanto, como 

confirmará o veterinário, por tão pouco como desafiar os protegidos de Salazar, como o 

ministro, podia dar-se «com os costados na polícia» (MI: 156).  

O estigma do regime recairá em Paula. Depois de visitada pelo pai, o comportamento 

dos vizinhos oscila de acordo com as conjunturas históricas: de pessoa anónima passa a ser 

venerada pela vizinhança (MI: 201-202), para, após a queda do regime, ser escorraçada: 

 

O meu pai não me perfilhou mas toda a gente sabe que sou filha dele, do 

fascista, depois da revolução, logo no dia seguinte porque a democracia é urgente e 

não espera, o solicitador que me lambia as botas, me tratava nas palminhas, só 

faltava ajoelhar se eu passava, agora de foice e martelo na lapela a entregar-me um 

envelope com um mês de ordenado 

− E caladinha que vais cheia de sorte rua (MI: 220 − sublinhados nossos). 

 

Como vimos em cima, a falta de convicções ideológicas das classes populares leva 

estas a enviesarem conceitos (como o comunismo) e/ou facilmente adaptarem-se à ideologia 

dominante, conforme lhes convier. O amorfismo, a apatia ideológica, revela-se na população, 

que vai aderindo aos jogos de interesses e à hipocrisia, que mais lhe possa convir. No caso do 

solicitador, este pactua com o fascismo e facilmente se apodera dos símbolos do comunismo 

após a revolução. Segundo Marx, a contradição ou discrepância entre aparência e essência é a 

ideologia. Assim, a ideologia é o processo simultaneamente consciente, mas largamente 

inconsciente, através do qual ocorre uma distorção, generalização e descontextualização das 

realidades, tudo para o benefício de um grupo em particular da sociedade (Jenks, 1993: 123). 

Porém, Paula, apesar de ser filha do ministro, cedo se apercebeu de que o seu regime era 

frágil: «que vergonha para o Salazar (…) e o governo parecia-me um circo ambulante 

desbotado e sem dinheiro» (MI: 203).  

No entanto, a generalidade do povo divide-se e falta-lhe perspicácia e autonomia de 

pensamento. Assim, a revolução de Abril vista pelos olhos de Titina, que está enformada na 

ideologia do ministro, é uma imoralidade, simbolizada pelas «canções sem moral no rádio» 

(MI: 173, 173). As mesmas canções «sobre o povo e a liberdade e a falta de pão» (MI: 70), a 
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que Sofia se refere. Para os ricos como Sofia, a revolução do 25 de Abril é «um pesadelo» 

(MI: 70), que depressa passou. A euforia do momento e da liberdade foi breve e a pobreza 

continuou: «[os pobres] outra vez humildes, respeitadores, domesticados, outra vez na ponta 

da unha» (MI: 74 − sublinhados nossos). A repetição salienta a breve ilusão das camadas 

desfavorecidas e enfatiza o ciclo das desigualdades sociais. Como refere Ricoeur: «Todo o 

grupo apresenta traços de orto-doxia, de intolerância à marginalidade. Talvez nenhuma 

sociedade radicalmente pluralista, radicalmente permissiva, seja possível» (Ricoeur, s/d: 306). 

De facto, o pós-25 de Abril, visto pelos olhos de Odete, não trouxe a autonomia económica de 

que as classes trabalhadoras precisavam:  

 

os operários da fábrica que discursavam na rua a tratarem-nos por camaradas, a 

prometerem-nos casas de graça, a afirmarem que éramos livres e eu pensei 

 − Livres de quê? 

 Já que a miséria permanecia a mesma só que com mais gritaria, mais bêbedos e 

mais desordem por não haver polícia (MI: 38). 

 

Esta falta de formação ideológica das classes populares torna-as vulneráveis a 

manipulações políticas, transformando-as em marionetas. Expõe-se, assim, a credulidade e a 

ingenuidade do operariado, porque sem alicerces ideológicos, a euforia é breve, não 

conseguindo a concretização dos ideais que vai pontualmente defendendo. 

Em O Manual dos Inquisidores, a ironia é também colocada ao serviço da ideologia 

religiosa, no "Relato de Titina":  

 

o ano passado vi um homem arrastar-se para o santuário [de Fátima] de barriga no 

chão como uma osga e a mulher a protegê-lo da chuva com a sombrinha, o homem 

exausto de ser cobra, sentava-se a descansar e ela, aborrecida, alfinetando-lhe as 

nádegas com as varetas 

− Com o raio da promessa que fizeste nem daqui a um mês lá chegamos (MI: 

148). 
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 Nesta descrição cómico-trágica, o homem anónimo a roçar o animalesco e a falta de 

solidariedade e paciência da mulher colocam a ridículo as crenças religiosas, fazendo lembrar 

as críticas de Marx à religião. Os representantes da Igreja e os apregoados milagres de 

Fátima269 são postos em questão por Leandro através da ironia: 

 

 o cardeal lânguido, empalidecido pelos jejuns e mortificações da virtude, 

oferecendo o anel a beijar aos apliques e às caixas do correio, e quem diz o cardeal 

diz o major da Pide, pardo, oblíquo e sozinho como um empregado bancário viúvo, 

todos reunidos no andar das aventesmas a decidirem de milagres com pastorinhos e 

de campos de concentração (MI: 315). 

 

 O tema da educação familiar está igualmente presente na forma como Lina vê a filha, 

uma «menina especial» (MI: 184), com maturidade, com poder de observação e esperteza. 

Esta imagem maternal é desconstruída mais à frente por Paula, que a descreve como o tipo de 

criança «que a mãe considera espertíssima e o resto do mundo impertinente» (MI: 223). No 

entanto, esta observação vai ao encontro de um desabafo de Lina, ironicamente contraditório 

com o que dissera antes: «eu com ganas de estrafegar a Tânia» (MI: 185). Esta oscilação entre 

ser e parecer desconstrói, de forma irónica, a educação familiar como um dos pilares de 

formação pessoal e ideológica. 

 Se em casa de Lina é a figura da mãe que sobressai em relação à figura paternal, a 

verdade é que em relação a João a figura que domina é a do pai em contraposição à 

fantasmatização da mãe. À luz da psicanálise, não poderíamos ver o fracasso da relação 

conjugal de João como a consequência do ambiente familiar em que cresceu? Os laços 

familiares e amicais (ou sobretudo a falta deles), as decepções afectivas, os impulsos sexuais 

das personagens acentuam o que temos vindo a destacar na obra antuniana, ou seja, o fracasso 

das relações humanas no que há de trágico da condição humana. A par destas tragédias 

individuais, o drama nacional do salazarismo, o 25 de Abril e as suas consequências, a 

corrupção empresarial, a banalidade pequeno-burguesa, a boçalidade e falta de auto-

                                                 
269 Não esquecer que estes podem ter sido criados pelo regime, em conluio com a Igreja, como forma de 
legitimação da trilogia Deus-Pátria-Família. 
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determinação camponesa e militar, a passividade intelectual portuguesa. Temas, estes, aliás, já 

apresentados, em parte, em As Naus.  

 Se As Naus evocavam de forma cortante e desolada a (in)glória de um Portugal 

degradado, O Manual dos Inquisidores retoma o tema da descolonização, da decadência 

(agora da família), a decadência humana, e acrescenta-lhe o regime policial e a Revolução dos 

Cravos. A sua escrita, que incomoda e desconcerta, assenta nas imagens, nas metáforas, nos 

ritmos, na musicalidade, relegando a intriga para segundo plano. Ambas as obras enunciam 

uma «tumultuosa e interminável catarse colectiva, pateticamente vivida por quem habita o 

romance (como personagem ou como figurante), mas também, em última instância, por quem 

o incorpora numa outra vivência, que é o acto da leitura», refere Carlos Reis (1997: 23) a 

propósito de O Manual dos Inquisidores, mas que nos parece apropriado à generalidade dos 

romances antunianos. 

O título O Manual dos Inquisidores leva-nos para o campo semântico da inquisição. É 

uma inquisição ao passado (individual e colectivo), como salienta Maria Alzira Seixo: «O 

romance é, pois, uma espécie de inquisição ao passado sobre a sua capacidade de 

determinação colectiva ontológica, e de elegia sarcástica sobre a nulidade de um presente cujo 

único projecto é o da frase fragmentada, inacabada, lateralizada» (Seixo, 2001: 336). Os 

inquisidores são as várias personagens-narradores entre si e em relação ao contexto sócio-

histórico em que se movem, e é também inquisidor o narrador-organizador, que as interroga. 

Por sua vez, a memória funciona como instrumento que possibilita a intertextualidade e a 

relação entre as várias personagens e o contexto histórico que serve de pano de fundo ao 

romance. Logo, a memória, meio através do qual os narradores-personagens têm recurso ao 

passado, é o elemento ideológico por excelência, que, qual espelho de imagens invertidas, 

desvirtualiza a realidade. Daí a relativização de que está imbuída a narrativa. 

O romance (de cuja estrutura anafórica falámos no capítulo II) abre com uma 

copulativa seguida de um infinitivo, sem explicitar o sujeito270 e termina com uma frase 

inacabada em que, desta vez, o sujeito é explicitado, mas falta o predicado271. Este incipit e 

este explicit remetem-nos para uma narrativa fragmentária, em que no início se afigura a 

                                                 
270 «E ao entrar no tribunal em Lisboa era na quinta que pensava» (MI: 13). 
271 «peço-lhe que não se esqueça de dizer ao pateta do meu filho que apesar de tudo eu» (MI: 399). 
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continuidade e no final o inacabamento, como se faltasse encontrar outros fragmentos que 

completariam a narrativa apresentada.  

Apesar de o romance focar aspectos histórico-sociais que nos remetem para o 

desencanto do pós-25 de Abril, é na subjectivização que assenta a sua estrutura, como já foi 

mencionado no capítulo III. Desta subjectivização resulta também o efeito poético presente 

cada vez mais nos romances (mais recentes) de António Lobo Antunes. É um efeito poético 

assente no trágico da condição humana, uma condição que oscila entre o Bem e o Mal, entre a 

bondade e, sobretudo, a malícia. 
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3. Do povo e da elite: a desterritorialização do «eu» 

 

 
Quem com fé combate por aquilo de bom em que acredita 

terminará por vencer.  

João Ubaldo Ribeiro, VPB: 445. 

 

 

 

Como temos vindo a referir, Viva o Povo Brasileiro corrige o discurso oficial, através 

da ironia e coloca a tónica nos problemas identitários272. No entanto, o autor apresenta uma 

visão homogénea do povo brasileiro, centrando o seu ponto de vista apenas numa região do 

Brasil para assim fazer a extrapolação para a ideia de identidade nacional. Neste sentido, a 

obra apresenta duas ideologias em contraposição: a da primazia do branco e a defesa da 

cultura europeia, por um lado, e por outro, a ideologia do povo e do Brasil enquanto nação 

idealizada. 

João Ubaldo Ribeiro joga com a polissemia da palavra povo. Por um lado, as elites 

dominantes usam a palavra com sentido pejorativo para se referirem à «multidão», às classes 

mais desfavorecidas, à plebe; por outro lado, estas classes mais desfavorecidas recuperam o 

primeiro sentido do dicionário, ou seja, «conjunto de pessoas que falam a mesma língua, têm 

costumes e interesses semelhantes, história e tradições comuns»273. A este respeito, como 

sintetiza Homi Bhabha:  

 

O povo não é nem o princípio nem o fim da narrativa nacional; ele representa o 

ténue limite entre os poderes totalizadores do social como comunidade homogénea, 

consensual, e as forças que significam a interpelação mais específica a interesses e 

identidades contenciosos, desiguais, no interior de uma população (Bhabha, 1998: 

207).  

 

                                                 
272 Como refere Rita Olivieri-Godet: «la langue est l'élément priviligié pour interroger les problèmes identitaires» 
(Olivieri-Godet, 2002 : 93). 
273 In Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Tomo III, Lisboa, Tema e Debates, p. 2947. 
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No romance, a expressão «povo brasileiro» surge pela primeira vez, na diegese, em 

1827, quando um grupo de escravos se começa a encontrar na Casa da Farinha, perto da 

Armação de Bom Jesus, criando a confraria clandestina do povo brasileiro. Assistimos, assim, 

à oposição dos negros escravos, que têm consciência da fonte comum de tradições que os une, 

e ao pensamento das elites ainda colonizadas pela mentalidade portuguesa e europeia, 

prolongando-a, ao defenderem a ideologia do embranquecimento e a antimestiçagem racial. O 

narrador expõe assim a cristalização de ideologias enquanto verdades incontestáveis, o que 

nos permite reafirmar a tese de que «la dépendance culturelle de l’Amérique latine s’est 

limitée aux couches éclairées, tandis que les masses composées dans leur quasi-totalité des 

Noirs ont su préserver un héritage culturel grâce auquel on peut parler aujourd’hui de culture 

brésilienne» (Bernd, 1995 : 98). O mesmo sucede nos países africanos de língua portuguesa. 

Porém, personagens de classes privilegiadas, como Amleto, menosprezaram sempre os 

escravos, mesmo se descendentes deles, como é o caso. Amleto considera os negros como: 

«Essa gentalha, pela sua natureza rude e primitiva, fetichista, bárbara, insensível e ignara, não 

tem ambições senão as que lhe ditam seus parcos horizontes» (VPB: 244). Vai neste sentido 

também a declaração de Henriqueta: «Depois há quem diga que a raça negra tem inteligência» 

(VPB: 522). A repulsa da mulher de Bonifácio não é apenas por uma raça em particular, mas 

por uma classe social inteira, pelo «povinho ordinário, esse povinho brasileiro» (VPB: 523). À 

imagem de Sofia e do tio desta em O Manual dos Inquisidores, Henriqueta revela, pois, os 

preconceitos raciais e culturais, as marcas sociais e ideológicas da sua classe social. 

O cónego ao falar com Amleto, ainda no tempo do barão, defende, todavia, a 

mestiçagem branco-negra, mas no sentido da sociedade grega, ou seja, em que os senhores 

teriam um elemento servil, neste caso os mestiços, mais inteligentes do que os negros, pois, 

como advoga: «O elemento servil é indispensável para que se mantenha o país e a sociedade» 

(VPB: 62). Logo, esta mestiçagem seria mais proveitosa para os senhores, que assim teriam 

um intermediário entre os escravos, podendo dedicar-se ao ócio ou a outros assuntos que lhes 

permitissem pertencer a uma elite, a uma «nata, uma aristocracia capaz de, como a grega, 

produzir e fazer medrar uma cultura de escol» (VPB: 120). E esta cultura seria aristocrática, 

com inspiração europeia, elitista, fechada em si e na «pureza da raça» (VPB: 120).  
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O cónego defende, deste modo, uma sociedade estratificada, onde o elemento servil é 

indispensável para haver senhores. A criação de uma elite só seria, pois, possível com este elo 

de ligação entre os senhores e os escravos, através dos mestiços, que, tendo alguma 

inteligência, não seriam tão inteligentes como os brancos. Assim, a ordem defendida como 

natural é a da estratificação social. A manipulação do discurso retórico do cónego revela o 

olhar irónico do narrador, que tenta desconstruir uma ideologia que assenta os alicerces nas 

desigualdades sociais: 

 

A natural repulsa do civilizado ao contacto com o negro ou o mestiço, os bons 

instintos cultivados, com espontaneidade e sem cuidados maiores do que governos 

cientes de suas responsabilidades históricas, porão as coisas a acontecer como é de 

sua tendência normal, ditada pelos impulsos correctos da História (VPB: 120 − 

sublinhados nossos). 

 

Neste sentido, Jenks alerta para o facto de a estratificação da cultura vir com as 

ideologias do imperialismo: «In part overlapping with the stratification of culture that arises 

from the ideologies of imperialism are those forms of stratification which seem persistently to 

emerge from the experiences of race and ethnicity» (Jenks, 1993: 98). De facto, dentro da 

noção de realidade invertida de Marx, as ideias/representações servem para justificar a ordem 

social e ganham estatuto de verdades científicas, como já dissemos. A ideia de que havia raças 

inferiores e superiores permitiu, assim, durante muito tempo, justificar o colonialismo. 

Ainda quanto ao cónego, apesar de ser representante de uma instituição religiosa, é 

uma personagem com responsabilidades sociais que não cumpre. Deste modo, pela sua aliança 

com as elites, é um alvo fácil da ironia do narrador. O discurso do cónego sobre as 

desigualdades raciais é um exemplo do que acabamos de referir. Através do procedimento 

narrativo da retórica, «João Ubaldo Ribeiro vise à rétablir l’équilibre perdu, en désarticulant 

les idéologies qui, bien que se présentant comme rationnelles et scientifiques, ont projeté des 

cônes d’ombre sur la culture populaire: tout ce qui était autochtone au Brésil était mis à l’écart 

par la parole omniprésente des lettrés» (Bernd, 1995 : 95). Ao escolher o uso do maravilhoso, 

como vimos no capítulo anterior, o autor transforma este esquema e sublinha que é o discurso 
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que transporta em si a sabedoria tão ignorada pelas elites, que persistem em excluir a cultura 

das classes populares. O discurso usado pelas elites apresenta-se cheio de estrangeirismos, um 

discurso grandiloquente e empolado, como forma de alimentar as mistificações que esta classe 

cria de si, da cultura que representa e do menosprezo pelas restantes culturas do país. Por seu 

turno, esta vacuidade de discurso é desconstruída, em contraste com o estilo desenvolto e 

espontâneo das classes populares. 

Para o cónego, o povo brasileiro só pode ser o resultado da «estirpe» e da «boa 

formação racial e pedagógica» (VPB: 124). A educação e a cultura estariam, assim, 

directamente dependentes da classe social a que se pertencia: «Permitiremos que a educação 

se faça da mesma forma para todas as classes, assim perpetuando e agravando a degradação já 

tão tristemente exibida em toda a parte? Pérolas aos porcos? A verdadeira educação leva em 

conta a necessária distinção entre as diversas classes de homens» (VPB: 125). Apresenta-se, 

deste modo, através desta personagem, a ideologia das elites laicas e religiosas em prol dos 

brancos. Já em O Feitiço da Ilha do Pavão, Balduíno provocava: «os brancos eram os donos 

do mundo? Os brancos não eram os donos do mundo, o mundo não tinha dono!» (FIP: 44). 

Assim, as várias focalizações narrativas, nos dois romances, sobretudo através das 

personagens, desmistificam a ideia hegemónico-civilizacional do branco. Esta visão-desejo do 

cónego está imbuída de uma ironia contextual que perpassa o romance, na medida em que o 

intuito de Viva o Povo Brasileiro é desconstruir a visão "normal" da História defendida pelas 

elites. 

Em contrapartida, Dandão, após a morte do barão, mostra que o povo tem inteligência 

e ideais, contrariando o raciocínio discriminatório: 

 

Morrendo esses senhores de terras, aconteceriam duas coisas: a primeira era que as 

terras poderiam ser divididas por herdeiros, multiplicando-se em lotes menores, já 

não tão capazes de sustentar aquela riqueza e enfraquecendo a todos os 

proprietários, além de lançar entre pretendentes a discórdia pela cobiça; a segunda 

era que estavam sempre esses senhores endividados e hipotecados, até mesmo pelo 

que gastavam na compra de negros cativos (…), de maneira que os credores, 

muitos deles sem nada terem a ver com essas terras, é que se apossariam delas (…), 
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tornando confusa a propriedade e complicada a produção. Cada rico morto são dez 

pobres vivos (VPB: 209-210).  

 

O criador da irmandade clandestina, a «irmandade do Povo Brasileiro» (VPB: 212), 

neste discurso, reivindica a identidade negra e a luta dos oprimidos contra as classes 

privilegiadas. Júlio Dandão expõe a injustiça da segregação socioeconómica, defendendo a 

extinção dos latifundiários. O seu discurso inflamado parece revelar uma argúcia económica 

surpreendente para um artesão de 1827, mas desconstrói o discurso assertivo-discriminatório 

do cónego, colocando-o a ridículo. 

Por sua vez, o discurso de Zé Popó, regressado à Vila de Itaparica (1870), depois da 

guerra do Paraguai, mostra também a consciência da exploração do povo pelas elites, 

caracterizando o Brasil como um país  

 

onde os poderosos encaravam a sua terra apenas como algo a ser pilhado e 

aproveitado sem nada darem em troca, piratas de seu próprio país; teria orgulho se 

essa luta pudesse servir, como poderia vir a servir, para armar o Exército a favor do 

povo e não contra ele como havia sido sempre (…); teria orgulho se essa luta 

tivesse sido (…) para defender um Brasil onde o povo governasse, um grande país, 

uma grande Pátria, em que houvesse dignidade, justiça e liberdade! (VPB: 483) 

 

Na verdade, o exército intimidava, no geral, as populações que: «odiavam a visão dos 

fardados, que para eles só vinham bater, espezinhar, humilhar, exigir, pilhar, matar e 

brasonar» (VPB: 382). Esta enumeração acentua a incompreensão que Maria da Fé já antes 

exprimira: «O Exército, que é de gente do povo, tem sido sempre a pior arma contra o povo, 

mais do que a polícia, mais do que a inquisição» (VPB: 31). Não é também com a república 

que o exército deixa de ser elemento opressor sobre o povo. No entanto, Maria da Fé acredita 

que a guerra possa mostrar ao exército que ele deve estar do lado do povo (VPB: 431). Na 

verdade, Patrício Macário transforma-se em voz crítica do próprio exército, depois da sua 



Ironia (trans)ideológica e contrapoder verbal 
Capítulo V 

 −342−

experiência na guerra contra o Paraguai (VPB: 463), constatando que o exército continuava 

mal pago, «maltrapilho, mal equipado, desmoralizado, corrupto e malvisto» (VPB: 486) 274. 

Viva o Povo Brasileiro trata também da corrupção do clero, do exército e da burguesia 

e aborda a ideologia de direita das elites em oposição à ideologia de esquerda dos intelectuais 

e de parte do povo. Esta posição é destacada pelo narrador através da personagem Dr. Eulálio 

Henrique, descendente de Amleto, por parte de Bonifácio Onofre, que desabafa para seu tio 

Luiz-Phelippe, na diegese, em 1972:  

 

só porque o Jorge Amado, que – atenção! – nunca deixou de ser comunista e no 

entanto vive aí solto, recebido por todo o mundo – e o Érico Veríssimo, que deve 

estar gagá e também devia ser preso por desafiar a lei e desacatar a autoridade, 

essas duas peças que nunca fizeram nada a não ser escrever romances, uma coisa 

que não acrescenta nada, não informa nada e lê quem tem tempo para jogar fora 

(VBP: 647).  

 

É nítido aqui o olhar irónico do narrador através do uso do discurso indirecto livre de 

uma personagem que compactua com o regime da ditadura a criticar dois intelectuais que 

inscreveram o seu nome na História. 

Vários são os momentos neste romance em que explicitamente o combate ideológico é 

dramatizado e em que se defende a perspectiva das classes populares, de forma didáctica. 

Falamos, por exemplo, do primeiro encontro entre Dafé e Patrício Macário (capítulo 12, pp. 

401-403); do debate sobre o papel do exército (capítulo 14, pp. 461-464), do diálogo entre 

Dafé, um dos homens do seu grupo e um oficial do exército durante a Campanha de Canudos 

(capítulo 17, pp. 561-566).  

O «Viva nós!»275 (VPB: 313) das classes populares repetido ao longo do romance é 

exaltado por Budião, dando-se voz à comunidade generalizada dos brasileiros, numa 

                                                 
274 Segundo Patrício Macário, o exército «continuava servindo de instrumento repressor aqui e ali, a pretexto de 
manter a unidade do país, quando, na verdade, estava sendo usado para garantir o poder de facções políticas que 
não passavam de aparências diversas da mesma coisa, em seus jogos de confronto e equilíbrio» (VPB: 569). 
Certo é que muitos dos soldados faziam isso, porque não lhes era pago o devido, desviado pelos oficiais.  
275 Este grito de incentivo à união da consciência popular assume, ao longo do romance, outras variáveis mais 
explícitas como o grito de Dafé, no enterro do avô: «Viva o povo e viva a liberdade» (VPB: 384) e, mais adiante, 
outras personagens proferem este mesmo clamor: «Viva o Povo Brasileiro» (VPB: 425 e 564 ss.). 
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perspectiva de entidade colectiva espiritual. Também Maria da Fé repetirá: «nós somos o povo 

desta terra» (VPB: 373). Este «nós» refere-se aos negros, aos mulatos, aos pobres e 

ostracizados. A protagonista é o arquétipo mestiço do povo brasileiro que não desiste, que 

continua a acreditar. Maria da Fé destaca-se, assim, na idade adulta, da cultura oficial que lhe 

foi impingida antes do assassinato da mãe. 

Esta repulsa pela cultura oficial vai ganhando terreno, também, em Patrício Macário, 

personagem híbrida, não só de origens, mas também de pensamento, que de homem do 

Sistema passa para um defensor do povo, ainda que de forma recatada: «Não estava feliz, 

porque fazia cem anos e o povo brasileiro ainda nem sabia de si mesmo, não sabia nada de si 

mesmo!» (VPB: 661). Esta personagem é a excepção na sua classe social, pois, 

ideologicamente aproxima-se do grupo de Maria da Fé. Na segunda parte da vida, Macário 

reflecte sobre a importância do povo e as formas de lhe atribuir a dignidade que merece. A 

defesa do povo vai no sentido da igualdade e da liberdade, como forma de coesão do Brasil. A 

igualdade enquanto objectivo ideológico a alcançar, não é, porém, vista de forma ligeira e 

inconsciente. Budião reflectirá sobre as implicações da igualdade e da liberdade, enquanto 

realidades interdependentes e com concretude para além dos decretos políticos: «a liberdade 

de um não era nada sem a liberdade de todos e a liberdade não era nada sem a igualdade e a 

igualdade há que estar dentro do coração e da cabeça, não pode nem ser comprada nem 

imposta» (VPB: 313). 

Consciente de que a igualdade é uma utopia, Lourenço, filho de Macário e de Maria da 

Fé, explicita o programa dos seguidores de Dafé: «Nosso objectivo não é bem a igualdade, é 

mais a justiça, a liberdade, o orgulho, a dignidade, a boa convivência. Isto é uma luta que 

trespassará os séculos, porque os inimigos são muito fortes» (VPB: 608).  

Como observámos no capítulo anterior, Viva o Povo Brasileiro abarca historicamente a 

abrangência temporal: passado, presente, futuro276. Essa abrangência é feita através dos ideais 

defendidos pelas personagens tais como Maria da Fé, Budião, Zé Popó, Lourenço e Patrício 

Macário, sobretudo. Como já referimos, são ideais de liberdade, igualdade e justiça. 

                                                 
276 Esta abrangência temporal não se coaduna bem com o discurso histórico, mas com a narrativa-romance. Como 
refere Homi Bhabha: «A liminaridade do povo (…) demanda um "tempo" de narrativa que é recusado no 
discurso do historicismo» (Bhabha, 1998: 214). 
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O grupo liderado por Maria da Fé encarna a dimensão revolucionária de um projecto 

identitário de resistência, construído a partir de bases populares277. As intervenções das 

personagens do seu grupo são, geralmente, no sentido de uma ideologia de solidariedade de 

classe e de consciência de uma adesão a uma nação. Vem neste sentido a descrição do 

ambiente que se vivia no momento de tentar angariar voluntários para a guerra contra o 

Paraguai: «Ainda não contentes, distribuíram panfletos em que perguntavam se era possível 

haver um país independente em que o povo era escravo e os senhores empregados do 

estrangeiro» (VPB: 425). 

Todo este programa ideológico em prol da exposição das condições de vida do povo 

apresenta a solidariedade do narrador para com as personagens populares, colocando a ridículo 

os opositores destas e mitificando o grupo de Maria da Fé e dela própria como heroína do 

romance. O povo, porém, não fala a uma só voz. Parte dele, simbolizado na família de João 

Popó, segue de forma acéfala os regimes que lhes impõem, mostrando um patriotismo cego, 

um dogmatismo que se perpetua nesta família através de alguns dos seus descendentes (à 

excepção de Rita e Zé Popó). É o caso de Ioiô Lavínio, personagem patriota associada a 

pequenos esquemas, influências e corrupções (cf. VPB: 618 ss.). Este agir ideológico do 

imediato em prol do individual está também presente na descrição das classes sociais menos 

favorecidas de O Manual dos Inquisidores e no proletariado de O Cão e os Caluandas. 

Esta individualização está patente na necessidade histórica de se criarem heróis. Logo 

no início de Viva o Povo Brasileiro, através da ironia, o narrador expõe a necessidade de se 

criarem heróis através do exemplo de José Francisco Brandão Galvão, morto de forma 

acidental. A seguir expõe-se a origem ilegítima da heroicidade de Perilo Ambrósio. Por 

oposição a estes heróis obscuros, temos Maria da Fé: «Da Fé est une sorte de version féminine 

de Zumbi dos Palmares et d’Antonio Conselheiro» (Bernd, 1995: 99). Esta personagem 

representa o zelo pela preservação da memória colectiva, o elogio do trabalho, o espírito de 

revolta e de luta contra a opressão, por contraste com os seus oponentes, a elite, que 

representam a corrupção, a mentalidade colonizada e a alienação cultural. Assim, «dans Vive 

le peuple brésilien, le caractère de héros épique traditionnel qu’assume le personnage Maria da 

Fé est justifié par l’intention de l’auteur de montrer que ce pays manque de leaders provenant 
                                                 
277 Cf. Olivieri-Godet, 2002: 103. 
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des classes défavorisées qui puissent les guider vers des destinées autres que celles de la 

misère et l’exploitation»  (Bernd, 1995 : 100). 

Maria da Fé é para Osmar Santos um duplo feminino do autor: «Maria da Fé é talvez a 

forma mais dissimulada do problema da identidade. O problema da identidade masculina. O 

problema da desterriotorialização do "eu" moderno do autor. O problema da relação masculino 

versus feminino» (Santos, 1996: 104). Não alimentamos esta perspectiva da duplicidade 

feminina do autor, até porque nos parece que a haver um duplo do autor, um alter ego, esse 

seria Patrício Macário. É, porém, indubitável que o nome da heroína já por si é um programa 

ideológico, colocando a tónica na antidesistência e apontando para um futuro que tarda em 

acontecer. Viva o Povo Brasileiro é um romance significativo não apenas por abordar a 

questão da identidade brasileira através da camada populacional silenciada normalmente pela 

História, mas também por focalizar o papel da mulher, igualmente negligenciado pela 

historiografia. O nome da heroína (Maria) remete-nos para a religiosidade e para a esperança 

(Fé), como se algo de transcendente aos Homens pudesse alterar o percurso histórico de 

desigualdades sociais.  

O seu nascimento, na praia, na fronteira entre a terra e o mar, é também simbólico, 

inclusive, por cair num ano bissexto, dia 29 de Fevereiro. Por seu turno, a sua morte adquire 

uma dimensão mítica, ao ser contada por Lourenço ao seu pai, fechados na camarinha do 

terreiro de Rita Popó, em Amoreiras, num ambiente de espiritualidade africana. A descrição 

assume contornos imprecisos, como se Dafé nunca pudesse ou devesse morrer: «morrera, 

embora ninguém soubesse como, porque já bem velha, embora forte, um dia desaparecera, 

depois de ter apenas saído sozinha num barco» (VPB: 606). Esta morte, sem corpo para a 

testemunhar, alimenta o mito em torno da personagem e dos ideais que defende. 

Viva o Povo Brasileiro, além da interrogação que faz à História do Brasil, coloca 

questões que se prendem com a relação dos homens com o sagrado, a forma como o sagrado é 

interpretado e as diferentes manifestações que assume. Torna-se, por isso, importante o 

messianismo278 que Maria da Fé representa e alimenta, pela forma como nasce, morre, como 

defende os ideais da Irmandade e como orienta os seus companheiros. 

                                                 
278 Esta temática do messianismo, com vista ao «espírito da fraternidade», é explorada por Zilá Bernd: 2001a: 25-
87. 
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Como dissemos acima, o discurso da esperança (de Maria da Fé e do seu grupo) é o da 

colectividade, do «nós», da consciência do grupo. É um discurso situado ideologicamente, da 

identificação das aspirações individuais com a vontade colectiva. Assim, a escrita da 

esperança (e da utopia) é a manifestação de uma tomada de posição ideológica, em que, 

através da ironia, o triunfo do optimismo na ficcionalidade se sobrepõe ao negativismo da 

realidade. Esta realidade é a de um país desorientado, perspectivado de forma diferente 

consoante as personagens focalizadas. Há, no entanto, também uma visão patriótica, no 

romance, como mostrámos no capítulo II, ponto 3., abordada em vários momentos da diegese 

com correspondência histórica, ora mistificada, ora realisticamente observada. No entanto, 

predomina uma visão pessimista do desenvolvimento da nação, que as personagens da elite 

cultivam. Neste sentido, ganha pertinência a observação de Zilá Bernd: «les idéologies 

diffusées dès le début de la colonisation, (…) n’ont servi qu’à créer chez les Brésiliens un 

perpétuel processus d’auto-dévalorisation» (Bernd, 1995 : 110). Deste modo, compreende-se 

ideologicamente o ideal de civilização traçado por Amleto: 

 

O nosso povo é um de nós, ou seja, um como os próprios europeus. As classes 

trabalhadoras não podem passar disso, não serão jamais povo. Povo é raça, é 

cultura é civilização, é afirmação, é nacionalidade, não é o rebotalho dessa mesma 

nacionalidade. Mesmo depuradas, como prevejo, as classes trabalhadoras não serão 

jamais o povo brasileiro, eis que esse povo será representado pela classe dirigente, 

única que verdadeiramente faz jus a foros de civilização e cultura nos moldes 

superiores europeus – pois quem somos nós senão europeus transplantados? 

(VPB: 245 − sublinhados nossos). 

 

A língua é um elemento privilegiado para interrogar os problemas identitários, por 

permitir o confronto entre os vários paradigmas. As repetições usadas aqui evidenciam a 

importância dada à Europa, modelo a seguir. Bonifácio Odulfo e Henriqueta revelam-se 

enunciadores ideologicamente marcados, os seus discursos (ao defenderem a Europa como 

modelo civilizacional inquestionável, em oposição com o Brasil) revelam marcas sociais e 

ideológicas da sua classe social, os seus preconceitos raciais e culturais. Nos seus discursos lê-

se as tensões sociais entre os grupos hegemónicos e os grupos dominados, numa consequente 
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forma de marginalização. Este perseguir dos ideais europeus, em detrimento do menosprezo 

pelos negros e pela mestiçagem está patente também na ironia produzida pelo discurso 

retórico do Mestre José Joaquim Moniz Andrade, a abrir o «capítulo XVI» de O Feitiço da 

Ilha do Pavão: 

 

Ai, América Portuguesa, sol do novo mundo, gema celsa da coroa, torrão de 

cabedal inexaurível, a que ponto chegaste, nesta sesmaria deslembrada, em que 

seus princípios e ordenações envilecem, sua gente se mesticiza e se deprava, sua 

autoridade não se reconhece, seus camaristas e homens bons se desprestigiam e seu 

elemento servil se há como livre? (FIP: 141). 

 

Maria da Fé e o seu grupo serão o contraponto desta ideologia elitista e europeizante, 

desconstruindo a concepção de 'povo' das classes privilegiadas, ao assumir que: «esta é a nossa 

terra (…) é a nossa terra, ou será um dia a nossa terra» (VPB: 430). O pronome possessivo de 

1ª pessoa do plural remete não apenas para um grupo social, mas também para um grupo 

racial, de negros e mestiços. 

O Brasil é, assim, um país no qual raças, credos, ideologias e culturas se misturam 

num mosaico pouco homogéneo; um país onde o patriotismo das diferentes classes, ainda que 

com objectivos diferentes, permite a unificação institucional. Também o patriotismo de Maria 

da Fé se sintetiza nos ideologemas associados à ideia de nação: «Eu também sinto um arrepio 

quando se fala no Brasil, quando ouço os hinos e vejo o povo levantar os olhos para a 

bandeira» (VPB: 431). 

Por conseguinte, se o Brasil é visto pelas elites como um prolongamento de Portugal, 

são as classes populares que melhor apreendem a peculiaridade e independência do país em 

relação aos portugueses: «o Brasil representava a liberdade, a opulência, a justiça e a beleza, 

negadas até agora pela iniquidade dos portugueses, que tudo de nós queriam e nada davam em 

troca» (VPB: 11), uma vez que os portugueses «praticaram tamanhas atrocidades que livros de 

versos foram escritos sobre elas e o ódio dos muito ofendidos ainda hoje não se aplacou de 

todo nos corações de seus descendentes» (VPB: 14). Os portugueses são colocados a par dos 

espanhóis, tudo «porcos sanguinários» (VPB: 47), «bárbaros» (VPB: 48), «raça vil de pele 
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engraxada e fala como a de cães e porcos!» (VPB: 48). Por outro lado, e em oposição, 

Bonifácio Odulfo, personagem representante da elite, fará o panegírico dos portugueses: 

«Conquistadores dos oceanos! Nautas intimoratos, exploradores do Universo, dominadores de 

mundos, viajantes do Desconhecido!» (VPB: 468). O assíndeto, a hipérbole no uso dos 

adjectivos escolhidos e as exclamações expõem a ironia lexical por detrás das afirmações da 

personagem. A lucidez do narrador é interessante do ponto de vista histórico, uma vez que a 

História tem persistido nesta postura panegírica dos portugueses, como mostra a passagem que 

acabamos de citar. Ao colocar lado a lado estas duas perspectivas históricas antagónicas em 

relação aos portugueses, o narrador parece indiciar que 'no meio é que está a virtude', faceta 

que a História não tem sabido explorar.  

O narrador vai mais longe ao focar ironicamente, ao longo da obra, a saga do povo que, 

independentemente dos opressores, não deixa de ser subjugado, sobretudo pelas elites do 

próprio país:  

 

O povo, em geral (…) podia, enfim, levar a mesma vida que levava antes, com a 

diferença sublime de que não mais sob o jugo opressor dos portugueses, mas 

servindo os brasileiros, à riqueza que ficava em sua própria terra, nas mãos de 

quem sabia fazê-la frutificar (VPB: 33 − sublinhado nosso). 

 

 A escolha do adjectivo «sublime» enuncia a ironia autoral, na medida em que, pela 

antítese, expõe o drama do «eu» popular na permanente tentativa frustrada de escapar à 

opressão.  

A ironia ao nível ideológico revela-se, ainda, pela desconstrução das mudanças 

políticas. Sobre a Revolução de 1822, o narrador deita um olhar cúmplice e irónico ao leitor ao 

descrever como o barão ficará para a História: «Perilo Ambrósio, barão de Pirapuama, herói 

da independência, construtor da nação mais bela e forte do mundo, fonte de benquerença, 

fartura e paz» (VPB: 92). A insistência na heroicidade do barão, bem como na sua 

caracterização física, destacando a sua obesidade (Cf. VPB: 21, 23, 28, 90) é extremamente 

irónica, mostrando que a História se constrói muitas vezes na aparência dos factos. Por um 
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lado, esta personagem torna-se barão devido a uma artimanha para se fazer passar por herói279; 

por outro lado, herdou o título do pai e tomou todos os bens da família, que sendo portuguesa 

e anti-independência, foi obrigada a voltar para Portugal, sem que o filho interferisse, pois 

como se justificava: «Entre a Pátria e a família, minha boa mulher, Deus há-de sempre de me 

dar forças para escolher a primeira» (VPB: 35). Assim, sob o olhar irónico-contextual do 

narrador, é explorada a faceta humana mais aberrante, na sua maldade indiferente, pois o 

barão lembrava «com satisfação que tampouco gostava de ninguém» (VPB: 92). Não é, por 

isso, de estranhar que tenha uma morte lenta e dolorosa, infligida pela sabedoria ancestral dos 

negros no manejo de plantas e mezinhas. 

Outra das mudanças políticas exploradas ao nível ideológico é a passagem da 

monarquia para a república. Macário passa de um acérrimo defensor da república para um 

desiludido com os resultados, pois a mudança do regime não acompanhou as desejadas 

transformações sociais. Como acrescenta: 

 

A República, um ideal de progresso, prosperidade e justiça, se transformou 

imediatamente no veículo para vocês ganharem mais dinheiro, mais poder, mais se 

locupletarem de todas as formas possíveis e imagináveis, ladrões do próprio país, 

traidores do próprio povo (VPB:584-585). 

 

Também Maria da Fé se questionará, desiludida: «Que nos dá a República? Dá-nos 

mais pobreza» (VPB: 564). O cego Faustino sintetizará a este propósito a desilusão da heroína: 

  

Veio a República e ela [Maria da Fé] pregou que tanto fazia como tanto fez, que 

nem rei nem presidente estava pensando no povo e podiam esperar até vida pior. 

Como de fato foi o que se viu depois, a seca piorando, as terras sendo tomadas dos 

pobres, a escravidão pior do que antes (…) o povo de cabeça baixa, os 

despossuídos cada vez mais despossuídos e os possuídos cada vez mais possuídos, 

por isso se dizendo que a República trouxe a lei do Cão (VPB: 520). 

                                                 
279 Escolhera um ponto distante da luta e depois sangrara um dos dois negros que o acompanhara e lambuzara-se 
no seu sangue (VPB: 27). Quando foi interpelado por um jovem tenente, regressado da luta, convenceu-o de ter 
um ferimento grave em nome da luta pela independência. Assim: «todos souberam em pormenores como morrera 
Inocêncio no campo de Pirajá, com o sangue roubado pelo barão para falsificar glória de guerra» (VPB: 157). 
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Este excerto da história de Maria da Fé, contada por Faustino no «capítulo 16», pode 

ser encarada como mise en abyme do romance. Faustino sintetiza, na analepse, a estória de 

Viva o Povo Brasileiro, destacando o papel da heroína como voz em prol do povo. O facto de 

ser cego simboliza a resistência às injustiças, assim como a mudez do escravo de A Gloriosa 

Família representa o silêncio a que são votados os oprimidos da História. 

Assim, no romance, apesar de se acompanharem várias mudanças histórico-políticas, 

do colonialismo à independência, da monarquia à república, da ditadura280 à democracia, 

apesar, dizíamos, desta variedade de regimes, não há em nenhum momento concretização dos 

ideais dos líderes das classes populares. Deste modo, em certa medida, há uma 

desresponsabilização do colonialismo português em relação às desigualdades sociais no Brasil 

que teimam em acompanhar os avanços da História. Quem diz o Brasil, diz Portugal, Angola 

ou Moçambique. Esta síntese é feita por Patrício Macário no seu relato, importante na medida 

em que esta personagem apoiara a instauração da república e depois sente-se frustrada por não 

ver concretizados os ideais em que acreditara. É também importante na medida em que é um 

Patrício Macário já no termo da sua existência:  

 

Que benefício trouxe a República ao povo? (…) Nenhum. Não se trata de 

monarquia ou república, trata-se de perceber que não vamos eternamente poder 

abafar a voz dos despossuídos, oprimidos e injustiçados, que são a grande maioria, 

através de ações militares. Trata-se de estabelecer um regime que, em lugar de 

procurar solidificar as vantagens de seus sequazes no poder, procure compreender 

que o país só poderá ser grande na medida em que não mantiver seu povo 

marginalizado, escravizado, ignorante e faminto (VPB: 581). 

 

O tema das consequências do colonialismo transformou-se num debate que ainda hoje 

divide os brasileiros (tal como os angolanos e moçambicanos), oscilando-se «entre os que se 

                                                 
280 Na abertura do capítulo 19, que coloca a acção em 1977, sintetizam-se as problemáticas do país, introduzindo-
se a ideologia comunista pela temática abordada e pelo próprio nome da personagem que se espera discursar: 
«Stalin José discursará? Cumprirá o que prometeu − (…) fazer um improviso denunciando a corrupção das 
classes dominantes, o vampirismo das multinacionais, o imperialismo norte-americano e a violência da ditadura 
que esmaga o povo brasileiro?» (VBP: 613). 
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sentem vergados pelo excesso de passado e os que se sentem vergados pelo excesso de futuro» 

(Santos, 2002b: 44). O debate sobre a colonização, em que Portugal representa o fardo 

colonizador, está muito presente ainda nos meios intelectuais. Porém, e pelo que temos vindo 

a tentar mostrar, poderá ter-se esta ideia de um país colonizador tão ambivalente e 

incompetente, ele próprio colónia informal de países europeus, sobretudo da Inglaterra? 

Cremos que, de facto, muitos dos problemas que as ex-colónias portuguesas enfrentaram 

prendem-se precisamente com este colonizador imperfeito e incompleto, que não soube ser 

Próspero, civilizado. Como refere Boaventura de Sousa Santos, «foram as deficiências de 

Próspero que tornaram possíveis os excessos de Caliban» (Santos, 2002b: 75). 

A independência do Brasil, sob a forma de monarquia, para além de ser conservadora, 

permitiu que ao colonialismo sucedesse uma tirania interna, de modo que «ao poder colonial 

[pudesse] suceder a colonialidade do poder» (Santos, 2002b: 45), em que as elites 

concentraram em si o poder. Apesar de as circunstâncias de independência de Angola e 

Moçambique terem sido bastante diferentes e bastante tardias, houve também um 

prolongamento da opressão das classes populares. A esta exploração interna junta-se a 

dominação supranacional. Estas questões levam-nos à problemática do Pós-colonialismo. 

Concordamos com Boaventura de Sousa Santos, quando refere que «é difícil pensar o pós-

colonialismo no espaço de língua oficial portuguesa» (Santos, 2002b: 75) e a mostrá-lo está 

toda a fraqueza de estruturas de políticas culturais como a CPLP e o poder actual da 

globalização e de hegemonia anglo-americana.  

Resumindo, há pelo menos três representantes do nacionalismo em Viva o Povo 

Brasileiro: o da ideologia do Estado-nação, pretendendo impor autoritariamente a 

homogeneização; o do povo, vítima do poder da alienação, e o do grupo de Maria da Fé, que 

equivale a uma tomada de consciência da opressão infligida pelos grupos dominantes na 

maioria da população. Ao longo do romance, assistimos a dois projectos identitários para a 

nação: os padrões ocidentais versus a perspectiva nacional/popular. Assim: 

 

si le roman fait la critique de l’idéologie nationaliste de l’État, il excuse 

l’expression naïve et aliénée du nationalisme par le peuple et se montre solidaire 

avec une perspective national-populaire qui envisage une configuration du pouvoir 
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où le peuple aurait sa place. Dans ce dernier cas, il met en valeur le vécu du peuple, 

son héritage culturel et historique (Olivieri-Godet, 2002 : 104). 

 

O romance coloca em relevo as estratégias do Estado-nação em tentar impor um 

sentimento nacional com base em referentes identitários das elites que melhor se adequassem 

aos interesses políticos, denunciando, em simultâneo, a exclusão e a opressão da generalidade 

da população e da sua cultura popular. 

Deste modo, a forma como o romance tece as relações entre grupos sociais, bem como 

a formação da identidade brasileira, desconstrói a tentativa de uma edificação homogénea 

defendida pelo Estado-nação com o intuito de conseguir uma unidade política. Ora, esta 

unidade política é constantemente posta em causa pelo grupo de Maria da Fé. 

Em oposição à tendência da hegemonia política, o texto literário realça a 

heterogeneidade social, cultural e ideológica como um foco de tensões, em que o conceito de 

identidade nacional das elites diverge do conceito criado pelas camadas populares, em maior 

número, mas esmagadas pelas elites. Assim, a História coloca-nos perante a constante 

oposição elite/povo, que, aqui, tem primeiramente origens raciais. Os negros, índios e alguns 

mestiços fazendo parte do povo; os brancos e alguns mulatos (menos) constituindo a elite, 

privilegiando a cultura da Europa e menosprezando a cultura autóctone. A oscilação ao longo 

do romance de personagens com estatuto sociocultural diferente reflecte-se na estrutura 

narrativa, em que os capítulos oscilam entre oprimidos e opressores, como se fosse possível 

estabelecer um diálogo entre eles. 

Como já vimos, posteriormente a Viva o Povo Brasileiro, João Ubaldo Ribeiro, em O 

Feitiço da Ilha do Pavão, utiliza uma alegoria para mostrar, através da ilha e do pavão, que é 

possível, ainda que idealmente percepcionada, a criação de uma sociedade brasileira plural, 

igualitária e harmoniosa. Em O Feitiço da Ilha do Pavão, através da polifonia, assistimos à 

crítica a uma construção ideologicamente comprometida. Assim, o maravilhoso, na descrição 

do Grande Feitiço, que consiste em poder intervir no futuro escolhendo o desenrolar dos 

acontecimentos pretendidos, funciona como uma «parábola utópica para que o narrador 

exponha os seus desejos e esperanças em relação à sua ilha e ao seu país» (Bernd, 2001a: 120). 
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Em O Feitiço da Ilha do Pavão, a ficção mostra aparentemente menor preocupação 

histórica. A luta, ao longo do texto, entre pontos de vista antagónicos, a fracção dos defensores 

de uma sociedade desigual, estratificada, e os defensores de uma sociedade igualitária, sem 

distinções raciais, coloca igualmente em relevo a preocupação ideológica do romance. O 

happy ending do romance é prova disso. Quanto às personagens, similarmente ao que acontece 

em Viva o Povo Brasileiro, não podemos dizer que não sofram evolução. Crescência e o 

mestre-de-campo são exemplo de algum crescimento interior. Porém, no geral, em ambos os 

romances, as personagens não são alvo de análise psicológica — elas não são o núcleo do 

romance. São, antes, o pretexto para a desconstrução da ideia de falta de inteligência dos 

índios e negros e para a exploração da ideologia da desconstrução de desigualdades sociais. As 

personagens são, ainda, o pretexto para a explanação da História da exploração do Homem 

pelo Homem, no que nisso há de trágico, porque aparentemente imutável. 
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4. Entre o sorriso e a desilusão: o discurso desmistificador da pós-

independência 

 
 

A única coisa que se acumula na vida são as 

dúvidas. 

Pepetela, GF: 356. 

 

 

 

Como já aludimos no capítulo II, não se deve fazer a relação directa entre literatura, 

ideologia e História. Não esqueçamos que a literatura trabalha com e no domínio do simbólico. 

Ora a História deverá trabalhar com e sobre a realidade. A literatura recria o sujeito e a sua 

história, e assim, através do verbum, a estória literária é sempre outra. A literatura não tem 

nenhum objecto específico, parece que está constantemente a inventá-lo, porque, ao contrário 

da História e da ideologia, é ficção. Desta forma, baseia-se em formações ideológicas, ou seja, 

nas representações da experiência vivida, mostrando elementos pseudo-reais e apoiando-se na 

História enquanto base da sua referencialidade281. Também ainda a respeito de A Gloriosa 

Família, dissemos na altura que este romance não obtém consenso em relação à capacidade de 

cativar alguns leitores. Apesar de não haver realmente consenso, a História neste romance é 

apenas um pretexto ao serviço da ideologia. Nesta perspectiva, segundo Pepetela, «é 

ideológico considerar-se o passado como fonte de conhecimento do presente» (Mata, 1999: 

114), e daí o recurso à História como forma de compreensão da construção da Nação, como se 

verifica em A Gloriosa Família. 

Em A Gloriosa Família, o cuidado do autor em se basear em fontes históricas, 

tratando-as numa perspectiva documental, evidencia a preocupação ideológica deste texto, na 

medida em que a ficção serve os objectivos predefinidos a que o autor se propôs. Não há, ao 

longo do romance, uma verdadeira evolução das personagens, nem uma verdadeira rede de 

intrigas. As personagens parecem servir de pretexto à narração de episódios histórico-
                                                 
281 Cf. Sinnigen, 1982: 22. 



O Discurso da Ironia em Literaturas de Língua Portuguesa 

 − 355 −

políticos. O facto de o narrador ser um escravo, dando-se assim a palavra à camada silenciosa 

da História, mostra que se trata de um texto explicitamente ideológico e simbólico. Este 

narrador funciona como testemunha de um período histórico seleccionado, para evidenciar o 

nascimento de uma nação que virá, uma nação que surgirá da miscigenação entre brancos e 

negros.  

A dialéctica hegeliana do Senhor e do Escravo esteve sempre em causa nas crises 

históricas existentes. Uma tensão provocada pelo exercício do poder, numa constante 

secundarização e apagamento do subjugado. É, no entanto, ao escravo que é dada a palavra, 

numa inversão pós-moderna de papéis, dando voz aos silenciados da História, numa 

enfatização pós-colonial. Ana Mafalda Leite caracteriza o narrador neste romance como um 

«comentador irónico do jugo ideológico da historiografia colonial» (Leite, 2003: 113). O uso 

desta personagem, porém, dá azo à instauração da inverosimilhança, pois não é credível, numa 

perspectiva extralinguística, referencial, que uma personagem analfabeta e socialmente 

despromovida possa apresentar um discurso tão elaborado e crítico. Baltazar Van Dum, 

quando questionado por Domingos Fernandes sobre a confiança que deposita no seu escravo 

(cf. GF: 393), esclarecerá que ele é analfabeto, como já citámos no ponto 4., do capítulo II. A 

ironia contextual desta passagem evidencia o menosprezo do Senhor pelo Escravo, numa 

perspectiva mais abrangente poderíamos ver a subestima que os senhores dispensam 

geralmente aos subalternos. Esta ironia ganha todo o seu significado no comentário que o 

narrador-escravo tece logo a seguir: 

 

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas capacidades. Bem gostaria 

nesse momento de poder falar para lhe dizer que até francês aprendi nos tempos 

dos jogos de cartas. (…) Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não 

merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse com a sua 

ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar toda a sua estória, um dia. 

Soube então que o faria, apesar de mudo e analfabeto. (…) Fosse de que maneira 

fosse, tive a certeza de o meu relato chegar a alguém, colocado em impreciso ponto 

do tempo e do espaço, o qual seria capaz de gravar tudo como testemunhei (GF: 

393-394). 
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Este testemunho é, entenda-se, ficcional e ideológico, na medida em que aposta no 

poder da literatura em repor a verdade histórica, bem como no valor da memória histórica 

enquanto transmissão do conhecimento humano. Neste sentido, sobre A Gloriosa Família, 

Francisco Salinas Portugal (2000: 642) escreve: «A preocupação de "verosimilhança" do 

romance histórico adapta-se às finalidades político-ideológicas de reconstrução do passado e 

de procura identitária que definem o romance histórico e é aí onde, talvez, o paratexto 

encontre legitimidade literária mais evidente». Como já referimos no capítulo II, o paratexto e 

a consequente intertextualidade que se estabelece neste romance, sobretudo com a escrita de 

Cadornega, é significativo para expor os erros da historiografia e propor um novo paradigma 

de verdade histórica, com implicações ideológicas e epistemológicas. Deste modo, e como 

sintetiza Maria de Fátima Marinho, a propósito do romance histórico pós-moderno, A Gloriosa 

Família torna-se «não uma forma de conhecimento histórico (como os românticos 

pretendiam), mas a inquirição da possibilidade de utilizar esse mesmo conhecimento de uma 

perspectiva epistemológica ou política» (Marinho, 1999: 39). Este facto, como temos vindo a 

defender, dificulta o conhecimento histórico actual de uma perspectiva acrítica ou nostálgica, 

o que, por consequência, conduz ao uso da ironia nessa reavaliação do passado. Existe, assim, 

uma relação dialéctica entre crítica e ironia, sendo necessário um código cultural comum ao 

produtor e ao receptor do texto para que tal dialéctica tenha sucesso. Para além disto, em A 

Gloriosa Família, a questão da remitologização funciona como forma de identificação 

contextual de tempo e espaço, pois uma das dominantes da identidade é precisamente a sua 

historicidade282. 

Como sabemos, Bakhtin (1978: 87) defende que o estilo do romance é pluriestilístico, 

resultando de um conjunto de estilos, de uma "polifonia" orquestrada de dialectos sociais e de 

vozes individuais, e de uma diversidade de linguagens saturadas de conteúdo ideológico. 

Assim, o conteúdo do romance é caracterizado pelo plurivocalismo e pelo plurilinguismo, ou 

seja, o romance enquanto manifestação histórico-literária de mestiçagem cultural é um ponto 

de encontro de dialectos e de múltiplos discursos. Desta forma, o plurilinguismo pode 

manifestar-se de várias formas. Interessa-nos aqui a quarta e última forma que ele refere, ou 

seja, o uso de géneros intercalares que relacionam o romance com a realidade e fazem dele um 
                                                 
282 Cf. Mata, 2001a: 105. 
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género au second degré, através de géneros literários ou extraliterários. O uso de poemas, 

textos jurídicos, confissões, diário, por exemplo, podem estruturar o romance inteiro. Se 

pensarmos na forma como está organizado A Gloriosa Família, constataremos a importância 

destas interferências na estruturação deste romance, nomeadamente no que diz respeito ao uso 

das citações de História Geral das Guerras Angolanas, de Cadornega. Também em O Cão e 

os Caluandas, as marcas do plurilinguismo e da polifonia são evidentes, pois assistimos à 

confrontação dialógica de visões do mundo inerentes às profissões, classes sociais das 

personagens que vão deixando o seu testemunho sobre o cão, evidenciando-se, desta forma, a 

diversidade do campo social da Luanda dos anos 80. Em ambos os casos, o plurilinguismo 

está ao serviço da ironia, pois é no confronto entre diferentes realidade e géneros que se 

materializa a intenção ideológica (consciente ou não) do autor. 

Deste modo, também a escrita e os diálogos são actualizados linguisticamente, não 

havendo a preocupação em recorrer à fidelidade linguística do século XVII, a não ser nos 

paratextos. Não é, contudo, o efeito de verosimilhança que é demandado pelo romance, mas, 

antes, procura-se contrapor uma perspectiva histórica nacional ao discurso dominante europeu 

e logocêntrico. As duas únicas intervenções do narrador relacionam-se com as personagens 

femininas. Primeiro em relação a Rosário, a quem entrega uma das flores brancas, que 

recuperou da lagoa de Kinaxixi, resultante do sangue de Thor (GF: 247); depois entregando 

Gustavo, o neto da sanzala de Balatazar, à mãe, Dolores, permitindo, assim, a fuga dos dois 

(GF: 371). Esta é, assim, a luta silenciosa do narrador-escravo pela liberdade dos outros, pelo 

direito à felicidade; é a luta contra a opressão, à semelhança, em parte, de Maria da Fé, em 

Viva o Povo Brasileiro. Em Viva o Povo Brasileiro, como em A Gloriosa Família, são as 

personagens, a quem normalmente é negada a voz na História, que falam. A ficção preenche o 

que falta à historiografia, construindo-se, deste modo, os laços identitários e ideológicos das 

personagens até então silenciadas. 

 

Um dos campos ideológicos explorados no romance é o da política da colonização. 

Numa visita que militares holandeses amigos fazem a casa de Baltazar, o capitão Simon Dots 

questionará a política da Companhia e a pertinência de ser esta a suportar a colonização, em 

detrimento do Estado: «Pode uma colonização ser exitosa se feita apenas em função do lucro 
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dos accionistas?» (GF: 151). Como sabemos, diferente foi a política da colonização dos 

portugueses, «detestável», como defende o holandês Barlaues, mas Baltazar percebe as razões: 

«Uma delas é comum, falta de investimento, mas no caso dos portugueses é por miséria pura e 

simples do país metropolitano» (GF: 152). A lucidez do comentário vem ao encontro do que 

temos vindo a defender na senda de Boaventura de Sousa Santos, no que toca à semiperiferia 

de Portugal, retomando-se, assim, a especificidade deste enquanto país colonizador. 

Os portugueses aparecem neste romance vistos por algumas personagens como 

atrasados e supersticiosos (cf. GF: 340), pouco fiáveis, pois, como os espanhóis dizem, 

«nasceram do peido de um judeu» (GF: 62 − sublinhado nosso). Esta suposta caracterização 

dos portugueses feita pelos espanhóis enfatiza a dupla negatividade do carácter dos 

colonizadores. Mani-Luanda define-os como escravizadores natos na sua brutalidade, ao 

contrário dos holandeses, apresentados como comerciantes, cujo único objectivo é o lucro (cf. 

GF: 93). No entanto, na essência, não se nota diferença, pois ambos são europeus cujo 

objectivo principal é a exploração do africano. Neste sentido, compreende-se a concepção 

diferente entre brancos e negros em relação à cultura económica: «Os brancos, de que nação 

sejam, querem apenas ganhar dinheiro, enquanto nós não nos interessamos pelo dinheiro e 

queremos apenas ser reconhecidos, respeitados e ganhar presentes» (GF: 223). 

Esta concepção de cultura económica é, porém, percepcionada de forma distinta em O 

Cão e os Caluandas. A organização formal desta obra evidencia a luta entre o cão e a 

buganvília, ou seja, a luta entre o tradicional e o progresso, respectivamente. Dois espaços 

estão em contraste: o rural (uma quinta perto de Luanda) e o urbano (Luanda), através da 

estória da buganvília e do cão pastor-alemão, o fio condutor. Através do relacionamento entre 

ambos e da imagem da buganvília, que vai crescendo desmesuradamente, critica-se, assim, o 

aparecimento de uma nova burguesia. 

 A imagem do cão é diferente do texto 1 (o texto das entrevistas) e do texto 2 (o texto 

sobre a buganvília, em itálico), o que acentua a ambiguidade do estatuto do cão e intensifica a 

ubiquidade (irónica) do penúltimo capítulo. Este desdobramento do cão, no final, reflecte a 

dualidade da sociedade e da cultura angolanas na sua errância e oscilação e a tentativa de 

encontrar o equilíbrio, comandado pelo sonho, pela utopia, de que a toninha é o símbolo 
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máximo: perseguida, esperada, mas não alcançada. Esta interpretação em relação à toninha é 

acentuada pelo discurso poético no primeiro capítulo em que ela aparece.  

O espaço social da cidade de Luanda em que se desenrola grande parte da acção, 

enquanto signo ideológico283, remete para o abortar de uma vida urbana que esquece 

paulatinamente as ligações com o campo, destacando um universo socioeconómico 

dependente da indústria e do comércio. As personagens que economicamente conseguem 

progredir de forma mais consistente são as ligadas ao campo e à agricultura, apresentadas no 

texto 2. Pode ver-se aqui um não-dito ideológico da consolidação da economia no trabalho 

rural? Pelo menos o questionar do crescimento da economia apenas com a aposta no comércio 

e na indústria parece estar presente, pela forma como as personagens se movem no meio 

urbano através de esquemas. Para além disto, esta sociedade urbana parece ser propícia ao 

ócio. Ócio entendido aqui como metáfora do desemprego e da ruína económica, 

compreensível no contexto histórico e social, na Luanda da guerra civil dos anos 80 do século 

passado. 

O Cão e os Caluandas é uma obra rica em desconstrução de ideologemas e de falácias 

ideológicas, pois é-nos mostrada a sociedade luandense, abalada por vários conflitos, através 

de uma perspectiva psicológica individualizante de cada narrador-personagem sob a óptica de 

uma lúcida ironia. A atribuição de cada capítulo a um narrador diferente evidencia a tradição 

oral no contar e aproxima, através da oralidade, narrador-personagem/realidade 

extralinguística/leitor. Por outro lado, a organização dos testemunhos por um autor, como se 

de uma focalização externa se tratasse, contribui para efeitos irónicos: o autor, ao assumir a 

sua ignorância em relação aos factos, facilita a correspondência entre ficção e realidade. 

 O uso de efeitos irónicos e satíricos leva necessariamente a uma leitura crítica, 

pressupondo um código cultural comum entre produtor e receptor do texto. Como refere 

Inocência Mata, os condicionalismos históricos têm repercussões ao nível estético-ideológico 

em alguns autores e obras angolanos:  

 

                                                 
283 Carlos Reis e Ana Cristina Macário Lopes (1991: 133-134) desenvolvem esta temática da representação 
ideológica do espaço social. 
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Mayombe, de Pepetela, inaugura o ciclo que começa pela redefinição do passado 

nacional, perseguindo-se uma intensa consciência estético-social e histórica que 

passa pelo questionamento e nomeação da confiança com que se admitia que a 

erradicação política do nefando sistema colonial trazia, só por si, a explosão do 

progresso social e o surgimento do homem novo. É neste contexto estético-

ideológico que surge a representação satírica do real, com Quem me dera ser onda, 

de Manuel Rui, e O Cão e os Calus, de Pepetela, entre outros textos (Mata, 2001a: 

83). 

 

 A sátira social não é novidade em Pepetela. Pelo contrário, se, em O Cão e os 

Caluandas, a sátira social está ao serviço da crítica ao comportamento dos que se desviaram 

dos ideais da pré-independência e da construção da nação, estes aspectos estão presentes já em 

Mayombe, na desconfiança de que isto aconteceria. Finalmente, A Geração da Utopia e O 

Desejo de Kianda confirmam a certeza dessa suspeita inicial.  

Para além destes aspectos do mundo referencial e ideológico, alguns dos 

procedimentos estilísticos de Mayombe repercutem-se em O Cão e os Caluandas, 

nomeadamente a pulverização de vozes narrativas. Esta pulverização de vozes narrativas, 

recuperada e levada ao extremo nesta obra, devido ao elemento de ligação entre as várias 

personagens − a viagem do cão −, expõe as fragilidades da natureza humana de uma camada 

social algo diversificada, com ambições, no geral, de ascensão social. Os diferentes tipos 

sociais expostos constituem uma radiografia da sociedade angolana pós-independência, cujo 

sentimento elitista e egoísta o cão vai conseguindo quebrar. Assim, a preocupação nesta obra 

de retratar e comprometer os vários grupos sociais e ideológicos está presente através do elo 

condutor, o cão, que «funciona ao longo da narrativa como um constante chamamento à 

consciência nacional» (Venâncio, 1999: 38).  

É, no entanto, uma consciência nacional que joga ainda muito com as dialécticas entre 

ser e parecer e entre ideias e prática, que nos são apresentadas de forma irónica, porque 

deturpadas pelas personagens. A própria estrutura externa, que advém do propósito, não 

admitido explicitamente pelo autor, na obra, de satirizar a sociedade luandense da pós-

independência, mais concretamente, do início da década de 80, repercute-se numa genologia 

de difícil classificação. Na contracapa da publicação deste livro, pela Biblioteca de Bolso das 
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Edições Dom Quixote lê-se: «O Cão e os Caluandas é um conjunto de crónicas sobre a 

sociedade angolana em tempos de crise e mudança» (Pepetela, 2002d − sublinhado nosso). 

Não podemos concordar com esta classificação genológica, pela organização interna que a 

obra apresenta. O Cão e os Caluandas é uma novela? Inocência Mata considera este livro uma 

novela (Mata, 2001a: 159) e fala da sua dimensão picaresca (Mata, 2001a: 158-164). Mas esta 

obra é mais do que isso. É um romance? Talvez não chegue a isso. A dificuldade em 

classificar este livro parece ser irónica, na medida em que a estrutura aparentemente 

desorganizada da obra mostra querer reflectir a desorganização da sociedade, dos ideais dessa 

sociedade, e da dificuldade, consequente, em arranjar formas cartesianas de arrumação e/ou 

classificação. Um dos objectivos deste livro é não caber em catalogações, permanecer no 

hibridismo genológico, próprio ao Pós-modernismo. Situa-se entre a novela e o romance, 

faltando-lhe, no entanto, o fôlego deste. 

Assim, a indefinição genológica de O Cão e os Caluandas, que se apresenta num estilo 

de "colagem narrativa", serve os propósitos de um autor que expõe um universo concreto, 

aborda problemas complexos da sociedade luandense da pós-independência, fingindo 

distanciar-se pela ironia. Nesta perspectiva, a afirmação de Linda Hucheon (1996: 39) adquire 

todo o sentido: «In fact irony may be the only way we can be serious today». 

 

Um dos intervenientes, que, pelos seus dogmas e pelas suas convicções ideológicas, 

melhor se prestam a ser alvo de ironia autoral é o Primeiro Oficial de Repartição Pública, do 

capítulo «O Primeiro Oficial», que revela os seus esquemas corruptos sem qualquer pudor, 

com naturalidade. Em relação aos tempos da independência mostra uma certa nostalgia, pelo 

ganho que ela trouxe a alguns: «aqueles momentos de confusão de antes e logo depois da 

independência não voltam mais, em que um vivaço podia arrecadar umas coisas dadas de 

presente pelos colonos em pleno bazanço» (CC: 23 − sublinhados nossos). Nesta personagem 

estão também expostos alguns preconceitos e estereótipos sociais e ideológicos: «A coisa que 

um mulato tem mais medo é de ser acusado de pequeno-burguês. Então não são?» (CC: 23). 

Através do relato do Primeiro Oficial ficamos também a par da educação das 

crianças/jovens, no que de exagero podem adquirir os ideais mal digeridos: «esses kandengues 
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de agora, com as porcarias que andam a aprender na escola e nas ruas, já refilam com os pais: 

que o povo tem o direito à palavra e eles são o povo. Veja lá!» (CC: 25). 

Este narrador-personagem referir-se-á a um colega, quase no final da sua intervenção: 

«Enfim, creio que lê demais. Nunca há-de subir no serviço» (CC: 26). Estava descodificado o 

discurso, em prol da leitura, anteriormente encetado: a falta de "sinceridade" é notória, a 

personagem não acredita na importância da cultura livresca. O "agora" é o tempo do 

pragmatismo e não se coaduna com verdadeiros ideais ou lirismos. Pelo contrário, defende-se 

a ignorância, como se pode constatar, igualmente, no capítulo de título elucidativo: «Elogio da 

ignorância» — em forma de peça de teatro —, onde aquele que estuda é visto como inimigo 

da classe (cf. CC: 72). Aqui, assistimos à apologia do colectivo, mesmo que isso signifique a 

defesa do analfabetismo, pois a cultura livresca representa a «fuga constante ao colectivo… 

Essa originalidade de ir à escola… De ter um paizinho que pagou os estudos» (CC: 71). Esta 

defesa da ignorância está patente na fala do 4º actor do capítulo cujo título é já uma síntese da 

peça que se segue e evidencia a intenção autoral com sentido claramente irónico. 

O extrapolar de ideais mal assimilados, ou assimilados sem consistência, recai 

inclusive sobre a humanização do cão. Deste modo, o colega Américo defenderá a bonomia do 

cão pastror-alemão: «[o cão] não sabia que uma casa era propriedade privada. Era um cão 

socialista, isso de propriedade privada não era nada com ele» (CC: 25). Por sua vez, o 

Primeiro Oficial de Repartição Pública returque, explicando o facto de o cão deixar entrar 

todas as pessoas em sua casa: «O cão tinha masé [sic] um complexo de culpabilidade, porque 

tinha sido certamente utilizado pelos colonos para guardar suas casas. Com a independência 

compreendera que estivera do lado errado. Agora exagerava, tudo por causa do seu complexo 

de culpa» (CC: 25-26). 

  Ao argumento de Américo de que o cão não era do tempo dos colonos, o Primeiro 

Oficial responde que se trata da «memória genética, da memória da raça» (CC: 26). Esta 

justificação coincide com a apresentada pelo narrador de «Luanda assim, nossa»: «E não 

guardou no sangue os ódios antigos?» (CC: 32), continuando: «filho de cão racista é racista. 

Esse cão tem o vírus do ódio ao preto, da desconfiança ao mulato, do respeito ao branco» (CC: 

33). Por seu turno, a justificação procurada para a pacificidade do cão é, neste capítulo, 

explicada através da ideologia de Marx, aqui pragmatizada: «Marx disse: primeiro a barriga, 
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depois as ideias e os sentimentos» (CC: 32). O mesmo sucede em relação a referências a 

Lenine: «A burocracia é reprovável, lembro-me de um escrito de Lenine sobre o assunto, mas 

a ordem é necessária» (CC: 21). Esta preocupação com a burocracia está ironicamente 

presente em As Naus, em que é vista como uma consequência do socialismo: «Na Companhia 

das Águas não se lembravam de nenhum fiscal chamado Diogo Cão porque as exigências do 

socialismo, a senhora sabe, não nos permitem o tempo necessário para actualizações 

burocráticas» (AN: 155). Também em Viva o Povo Brasileiro, quando os soldados, por 

exemplo, tomavam os animais de criação e frutas dos camponeses, estes teriam de se submeter 

a um rol de requisições, «estampilhas e emolumentos de lei», pagando os selos 

correspondentes e esperando o «devido tempo» pelo dinheiro (VPB: 389). Esta crítica repetida 

à burocracia evidencia, em parte, as suas consequências, nomeadamente a fragilidade dos 

sistemas político-organizacionais e a sua permeabilidade à corrupção. 

 Em O Cão e os Caluandas não deixa de ser curiosa a referência a Marx e a Lenine, 

pelas personagens que se querem mostrar cultas, quer pelo proletariado, que, sabe-se, seria, no 

geral, (quase) analfabeto, quer pelo funcionalismo público. Mais uma vez, a desconstrução da 

realidade está patente, por exemplo, através da ironia, ainda no capítulo «O primeiro oficial»: 

«E devemos confessar (pois a sinceridade é o primeiro princípio do marxismo e informar com 

verdade é fazer a Revolução), devemos confessar que os tugas lá nisso de administração 

sabiam fazer as coisas» (CC: 21). Esta ironia em relação ao passado não significa destruí-lo, 

antes questioná-lo, desconstruí-lo, actualizá-lo. 

Ora aquele que não estuda não pode compreender e aplicar a teoria marxista-leninista, 

tão defendida por várias personagens, como já referimos. Mais uma vez, é o «socialismo 

esquemático» que se sobrepõe à formação teórica: «Falou em habilitações, ou não falou? 

Quem precisa de habilitações? Somos o que somos por mérito próprio. De estar presentes no 

momento certo. Os que não estavam lerparam. Para quê habilitações?» (CC: 70). Assim, os 

inimigos da classe, da colectividade, são «esses que andaram na escola» (CC: 72). É 

impossível não ver aqui ironia, se nos lembrarmos que Pepetela escreveu, por exemplo, As 

Aventuras de Ngunga, em 1972, com o intuito de alfabetização e aí, sem ironia, podemos ler: 

«um homem só pode ser livre se deixar de ser ignorante» (AAN: 111). 
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De facto, apesar das referências a figuras históricas do socialismo, as personagens 

mostram conhecer mal os ideais defendidos por estas. Tico, o poeta, logo no início do romance 

afirmará, radiante: «Agora, com a abolição das classes sociais, ao que diziam, não havia mais 

diferenças» (CC: 14). Este pensamento recorrente ao longo da generalidade dos testemunhos 

das personagens apresenta-se de uma extrema ironia contextual, uma vez que este ideal, 

asseverado com convicção, não corresponde à caracterização que explícita ou implicitamente 

vai sendo feita da sociedade luandense. Estas confusões ideológicas são desmontadas inclusive 

pelas incoerências discursivo-pragmáticas dos intervenientes. É ainda o caso de Tico, que, 

mais à frente, aborda a questão da luta de classes: «Cão, nem sei o teu nome (…) Mas vê-se 

mesmo és o resultado da luta de classes. Operário-camponês versus pequena-burguesia» (CC: 

14). A questão impõe-se: como pode haver luta de classes se as personagens defendem que 

estas foram abolidas? Não era necessário, porém, termos chegado a estas afirmações da 

personagem. Ab initio a expressão «a abolição das classes sociais» cria cumplicidade irónica 

entre o leitor informado e o autor, pois a História, pelo menos até ao momento, mostrou não 

ser possível tal cenário social. 

Mais à frente, em «Lição de economia política», o marxismo é, novamente, enviesado 

e serve de pretexto para explicar os esquemas operários: «Não foi Marx que ensinou: aquilo a 

quem o produz? Aí ficamos com quase toda a produção» (CC: 106). A importância da 

consciência de classe é exaltada por esta personagem, a seguir, na ênfase colocada na 

explicitação entre vírgulas: «E para fazer propaganda, mostrar que nós, operários, produzimos 

com qualidade (não vale a pena negar, somos a vanguarda, temos consciência de classe), 

bem… algumas [as kitandeiras] abrem mesmo uma lata para se ver o produto» (CC: 107 − 

sublinhados nossos). A consciência de classe, do Nós, evidencia o orgulho da personagem em 

pertencer ao proletariado e, juntamente, com o comentário entre parêntesis, evidencia a ironia 

do autor, na medida em que todos os testemunhos das personagens colocam em relevo o 

pragmatismo e o individualismo de cada um. Porém, não serão escassos os discursos quase-

panfletários de apologia ao operariado, como se verifica na assertividade do operário da 
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Temex, em «Lição de economia política»: «Ninguém tem medo de nada, quem manda é a 

classe operária» (CC: 113)284.  

Neste sentido, o tom panfletário vai ganhando terreno. Em «Que raiva!» (CC: 131-

138), a forma como terminam as cartas entre os vários funcionários do Departamento da 

Sanidade Animal da Cidade de Luanda, através das frases curtas e exclamativas e dos 

ideologemas escolhidos, do campo semântico da revolução, evidenciam a convicção de que a 

vitória será do MPLA: «Saudações Revolucionárias» (CC: 133); «A luta continua! / A Vitória 

é certa!» (CC: 135) e a data repetida: «Luanda, (…) 1980 − ANO DO 1º CONGRESSO 

EXTRAORDINÁRIO DO PARTIDO E DA CRIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DO POVO» 

(CC: 134, 135, 136, 137, 138). As maiúsculas evidenciam a importância dada ao Congresso 

como forma de organização partidária e legitimação de poder instituído e colocam em relevo a 

importância dada ao povo através da preocupação em criar uma Assembleia. Este júbilo não 

pode, porém, deixar de ser visto com ironia pelo leitor do século XXI; pelo leitor, a quem, 

afinal, se dirige o «Aviso ao leitor», de que já falámos no capítulo III, uma vez que a luta foi 

difícil e a vitória só se precipitou com a morte do líder (Jonas Savimbi) da oposição principal. 

Quanto à importância da criação da Assembleia do Povo, as perguntas são inevitáveis: não 

serviu ela apenas para o proveito de alguns? Em que medida serviu a população em geral? 

Pepetela desmistifica a fraseologia pró-revolucionária, mostrando, por um lado, a distância 

entre os discursos e a prática quotidiana, e, por outro, antecipando-se à História, ao prever o 

fracasso político e social de instituições como a Assembleia do Povo. 

Este entendimento do leitor actual enriquece a obra de Pepetela e permite a 

interpretação de uma ironia transtemporal através do piscar de olho do autor em relação ao 

futuro. Futuro que, pelo menos em relação à involução das condições de vida do proletariado 

(uma classe reduzida), não era difícil de entrever na década de 80 para a perspicácia de um 

intelectual como Pepetela.  

  No que concerne as condições de vida da população, podemos referir o capítulo 

«Objecto: relatório das ocorrências na bicha do "Martal"», sobre a «maka» em frente ao 

supermercado Martal, em que se mostra a escassez de alimentos em Luanda, a consequente 
                                                 
284 Esta convicção da generalidade das personagens de O Cão e os Caluandas contrasta com a apatia das 
personagens de O Manual dos Inquisidores, que, após a euforia da revolução, depressa se deixam explorar 
novamente. 
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especulação e os esquemas que se arranjam para conseguir lugar nas filas que se formam para 

obter os produtos. A ironia faz-se notar na própria forma de organização da exposição do 

narrador-personagem, em oposição à desorganização e luta narradas no capítulo: «A − 

informando»; «B − Concluindo»; «C − Propondo». A conclusão termina com a ironia em 

crescendo pelo nonsense do proposto: «3 − Que se faça uma lei a definir se, na sociedade 

socialista, pedra e tijolo servem ou não para marcar lugar na bicha» (CC: 158). Neste relatório 

repete-se a forma de conclusão em relação a «Que raiva!», fazendo referência, na data, ao 

aniversário do Congresso extraordinário do partido e da criação da Assembleia do povo (cf. 

CC: 158). Esta repetição expõe o optimismo entusiástico das personagens, manifestando mais 

uma vez a ironia autoral, pois um acontecimento que parecia de primeira relevância na década 

de 80, não passa de uma falácia que a falta de instrução e a perspicácia das personagens 

exploradas ao longo do livro deixam antever. 

 Ao longo dos vários capítulos do texto 1, os preceitos ideológicos (mal assimilados) 

não passam de retórica, na tentativa de desculpar os insucessos da pós-independência. No 

entanto, e como esperado, são recorrentes as críticas ao colonialismo: «Mas esta gente de hoje 

já esqueceu a exploração colonial, julgam que têm todos os direitos, mesmo de terem as coisas 

mal as pedem, como se no tempo colonial fosse diferente…» (CC: 21). A oposição entre 

cultura nacional e cultura colonial285 é uma constante, ainda que inconsciente, por vezes, nas 

sociedades pós-coloniais. Neste caso, em concreto, «the use of irony might well have been 

intended as a way of subverting the ideology of colonialism from within (...)» (Hutcheon, 

1995ª: 197). É também recorrente a ideia dos complexos e sequelas deixados pelo 

colonialismo: «No fundo dos fundos ainda não estava libertado dos complexos e das taras que 

lhe trouxeram o colonialismo nesta terra onde no antigamente, antes dos brancos, não tinha 

racismo» (CC: 38 − sublinhados nossos). Mais uma vez, assistimos à construção de ideias 

falaciosas e de estereótipos, enquanto estratégia ideológico-discursiva. A História das lutas 

étnicas e as consequências que daí advinham, semelhantes em tudo ao racismo dos brancos, 

antes dos europeus chegarem à África, mostram que a violência e discriminações não são 

                                                 
285 Bernard Mouralis (1984) propôs o conceito de ideologia colonial. Este autor retoma o binómio de cultura e 
colonização de Aimé Cesaire (1978). 
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exclusivas de uma raça em particular em relação a outra e que os conflitos étnicos não são 

menos violentos.  

Deste modo, a conflitualidade que se estabelece entre as duas culturas em contacto é 

bidireccional e abrange os vários domínios do Homem em sociedade. Como bem explicita 

Inocência Mata, o colonialismo é um elemento da situação social:  

 

E o social abrange o político, o histórico, o económico, o ideológico e o cultural (o 

estético, o antropológico, enfim). Assim, quando se fala em literatura, é inevitável 

falar-se do ideológico e do cultural, sobretudo em África onde as literaturas 

nasceram, historicamente, de uma conflitualidade, para protestar contra uma 

situação de conflito entre duas culturas, a portuguesa e a outra (Mata, 2001ª: 48-

49).  

 

Não é só, porém, o discurso do colonizador que falha na apreensão do Outro, também 

o colonizado, compreensivelmente, pela situação de domínio que experienciou, embate em 

estereótipos. Neste sentido, defendemos que o que Homi Bhabha refere sobre o discurso 

colonial é adequado aos dois intervenientes da colonização, colonizador e colonizado: 

 

Um aspecto importante do discurso colonial é a sua dependência do conceito de 

"fixidez" na construção ideológica da alteridade. A fixidez, como signo da 

diferença cultural/histórica/racial no discurso do colonialismo, é um modo de 

representação paradoxal: conta rigidez e ordem imutável como também desordem, 

degeneração e repetição demoníaca (Bhabha, 1998: 105).  

 

O discurso colonial é assim um aparato de poder que se apoia no reconhecimento e 

repúdio de diferenças raciais/culturais/históricas286. Na verdade, porém, o período pós-

independência não trouxe a supressão de todos os males do colonialismo, apenas os substituiu 

por outros diferentes, pois a exploração do Homem não é invenção deste sistema hegemónico. 

A pós-independência trouxe consigo, em alguns casos, a procura do facilitismo e a fuga ao 

trabalho, num contexto de maus salários e de exploração, por conseguinte, este pragmatismo e 
                                                 
286 Cf. Bhabha, 1998: 111. 
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imediatismo contribuem para a sociedade esquemática. No capítulo «Regressados», o oitavo 

regressado acusa os companheiros destes extremos: «Aqui na terra, para vocês, trabalhar é ser 

explorado. Preferem ficar nas bichas do cinema ou do futebol, comprar bilhetes para revender 

mais caro. Isso é que é vida?» (CC: 125). Esta pergunta retórica, com que remata este 

"regressado", deixa no ar a desilusão daqueles que lucidamente avaliam a sociedade da pós-

independência na sua tendência imediatista, sem preocupação com o edificar de uma 

sociedade sustentável. 

 Resulta daqui que o discurso pepeteliano vai da utopia à (des)ilusão. A utopia, 

permitida pela pré-independência e pela independência, presente em Mayombe e em parte de A 

Geração da Utopia, aborta no período pós-independência. Em O Cão e os Caluandas, O 

Desejo de Kianda e Predadores, só para citar alguns exemplos, prevalece o espaço decadente 

que mostra o presente sem grandes perspectivas de futuro auspicioso. Estas obras, 

independentemente da época em que foram escritas, estão imbuídas de mensagens ideológicas 

com sentido épico e transformacional. A este respeito, refere José Carlos Venâncio que «não 

obstante o sentido político com que Pepetela revestiu a utopia que desenvolveu nos seus 

textos, pela forma como o fez, permitiu que a mesma sobrevivesse na conjuntura que se 

sucedeu à “época da nacionalidade”» (Venâncio, 1999: 202).  

Esta utopia não deixa de estar presente em A Gloriosa Família. Apresentam-se aí as 

várias contribuições (holandesa, portuguesa, africana) e traçam-se num mesmo plano o 

passado/presente/futuro da constituição da nação angolana, que Pepetela melhor condensara 

em Lueji. O futuro proposto em Mayombe é, no entanto, exposto satiricamente em O Cão e os 

Caluandas, entre o sorriso que desencadeia o ridículo do individualismo das personagens e o 

trágico da tristeza da desilusão simbolizada no definhar do cão, depois da luta com a 

buganvília. 
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5. O nenhures da utopia: fabricadores de misérias e rapto de esperanças 
 

 
O Último Voo do Flamingo fala de uma perversa fabricação de 

ausência − a falta de uma terra toda inteira, um imenso rapto de 

esperança praticado pela ganância dos poderosos.  

Mia Couto, UVF: 230.  

 

 

 

Os argumentos de alguns estudiosos, para desqualificar a importância da África negra, 

não se prendem apenas com o facto de que este seria um continente sem História, como 

discordámos no capítulo II, mas também com o facto de que não haveria uma filosofia 

africana287. Efectivamente, os negros africanos (em África e na diáspora) e a generalidade dos 

índios da América Latina, especificamente dos territórios que aqui nos ocupam, não tiveram 

uma tradição escrita, o que dificulta a defesa da existência de uma tradição filosófica. As 

tradições e a oralidade têm sido o grande suporte de transmissão de conhecimentos. Na África 

negra não existe nenhum sistema de filosofia elaborado de forma explícita; logo, as afinidades 

com a filosofia ocidental, por exemplo, não são facilmente aferíveis.  

 Assim, quando falamos de pensamento africano, temos de partir do pressuposto de que 

não se trata de uma filosofia no sentido Ocidental, mas de uma maneira de pensar, uma visão 

completa do indivíduo no seio da sociedade e do mundo, pois como questiona Jacques 

Howlett (2002: 155): «comment débarrasser le mot philosophie − comme le mot art − de leur 

marque irrésistiblement occidentale?». O que convencionalmente se chama de "filosofia 

africana" é a tentativa de dar um fundamento conceptual à visão da realidade própria dos 

povos de África. A África e a América Latina não se resumem à miséria, à ditadura, aos 

fundamentalismos, como ilustra a ficção aí produzida. Ela é também um espaço onde as 

questões étnicas, políticas, ideológicas, educacionais, institucionais, religiosas e 

                                                 
287 A partir de La Philosophie Bantoue, do padre Placide Tempels, de 1949, vários pensadores europeus e 
africanos questionam a existência desta filosofia. Alassane Ndaw, por exemplo, em La Pensée Africaine (1997), 
prefere falar de um «pensamento africano» em vez de filosofia africana. 
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comunicacionais são conceptualizadas. A filosofia torna-se, desta forma, segundo Bidima 

(1995), não apenas uma actividade universitária, mas também um comprometimento, em que 

o africano interroga o seu futuro e as suas dúvidas em relação à sua História. Ainda que haja 

diversidades na África negra, a grande característica em comum que une os pensamentos 

africanos é a noção de Vida, de vitalismo. 

Por seu turno, Ndaw, em La Pensée Africaine (1997), pretende com a sua obra destruir 

o mito de um pensamento inteiramente místico dos africanos. Mostra que, qualquer que seja o 

momento da evolução do pensamento do homem, ele tem por base um carácter lógico, uma 

vez que o pensamento, de forma mais ou menos fiel, reflecte as relações dos objectos com os 

fenómenos do mundo objectivo e é premissa indispensável da actividade do homem que visa 

atingir um determinado fim. 

 A especificidade da «filosofia africana» (Bidima, 1995) é aferível em várias 

características do pensamento negro, nomeadamente a psico-fisiologia dos negro-africanos, a 

ruptura epistemológica entre razão intuitiva e razão discursiva — não podemos falar de um 

pensamento materialista nem intelectualista, na medida em que entre o corpo e o espírito há a 

natureza, o cosmos. Nesta perspectiva, o pensamento africano é dialéctico. Uma terceira 

característica prende-se com o facto de o pensamento ser simultaneamente prático e teórico, 

transformando-se em conhecimento através do mito, enquanto narração imbuída de imagens 

simbólicas. Mas este mito, para se tornar conhecimento teórico, precisa de realizações 

experienciadas, da prática. É a prática, por exemplo, na adivinhação, nos ritos de iniciação, na 

vida mística. O conhecimento coincide com o ser; através do conhecimento (metafísico) o 

homem conhece-se melhor, descobre-se a si próprio; logo, o ser é a força vital. Um outro 

aspecto a realçar é o facto de, entre o homem e o cosmos, o visível e o invisível, o significante 

e o significado, existir uma zona de silêncio, um segredo, que é simultaneamente perfeição e 

imperfeição. É este segredo e o consequente silêncio, esta descontinuidade, o quinto traço do 

pensamento africano.  

Um sexto traço será o que os etnólogos foram chamando de "dialéctica", de "lógica 

polivalente", de "superlógica" africana, na medida em que o pensamento procura ser 

sistemático e lógico. O pensamento negro-africano é classificatório; apesar disso, tem uma 

visão global de um mundo unificado por uma dialéctica dinâmica.  
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Um sétimo ponto a acrescentar a esta especificidade da filosofia africana é o 

antropocentrismo, uma vez que o Homem é percepcionado numa concepção dualista de alma-

corpo, que já se encontrava em Platão. É o Homem recriador, o centro, pois Deus precisa dele. 

O etnocentrismo negro-africano está também visível nas artes negro-africanas, que se 

apresentam como forças activas e actuantes sobre a realidade.  

Finalmente, destaca-se a relação espaciotemporal, em que o espaço-tempo é 

apreendido como uma única categoria sentida qualitativamente e não quantitativamente. Os 

lugares são hierarquizados segundo a importância política, social, económica e religiosa: 

aldeias e cidades e, dentro destas, o espaço administrativo, a zona residencial, as zonas pobres. 

Esta hierarquização dá lugar à sacralização dos espaços e ao consequente fenómeno de 

monumentalização, como vimos com a casa da família dos Marianos em Um Rio Chamado 

Tempo uma Casa Chamada Terra. O tempo, por sua vez, é conceptualizado ciclicamente, 

predominando a ausência de futuro. 

Ultimamente, o pensamento africano tem passado por um período de transição, devido 

à desagregação das formas tradicionais e ao desequilíbrio político, que resulta da luta pelo 

poder após as independências (incluindo as negociadas). Esta realidade é, como já vimos, 

explorada por Pepetela nos seus romances, bem como por Mia Couto, como veremos a seguir. 

Este momento de crise é propício ao florescimento da filosofia, depois de várias influências do 

pensamento ocidental. Porém, o intelectual africano é um assalariado que, por um lado, tenta 

ocultar esta relação com o sistema económico, por outro, tenta alhear-se dela, acreditando ter 

um discurso livre. Os romances angolanos e moçambicanos que aqui abordamos enquadram-

se nesta perspectiva de um discurso crítico, como temos vindo a mostrar. 

Este excurso sobre o pensamento negro-africano mostra-nos que apesar da tentativa 

comparatista que possamos fazer, não devemos esquecer as especificidades do pensamento de 

cada uma destas culturas aqui abordadas: portuguesa, brasileira, angolana e moçambicana. Por 

seu turno, não nos parece possível a abordagem da ideologia sem ter presente como pano de 

fundo o pensamento subjacente ao povo em consideração. 

Patrick Chabal (1999: 77-79) relembra a política do espelho para África, na medida em 

que o Ocidental procura no Africano as «pressuposições desenvolvimentalistas» (Chabal, 

1999: 78) acerca de si próprio. Os efeitos desta política são vários: o Ocidente continua a olhar 
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a África como a imagina e não como ela é, consequentemente gera-se um desapontamento por 

aquele continente não ter correspondido até hoje às expectativas ocidentais. Finalmente, e 

como resultado destas perspectivas, continua-se a menosprezar África, como se fosse um ‘caso 

perdido’. Patrick Chabal fala ainda de outro aspecto da política do espelho: a «síndroma de 

Caliban», que se revela de duas maneiras: «(1) o facto de que quando os africanos falam, 

apenas ouvimos o que se conforma à nossa noção de África; (2) e a medida pela qual os 

africanos aprenderam a falar a linguagem que nós queremos ou precisamos de ouvir» (Chabal, 

1999: 78). Na verdade, a tendência do Ocidente para com os "países emergentes" é a do olhar 

exógeno para realidades desiguais e peculiares, por isso distintas das do Ocidente. Não 

podemos esquecer que a filosofia ocidental é iconoclasta, pois, como bem sintetiza Jacques 

Howlett (2002: 159): «l'Occident prétend constituer un univers, à la limite parfaitement 

intelligible, l'Áfrique donne signification à un monde». 

Assim, a concepção errada de África deve-se muito aos três Cs: Comércio (de 

escravos), Cristianismo e Colonialismo288. Inicialmente esta concepção deve-se à imposição 

dos valores por parte do Ocidente, ao tentar substituir os valores tradicionais africanos, 

primeiro em nome do Comércio e da inferioridade dos negros, com o apoio do Cristianismo; 

depois, devido à consequente concepção de uma civilização inferior e, actualmente, em termos 

de uma falaciosa ideologia de progresso. 

Mia Couto, em Pensatempos, na crónica «Que África escreve o escritor africano?», 

refere que a procura da essência da «africanidade», assemelha-se à ideologia colonial, uma vez 

que esses africanos «estão ocupados em encontrar uma raiz para o orgulho de serem 

africanos» (Couto, 2005: 60). Deste modo, o nacionalismo exacerbado, enquanto ideologia, 

não é, obviamente, apenas ocidental, mas também africano. 

Por sua vez, Inocência Mata escalpeliza a noção de ideologia não «na sua acepção 

política, como representação e expressão de um ideal de sociedade mas como mundividência, 

isto é, como um sistema de valores morais, éticos, sociais, culturais e até metafísicos, de 

imagens, de representações de que uma comunidade se serve para interpretar o mundo que a 

rodeia e através do qual (sistema) orienta a sua acção na História» (Mata, 2001a: 49). Assim, 

têm sido várias as correntes ideológicas a alimentar a dialéctica de uma política de 
                                                 
288 Como aliás, relembra, por exemplo, A. Babis Fafunwa (1977). 
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proximidade/distanciamento de que falámos no capítulo anterior para a cultura. O racismo289 é 

uma destas correntes. 

A par do racismo, como forma ideológica que convinha à Europa para explicar a 

exploração desumana, todas as «idéologies à part entière ont toutes été créées, perpétuées et 

perfectionnées en tant qu’armes politiques, et non en tant que doctrine théorique» (Arendt, 

1982 : 71). Hannah Arendt sustenta que as raças foram descobertas nas regiões onde a 

natureza era mais hostil. Desse modo, «ce qui les rendait différentes des autres êtres humains 

ne tenait pas du tout à la couleur de leur peau, mais au fait qu’elles [tribus] se comportaient 

comme partie intégrante de la nature, qu’elles traitaient la nature comme leur mâitre 

incontesté» (Arendt, 1982 : 122). A raça actua, ainda segundo Appiah (1997: 75), «como uma 

espécie de metáfora da cultura; e só o faz ao preço de biologizar aquilo que é cultura, a 

ideologia». 

Os europeus são vistos em O Último Voo do Flamingo na sua descontextualização e 

inadaptação ao espaço africano: «Os europeus, quando caminham, parecem pedir licença ao 

mundo. Pisam o chão com delicadeza mas, estranhamente, produzem muito barulho» (UVF: 

37). Porém, o prestígio dos europeus é ainda um facto. Neste sentido, compreende-se o 

conselho do pai ao narrador: «Eu que andasse com ele [Massimo], porque andar com um 

branco me podia acrescentar respeitos. Mas ser mandado, isso nunca. Mesmo os brancos do 

passado nunca governaram. Nós apenas lhe demos, com nossa fraqueza, a ilusão que nos 

governavam» (UVF: 167-168). O pai do narrador acusa os capacetes azuis de tentarem impor 

uma espécie de neocolonialismo, pois «o problema deles é manter a ordem que lhes faz serem 

patrões. Essa ordem é uma doença em nossa história» (UVF: 192). 

O Feiticeiro propõe, então, uma solução a longo prazo para o problema: «Somos 

madeira que apanhou chuva. Agora não acendemos nem damos sombra. Temos de secar à luz 

de um sol que ainda não há. Esse sol só pode nascer dentro de nós» (UVF: 158). 

                                                 
289 Em resposta ao racismo surgiu a ideologia da África como "pátria negra", uma atitude compreensível por 
pretender encontrar, na suposta identidade racial negra, a resposta ao preconceito alimentado por uma outra 
suposta raça (branca). Porém, não passa de uma resposta radical a uma provocação igualmente radical. Por outro 
lado, esta ideologia não tem tido em conta os vários núcleos de tensão étnica e geopolítica que foram deixados 
pelo colonialismo europeu, procurando preservar a dominação das elites que foram beneficiadas por esse mesmo 
colonialismo. 



Ironia (trans)ideológica e contrapoder verbal 
Capítulo V 

 −374−

Em O Último Voo do Flamingo, estabelece-se, sobretudo, a tensão entre colonizados e 

colonizadores, entre oralidade e escrita. Esta tensão entre oralidade e escrita manifesta-se pela 

presença de um narrador autodiegético com funções de tradutor. O narrador traduz e actualiza 

uma cultura estranha ao Outro, o estrangeiro, e coloca em relevo o papel da oralidade de que 

falámos atrás. Assim, a tradução funciona como textualização da oralidade, na procura da 

identidade cultural no confronto entre o mundo tradicional e o moderno, entre o rural e o 

urbano. 

Para além desta tensão instala-se o conflito entre colonizados e colonizadores. Deixa-

se transparecer a morte dos soldados como punição pela transgressão e não compreensão do 

Outro e aponta-se para uma busca de identidade dos sobreviventes da guerra civil, temática 

também presente em Terra Sonâmbula. Neste sentido, cabe aqui citar Homi Bhabha, que 

advoga que «o discurso colonial produz o colonizado como uma realidade social que é ao 

mesmo tempo um "outro" e ainda assim inteiramente apreensível e visível» (Bhabha, 1998: 

111). Daqui os estereótipos que se criam e a tendência do Ocidente para a visão unificadora do 

Outro, ideia, aliás, defendida por Said em Orientalismo. 

Deste modo, entende-se a crítica que o Feiticeiro Andorinho faz ao colonialismo: 

«Falam muito de colonialismo. Mas isso foi coisa que eu duvido que houvesse. O que fizeram 

esses brancos foi ocuparem-nos. Não foi só a terra: ocuparam-nos a nós, acamparam no meio 

das nossas cabeças» (UVF: 158). A saída do colonizador não é, porém, a solução para os 

problemas sociais e económicos. Em O Último Voo do Flamingo sintetiza-se bem a frustração 

das expectativas iniciais em relação à independência: «Quando chegaram os da Revolução eles 

disseram que íamos ficar donos e mandantes. Todos se contentaram. (...) Agora, nem patrão 

nem escravo. 

 — Só mudámos de patrão» (UVF:141). 

 No final de A Geração da Utopia este aspecto é particularmente enfatizado, bem como 

nos romances de Mia Couto. Estes romances repercutem a posição dos autores face à realidade 

pós-colonial dos seus países, visível nas entrevistas e textos de opinião que escrevem 

(sobretudo Mia Couto). Exemplo deste empenhamento é o tratamento da questão das minas 

antipessoais em O Último Voo do Flamingo, como referimos no capítulo II, o que evidencia o 
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compromisso ideológico do próprio autor, pois como ele refere numa entrevista a Filomena 

Rodrigues-Schmidt: 

 

As mesmas empresas que fabricam as minas, fazem a desminagem. (...) A vida 

passa a ter outro sentido, o mundo passa a ter outro sentido para ti quando tu 

pensas que só de pisares o chão, porque estás a caminhar, a ir para a machamba, 

para a escola ou para a missa, podes morrer. Eu assisti a essa coisa das minas e 

depois assisti à chegada dos mesmos que estiveram por detrás da colocação das 

minas para fazerem a desminagem e receberem por isso. Eu acho que isto é uma 

imoralidade tão grande! E depois há o empolamento dos números. Eles nunca vão 

dizer que estão mil minas postas, dizem que estão cem mil. Porque recebem "à 

mina" (...). A certa altura havia aqui um cinismo que é gravíssimo denunciar 

(Rodrigues-Schmidt, 2004ª: 520). 

 

É no sentido de denunciar a imoralidade em torno deste «negócio» que vai o final de O 

Último Voo do Flamingo em que no final do romance o verdadeiro motivo dos rebentamentos 

é esclarecido: 

 

No final da guerra restavam minas, sim. Umas tantas. Todavia, não era coisa que 

fizesse prolongar tanto os projectos de desminagem. O dinheiro desviado desses 

projectos era uma fonte de receita que os senhores locais não podiam dispensar. Foi 

o enteado do administrador quem urdiu a ideia (...) Plantavam-se e desplantavam-

se minas. Umas mortes à mistura até calhavam, para dar mais crédito ao plano. 

Mas era gente anónima, no interior de uma nação africana que mal sustenta seu 

nome no mundo. Quem se ocuparia disso? (...) Terem explodido estrangeiros foi o 

que desmontou o esquema (UVF: 200).  

 

Estabelece-se um jogo irónico resultante da polifonia entre as vozes que observam a 

realidade de posições sociais e perspectivas ideológicas diferentes, à imagem do que vimos em 

O Cão e os Caluandas. Esses traços ideológico-sociológicos estão presentes, por exemplo, na 

forma como o poder político reage ao sentir-se ameaçado pela «inspecção» do estrangeiro e 
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como o próprio narrador vê os soldados das Nações Unidas, logo ao abrir o livro, numa 

espécie de Prólogo: «Chegaram com a insolência de qualquer militar. Eles, coitados, 

acreditavam ser donos de fronteiras, capazes de fabricar concórdias» (UVF: 12). Estas 

afirmações estrategicamente colocadas no início do romance estão já imbuídas de ideologemas 

que condicionam a leitura da narrativa. Introduz-se assim o leitor na ironia propiciada pelo 

desencanto e pela impossibilidade de harmonia e reestruturação do país.  

Explicita ou implicitamente, os escritores que aqui abordamos expõem as realidades 

que os circundam e denunciam a perversidade das ideologias que servem de pretexto à 

concretização dos objectivos dos poderosos. Mia Couto, Pepetela e João Ubaldo Ribeiro têm 

vindo explicitamente a defender, em crónicas e/ou entrevistas, que o escritor tem de denunciar 

a realidade, tem de ser um intelectual empenhado. Mia Couto sintetiza esta convicção em 

Pensatempos:  

 

qual a responsabilidade do escritor para com a democracia e com os direitos 

humanos? É toda. Porque o compromisso maior do escritor é com a verdade e a 

liberdade. Para combater pela verdade o escritor usa uma inverdade: a literatura. 

Mas é uma mentira que não mente. O escritor, porém, tem outros compromissos. 

Uma das obrigações do escritor africano é estar disponível para, em certas 

circunstâncias, deixar de ser escritor e não se pensar «africano» (Couto, 2005: 59). 

 

O uso da língua em Mia Couto «permite a singularização de cada uma das 

personagens, enquanto o léxico desempenha um papel determinante na construção da 

identidade colectiva e busca uma nova geografia lingüística, isto é, uma nova ideologia para 

pensar e dizer o país» (Mata, s/db). Neste escritor, o uso do léxico adquire particular relevância 

e permite transpor as fronteiras das conveniências político-ideológicas.  

A corrupção é, pois, um dos alvos da crítica miacoutiana, é um dos topoi de O Último 

Voo do Flamingo e está presente como pano de fundo na obra, exposta visivelmente pelo 

narrador: 

 

Mas na minha vila, havia agora tanta injustiça quanto no tempo colonial. (…) 

Aqueles que nos comandavam, em Tizangara, engordavam a espelhos vistos, 
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roubavam terras aos camponeses, se embebedavam sem respeito. A inveja era seu 

maior mandamento. (…) Os novos-ricos se passeavam em território de rapina, não 

tinham pátria (UVF: 114). 

 

Vão neste sentido os desvios de fundos feitos por Estêvão Jonas, a mulher e o enteado: 

«ele anda metido em maltas duvidosas que roubam e até inclinam para negócios de droga. Eu 

estou preocupado e, inclusive, lhe entreguei a ambulância que um projecto mandou para 

apoiar a saúde» (UVF: 97).  

Assim, como nos romances de João Ubaldo Ribeiro e Pepetela, a exploração dá-se 

entre os compatriotas, através dos novos-ricos ou da elite instalada, e daí o sucumbir da utopia, 

após a independência. A corrupção da burguesia local que sobrevive à base de esquemas, 

também expostos em O Cão e os Caluandas, é uma imoralidade que se estende à exploração 

da miséria, visível na ironia trágica que se segue: 

 

Porém, com os donativos internacionais, as coisas tinham mudado. Agora, a 

situação era muito contrária. Era preciso mostrar a população com a sua fome, com 

suas doenças contaminosas. Lembro bem as suas palavras, Excelência: a nossa 

miséria está a render bem. Para viver num país de pedintes, é preciso arregaçar as 

feridas, colocar à mostra os ossos salientes dos meninos (UVF: 77). 

 

A figura ideologicamente mais visada por representar os novos-ricos é o administrador 

Estêvão Jonas. O narrador continua ainda sobre estes novos-ricos: «eram ricos sem riqueza 

nenhuma. Se iludiam tendo uns carros, uns brilhos de gasto fácil. Falavam mal dos 

estrangeiros, durante o dia. De noite, se ajoelhavam a seus pés, trocando favores por migalhas. 

Queriam mandar, sem governar. Queriam enriquecer sem trabalhar» (UVF: 114-115).  

Ultímio, de Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, é a personagem que 

mais se assemelha ao Administrador, de O Último Voo do Flamingo, pela sua ganância. 

Ultímio é visto por Amílcar Mascarenhas como uma «minhoca rasteira e rastejante» 

(RCTCCT: 118). A aliteração e a animalização acentuam, assim, o seu carácter repugnante.  

Em O Último Voo do Flamingo, Estêvão Jonas é a personagem que do sonho de 

participar na construção de um «grande» país (UVF: 165), se transforma, pela cobiça, numa 
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hiena, «pensando apenas em engordar rápido» (UVF: 220). Esta comparação entre os políticos 

e as hienas é acentuada no último capítulo, através da incompreensão exposta pela pergunta 

retórica: «como é que engordaram tanto se já não há vivos para caçarem, se já só resta 

pobreza?» (UVF: 216).  

A desilusão na geração dos governantes do período pós-independência, que culmina 

neste último capítulo através da comparação com este animal necrófago e nocturno, símbolo 

do conhecimento puramente material, é, ao longo do romance, metaforizada no 

Administrador, que, sem pudor, facilmente desvia os fundos da colectividade para seu 

benefício próprio: «Eu sabia, como todos na vila: o administrador Jonas tinha desviado o 

gerador do hospital para seus mais privados serviços. Dona Ermelinda, sua esposa, tinha 

vazado os equipamentos públicos das enfermarias: geleias, fogão, camas» (UVF: 20). As 

actuações de Ultímio conduzem, assim, ao descrédito dos políticos: «A política é a arte de 

mentir tão mal que só pode ser desmentida por outros políticos. Ultímio sempre espalhou 

enganos e parece ter lucrado, acumulando alianças e influências» (RCTCCT: 28). Enquadra-se, 

neste sentido, a carta do avô Mariano: «Luar-do-Chão morreu quando os que a governam 

deixaram de a amar» (RCTCCT: 195). Esta acusação às elites expõe os governantes como 

fabricantes de discórdias, enformados pelo individualismo.  

Os romances da fase pós-colonial são, por conseguinte, «romances de deslegitimação 

rejeitando o imperium ocidental, é verdade, mas também rejeitando o projecto nacionalista da 

burguesia nacional pós-colonial» (Appiah, 1997: 213). Em outros termos, a base e a "ossatura" 

dos novos Estados, nomeadamente de Angola, Moçambique e também do Brasil foram 

constituídas, quase sempre, pelo aparelho administrativo criado pela colonização europeia, 

tendo as elites nativas urbanas instalado regimes autoritários. Muitas vezes, essas elites 

representavam apenas um dos grupos étnicos do país, marginalizando por completo as etnias 

rivais. No Brasil, as elites marginalizaram não só os povos autóctones, mas também a 

população afro-brasileira. 

Esta marginalização dos costumes autóctones é feita em prol de outros usos 

considerados mais convenientes por essas elites ou personagens em ascensão social. Deste 

modo, não é de estranhar o comentário do narrador-tradutor em relação a D. Ermelinda: «A 

administratriz (…) falava ajeitando o turbante e sacudindo as longas túnicas. Ermelinda 
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clamava que eram vestes típicas de África. Mas nós éramos africanos, de carne e alma, e 

jamais havíamos visto tais indumentárias» (UVF: 21). Também Zeca Andorinho critica a 

perda das raízes moçambicanas, num tempo posterior à independência (cf. UVF: 155-159). 

Como referimos no capítulo anterior, na senda de Ana Mafalda Leite (1996: 102), a 

diversidade etnolinguística dificulta compatibilidades ideológicas nas várias camadas sociais, 

quer em Angola, quer em Moçambique (quer no Brasil). 

Em Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, como referimos igualmente 

no capítulo anterior, a Igreja é posta em causa pelo padre Nunes, de Luar-do-Chão, 

inconformado com a injustiça que presencia, a sua visão é não só local, mas universalista, 

desabafando para o jovem Mariano:  

 

Mas a miséria em Luar-do-Chão era, para o sacerdote, somente uma antevisão do 

que iria acontecer com as nações ricas. A violência dos atentados nas grandes 

cidades? Para ele era apenas um presságio. Não era só gente inocente que morria. 

Era o colapso de todo um modo de viver (UVF: 88). 

 

O aumento da pobreza é ainda visto pelo médico, com amargura: «Não era tanto a 

pobreza que o derrubava. Mais grave era a riqueza geminada sabe-se lá em que obscuros 

ninhos. E a indiferença dos poderosos para com a miséria de seus irmãos» (RCTCCT: 118). 

Amílcar Mascarenhas, o médico indiano, lutara contra o colonialismo, estivera preso, tivera 

cargos políticos após a independência, mas finda a revolução, foi demovido de todos esses 

cargos, perseguido pela cor da pele, e «assistiu à morte dos ideais que lhe deram brilho ao 

viver» (RCTCCT: 116). Esta personagem, Fulano Malta290, Abstinêncio e o padre Nunes, em 

Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, assim como o padre Muhando e o pai do 

narrador-tradutor, em O Último Voo do Flamingo, representam a desilusão nas ideologias da 

pós-independência e sobretudo nas consequências que daí advieram. Da ideologia-utopia que 

enformou a luta conta o colonialismo, restam vestígios. Desse tempo ficaram mensagens como 
                                                 
290Fulano Malta achava que «o mundo estava tão torto que um homem para ser bom não podia ser justo» 
(RCTCCT: 214). Guardava consigo o símbolo dos seus antigos ideais e, no final, lançou «a boina de guerrilheiro, 
com uma estrela vermelha costurada» (RCTCCT: 225) a Mariano, que a ajeitou na cabeça «por ironia» 
(RCTCCT: 225). Realmente, os ideais simbolizados pela sua boina deixaram de fazer sentido, pois, como resume 
Abstinêncio: «Tudo está sendo queimado pela cobiça dos novos-ricos» (RCTCCT: 214).   
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a da frase quase ilegível, num edifício em ruínas, que o médico indiano exibirá com orgulho 

ao jovem Mariano: «"ABAIXO A EXPLORAÇÃO DO HOMEM PELO HOMEM" [sic]» 

(RCTCCT: 114). A frase encontrada num edifício degradado, à semelhança dos ideais do país, 

mostra a irreversibilidade e a inconcretude de uma utopia passada. A esta imagem de 

decadência, junta-se o simbolismo do parto de Mariavilhosa, que deu à luz um feto morto na 

noite da independência (RCTCCT: 191), indiciando o fenecimento dos ideais que deram 

origem à liberdade. 

O «capítulo décimo quarto» corresponde à fala do Feiticeiro Andorinho, voz crítica, 

que vem ao encontro de muito do que Mia Couto tem escrito em textos de opinião. Neste 

sentido, este romance evidencia o compromisso estético e político de Mia Couto, expresso 

sobretudo através da ironia. A desilusão desta personagem sintetiza a realidade moçambicana 

da actualidade: «Nada é nosso nos dias de agora. Chega um desses estrangeiros, nacional ou 

de fora, e nos arranca tudo de vez. (…) Não confio em ninguém, estamos ser empurrados para 

onde não há lugar nem data certa» (UVF: 156 − sublinhado nosso). A voz da personagem 

representa as do povo que sofre uma diáspora dentro do próprio país. A concepção de 

estrangeiro ganha aqui um outro valor semântico, sendo que o administrador e os restantes 

«colonos de dentro» (UVF: 168) não passam de estrangeiros aos costumes e aos ideais de 

consolidação nacional. Face a esta realidade, o espaço e o tempo perdem significado e o 

nenhures parece instalar-se.  

Não é também de descurar a ironia ideológica conseguida através de provérbios, 

sobretudo em forma de epígrafes. Na carta-relatório escrita pelo Administrador ao seu 

superior, no «capítulo décimo sexto», com a elucidativa epígrafe, a partir de um provérbio, «A 

urina de um homem sempre cai perto dele», apresenta pela voz (mão) do Administrador o seu 

sonho, uma forma de descida à sua consciência. O Administrador conta ao Superior que 

sonhara com os heróis do passado, os que combateram os colonos, Tzunguine e Madiduane, e 

que estes, querendo expulsar os opressores, escolhiam o Administrador, por abusar do poder. 

A ironia contextual deste relato encontra-se na perplexidade do Administrador expressa nas 

questões retóricas e frases curtas: «Viu? Esse foi o sonho, uma vergonha. Pois também o 

Camarada Excelência entrava nele. Pontapeado, como eu. Os resistentes da nossa gloriosa 

História chutando-nos fora da História?» (UVF: 173). Este tratamento recorrente em relação 
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ao «Camarada Excelência» é de uma ironia lexical indisfarçável, na medida em que se dá a 

concomitância entre a forma passada e aristocrática («Excelência») com a forma nova e 

revolucionária («Camarada»). Por outro lado, o tratamento por «Excelência» coloca a ironia 

na falta de carácter do superior do Administrador, cujo comportamento está longe de ser 

nobre. 

A forma irónica de terminar a carta remete-nos para o cinismo do administrador e da 

máquina burocrática a que ele pertence: «Devido ao adiantado das linhas não me prolongo 

mais, saudando a sua firme liderança nos assuntos do Estado e as transformações capitalistas 

em curso a favor das massas populares» (UVF: 174 − sublinhados nossos). 

Assim como viramos em O Cão e os Caluandas, as ideologias do capitalismo servem 

de pretexto e de justificação para os esquemas económicos e as corrupções feitas, sem respeito 

pelo colectivo como se pretende dar a entender. De facto, o discurso em prol das classes 

populares é rapidamente desmascarado, sob o olhar irónico do autor, no post scriptum da 

carta: «Junto com o portador desta carta seguem os cabritos que me pediu e alguns garrafões 

de sura. São sete bichos e vinte e cinco unidades de bebida. Confira, por favor, para evitar 

tentação de desvios dos quadros médios» (UVF: 175). 

Retomando a perspectiva do pensamento africano, Mia Couto parece querer dizer, nas 

suas obras, que tem de se passar actualmente pela proposta de soluções para uma realidade que 

se vem revelando contrária aos ideários da pré-independência e que é urgente delatar. Deste 

modo, é importante o papel do intelectual para denunciar as atrocidades a que o escritor 

moçambicano se refere, pois, neste momento a utopia transformou-se em desilusão em que, 

sem esperanças, apenas o nenhures parece ter espaço. É o nenhures com que termina O Último 

Voo do Flamingo, mas onde há ainda espaço para se acreditar num reinício, onde ainda há 

espaço para uma outra ucronia, a «espera de um outro tempo» (UVF: 225). 
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6. O espaço-entre ideologia e utopia 
 

 
Contra a indecência dos que enriquecem à custa de tudo e de 

todos, contra os que têm as mãos manchadas de sangue, contra 

a mentira, o crime e o medo, contra tudo isso se deve erguer a 

palavra dos escritores. 

Mia Couto, UVF: 230.  

 

 

 

 A literatura enquanto arte social não poderá ser alheia a ideologias. Vários foram os 

períodos literários em que a representação ideológica assumiu visibilidade através da 

literatura. Fomos tentando analisar, ao longo deste capítulo, o texto narrativo enquanto lugar 

da manipulação consciente, em que o autor organiza os elementos da expressão que estão à 

sua disposição para veicular o seu discurso imbuído de ideologias. 

 O papel da literatura comparada no estudo da(s) ideologias(s) parece-nos ser de grande 

importância, na medida em que permite relacionar autores de nacionalidades diferentes com 

temas e problemáticas semelhantes. Este aspecto realça a unidade na heterogeneidade de 

culturas, evidenciando preocupações ideológicas similares ao nível espacial e temporal.  

 Em Pepetela, Mia Couto e em João Ubaldo Ribeiro a ideologia defendida é, entre 

outras, a da igualdade racial e a do respeito pela mestiçagem. Os romances colocam em 

oposição um universo de valores (igualdade, justiça, liberdade, etc.) e um sistema social 

determinado pelas forças económicas. Os romancistas expõem uma sociedade, criticando-a, 

através de personagens pelas quais mostram simpatia, ou repulsa, ou, ainda, através do jogo de 

vozes narrativas. O desfecho que dão à estória revela soluções para essa mesma sociedade. Os 

processos técnico-estilísticos usados ao serviço da exposição dessas ideias são, porém, e 

naturalmente, diferentes nos romances. Estas obras têm em comum com As Naus e O Manual 

dos Inquisidores a exploração do Homem pelo Homem, como se um dos papéis dos 

intelectuais fosse expor a involução das ideologias, ou, pelo menos, o seu falhanço na 

transformação da sociedade em prol das classes populares. 
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As virtualidades de significação ideológica podem manifestar-se através de 

ideologemas, mas também de componentes diegéticos como a personagem e o espaço. No que 

diz respeito à personagem, esta constitui-se, muitas vezes, como uma figura dotada de 

ideologia própria, que entra em conexão com a ideologia de outras personagens e com a 

ideologia do(s) narrador(es) que descreve(m) e comenta(m) as suas atitudes. A personagem 

tipo social está geralmente ao serviço da manifestação de uma ideologia que pretende ser 

apoiada ou exposta pelo narrador. Normalmente, esta personagem-tipo transforma-se em 

símbolo, revestindo-se de significância ideológica, como é o caso da generalidade das 

personagens que tipificam uma classe ou profissão: o povo, o exército, etc. Em O Cão e os 

Caluandas, por exemplo, as personagens sem nome, como o Primeiro Oficial, ilustram esta 

tipificação ao serviço da ideologia que enforma o livro.  

Por sua vez, o espaço pode salientar um código ideológico quando evidencia atributos 

de ordem social (educação, costumes, conflitos sociais e económicos, cenários políticos, 

etc.)291. É o caso de O Feitiço da Ilha do Pavão, como já referimos no capítulo anterior. O 

espaço e as personagens assumem, de facto, relevância ideológica, nos romances aqui 

estudados. O espaço funciona como pano de fundo histórico onde as personagens se movem e 

deixam transparecer as ideias mentais que conduzem às suas acções. As circunstâncias do 

tempo e do espaço favorecem a vertente interventiva do texto, mas é sobretudo o sentido 

crítico destes autores que recusam a passividade de uma realidade literariamente representada, 

que permite o alcance ideológico destes romances.  

Em O Feitiço da Ilha do Pavão, por exemplo, o narrador heterodiegético vai 

manifestando as suas simpatias ou antipatias pelas personagens do romance, utilizando muito 

o discurso indirecto livre. Este procedimento é sobretudo usado em Viva o Povo Brasileiro. 

Ducrot recupera o dialogismo no quadro teórico da semântica da enunciação e introduz o 

princípio dialógico de Bakhtin na linguística actual. Segundo Ducrot (1984), no discurso 

directo há diversos locutores e a polifonia é «fraca». No discurso indirecto livre, na negação 

polémica, ou na ironia, variam os enunciadores. Nesse caso, a polifonia atinge a sua plenitude: 

as vozes que dialogam e polemizam olham de posições sociais e ideológicas diferentes, e o 

discurso constrói-se no cruzamento dos pontos de vista. Por sua vez, o narrador de A Gloriosa 
                                                 
291 Cf. Reis, 1987: 56. 
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Família, sendo autodiegético, manipula mais directamente o discurso literário do seu ponto de 

vista testemunhal, quase não intervindo directamente na acção.  

A ironia funciona como ferramenta e arma contra uma pressuposta autoridade 

imperante, mostrando as relações sociais de dominação. A função subversiva da ironia desafia 

a hierarquia do discurso, bem visível, por exemplo, na organização de O Manual dos 

Inquisidores e O Cão e os Caluandas. Nos romances que temos tido a oportunidade de 

estudar, a ironia torna-se uma estratégia eficaz de oposição, ao se apropriar da linguagem do 

discurso dominante, pela intimidade que se estabelece entre narradores e personagens. Por 

outro lado, a coexistência de pontos de vista diferentes e da intercepção entre discurso directo, 

discurso indirecto e discurso indirecto livre revelam as potencialidades da ironia para expor o 

mundo de contradições em que vive o Homem e é figura de conflitos.  

Quem fala de ideologia, fala da dialéctica que se estabelece entre ideologia e utopia. 

Como defende Ricoeur, ambas são fruto da «imaginação cultural» e social (1991: 67) e «há 

um lado positivo bem como um lado negativo tanto na ideologia como na utopia» (Ricoeur, 

1991: 67). Porém, a ideologia é sempre negada, é sempre a dos outros, enquanto que a utopia é 

assumida na primeira pessoa. 

 Como destacámos no início deste capítulo, a ideologia e a utopia permanecem 

conceitos polémicos e abrangentes, mas se, por um lado, a «patologia da ideologia é 

dissimulação», a «patologia da utopia é escape» (Ricoeur, 1991: 90). Assim, as ideologias 

presentes nestes romances são desmontadas pelos autores. João Ubaldo Ribeiro, em Viva o 

Povo Brasileiro, apresenta várias formas de orientação ideológica segundo a classe a que 

pertencem as personagens. Em O Feitiço da Ilha do Pavão, porém, a perspectiva ideológica, 

num sentido mais ecuménico, extrapola a questão das classes e roça simbolicamente a utopia. 

O tema da utopia está presente nestes autores: em Pepetela, em Mia Couto, em João Ubaldo 

Ribeiro e, apesar de menos, também em António Lobo Antunes. É inicialmente a utopia-

esperança que desemboca na falência das utopias. As personagens são o alvo desta evolução, 

que, com a quebra da utopia, perdem a identidade292. E essa utopia é, nestes romances, a da 

                                                 
292 As personagens de A Geração da Utopia de Pepetela são exemplo paradigmático desta involução. Veja-se a 
reflexão de Aníbal, no diálogo com Sara, na década de 80: «Pensávamos que íamos construir uma sociedade 
justa, sem diferenças, sem privilégios, sem perseguições, uma comunidade de interesses e pensamentos, o Paraíso 
dos cristãos, em suma. A um momento dado, mesmo que muito breve nalguns casos, fomos puros, 
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construção de uma nação. No caso particular das literaturas africanas de língua portuguesa, 

como refere Pires Laranjeira: 

 

A formação e o desenvolvimento das literaturas africanas de língua portuguesa, 

desde o primeiro livro impresso, em 1849, até à actualidade, passaram pela 

construção do ideal nacional no discurso. No discurso literário, o nacionalismo foi 

a antecipação da nacionalidade, modo específico de a escrita se naturalizar como 

própria de uma Nação-Estado em germinação (Laranjeira, 2001: 185). 

 

Sendo que essa construção é percepcionada de formas diferentes pelas personagens, 

que, com a idade, se transfiguram e se desencantam: resta a descrença e, ironicamente, em 

alguns casos, resta contrafazer aquilo em que se acreditou na juventude, na idade da utopia. 

Como tentámos mostrar, sobretudo em Viva o Povo Brasileiro e em O Cão e os 

Caluandas, na senda de Ricoeur, pela ideologia «o grupo acredita na sua própria identidade. 

Assim, (…) a ideologia reforça, reduplica, preserva e, neste sentido, conserva o grupo social 

tal como é» (Ricoeur, s/d: 381). Neste sentido, cabe à utopia projectar a imaginação para fora 

do real para «um algures que é também um nenhures» (Ricoeur, s/d: 381). O final destes 

romances remete-nos, de facto, para esse nenhures. Em As Naus, a impossibilidade da 

concretização da utopia (do regresso do rei) encerra a obra. Em O Manual dos Inquisidores, a 

frase inacabada do velho ministro remete-nos igualmente para um espaço-tempo 

imaterializável. Por sua vez, as obras de João Ubaldo Ribeiro terminam de forma 

aparentemente menos infausta. A destruição da canastra em Viva o Povo Brasileiro293 remete-

nos para um eterno recomeçar, para a criação de uma ucronia que só parece possível no 

mundo imaginário criado pelo final de O Feitiço da Ilha do Pavão, que apesar de mais 

optimista do que o romance de 1984, é um optimismo utópico, já que nos encaminha para a 

inverosimilhança, para o simbólico. Ricoeur acrescenta, de facto, a necessidade de falar de 

                                                                                                                                                         
desinteressados, só pensando no povo e lutando por ele. E depois... tudo se adulterou (...) a utopia morreu. E hoje 
cheira mal, como qualquer corpo em putrefacção. Dela só resta um discurso vazio» (GU: 202). 
293 O carácter utópico de Viva o Povo Brasileiro é reforçado através da personagem de Maria da Fé, pela 
evolução ideológica de Patrício Macário e pela Irmandade do Povo Brasileiro, que simboliza a luta de resistência 
levada a cabo pelo povo, o verdadeiro herói (colectivo) do romance (cf. Olivieri-Godet, 2005: 37). 
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ucronia «para sublinhar são só a exterioridade espacial da utopia (um outro lugar), mas 

também a sua exterioridade temporal (um outro tempo)» (Ricoeur, s/d: 381).  

Quanto à utopia apresentada por Pepetela, apesar de nas suas obras iniciais ela estar 

voltada para o futuro de Angola, nestes dois romances é a utopia individualista que é realçada: 

a utopia-desejo de que a família Van Dum seja importante e a utopia-materializável, do 

imediato, procurada por cada uma das personagens de O Cão e os Caluandas, em contraste, 

porém, com a simbologia associada à toninha, nessa obra. Esta oposição entre o imediato e o 

idealismo verifica-se também em Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, mas é 

com O Último Voo do Flamingo que Mia Couto cria esse nenhures, que de tão apocalíptico 

coloca a utopia num espaço-entre o real e o imaginário. Os finais destes romances só podem 

ser compreendidos à luz da interpretação irónica, pois, como dirá Pepetela, «não se realizou a 

utopia, mas a utopia nunca se realiza. (…) As pessoas perseguem a utopia, mas nunca a 

alcançam»294. 

Deste modo, estas obras evidenciam que, se a ideologia «preserva e conserva a 

realidade, a utopia põe-na essencialmente em questão» (Ricoeur, s/d: 381). A utopia revela-se, 

assim, um modo de pensar outra forma (diferente) de ser/estar no social, colocando, 

sobretudo, em questão a forma de exercer o poder em sociedade. Resulta daqui a 

complementaridade que se estabelece entre a ideologia e a utopia: a primeira impede a 

segunda de cair na loucura e a utopia contesta frequentemente os limites da ideologia. 

Francisco Prieto defende que a sociedade pós-moderna se caracteriza pelo marasmo, 

pelo hedonismo, pelo utilitarismo e pelo individualismo. Estamos numa época em que se 

erradicou a esperança, onde tudo se centra no presente (daí o hedonismo), não havendo lugar 

para a utopia. O autor insiste na ideia de que a pós-modernidade nega a utopia, em detrimento 

do grotesco: «La utopia, el paraiso perdido y recuperado, las mitologias que reúnen a los 

hombres en un ritual que da sentido a sus vidas, esas cosas aí que han desaparecido para 

siempre. La literatura narrativa o se confirma como una plegaria o no será» (Prieto, 1997: 42). 

A blasfémia, o sentimento do ridículo, a paródia, a ironia seriam resultado desta 

sociedade pós-moderna. Assim, conclui-se que a arte contemporânea representa o grotesco 

                                                 
294 Pepetela na entrevista a Maria Teresa Horta (1992: 2). 
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através de imagens da sexualidade e da violência. Daqui resulta ainda uma literatura com certa 

especificidade: 

 

arranca de la visión del sin sentido de una humanidad que en una superficial 

exaltación de la vida parasita le necrofilia más horripilante, tan ajena a aquellas 

lejanas criaturas, nuestros ancestros, cuando cobraraon conciencia de la 

inteligencia y de la imaginación y entonces, desde el reconocimiento de la muerte, 

construyeron la vida en la premonición de la historia (Prieto, 1997: 40).  

 

Esta citação parece-nos muito adequada a As Naus. Se podemos ver em Viva o Povo 

Brasileiro um crescendo da utopia, em As Naus é certamente a um decrescendo que 

assistimos. Apesar de nem sempre estar explícita, a utopia marca, em parte, os romances que 

aqui tratamos. A ironia sobre as ideologias presentes nestas obras é já forma de traçar utopias. 

Esta temática da utopia explica-se também pelos contextos histórico-geográficos, o onde são 

produzidas as literaturas aqui em questão. São espaços que ainda permitem a utopia, porque 

espaços em construção. Mesmo no caso de Portugal, António Lobo Antunes, apesar do 

desencanto revelado, não deixa de focar (criticando) o carácter messiânico dos portugueses, 

simbolizado sobretudo através do sebastianismo.  

Por outro lado, estes espaços, sobretudo os das "sociedades emergentes", contribuem 

para um escritor ficar comprometido com a sua realidade, aspecto visível em João Ubaldo 

Ribeiro, Mia Couto e Pepetela. Assim, as palavras que se seguem, de Mia Couto, extrapolam o 

seu significado para uma "universalidade globalizante": «Os escritores moçambicanos 

cumprem hoje um compromisso de ordem ética: pensar este Moçambique» (Couto, 2005: 63). 

Aos romancistas já não interessa apenas a nação, mas também (sobretudo) o lugar da nação no 

mundo − eis a transnacionalidade do escritor pós-moderno e destes escritores, em particular. 

A ironia apresentada nestes romances aborda vários campos da ideologia, a religião, a 

vida em família, a vida social, a vida profissional, a falência/corrupção dos poderes políticos e 

sobretudo o ciclo das desigualdades sociais. Esta ironia (trans)ideológica tem carácter 

dramático e alcance universal pela tónica que coloca no Homem vulgar: ora alienado e sem 
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consciência do seu poder na sua própria autodeterminação; ora consciente, mas impotente para 

conseguir pôr em prática os ideais pelos quais luta. 
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Conclusão 
 

 

 

 
O imaginário lusófono tornou-se, definitivamente, o da 

pluralidade e da diferença e é através desta evidência que nos 

cabe, ou nos cumpre, descobrir a comunidade e a 

confraternidade inerentes a um espaço cultural fragmentado, 

cuja unidade utópica, no sentido de partilha em comum, só 

pode existir como tal, dessa pluralidade e dessa diferença.  

Lourenço, 1999b: 112. 

 

 

 

1. 

O estudo, que agora se conclui, teve como principal objectivo pensar as relações entre 

obras de literaturas de língua portuguesa, nomeadamente dos escritores António Lobo 

Antunes, João Ubaldo Ribeiro, Mia Couto e Pepetela, no que diz respeito sobretudo aos 

contornos irónicos da forma como o discurso literário se apresenta. A partir do momento em 

que constatámos a presença da ironia, os métodos e os objectivos alcançados por ela, 

reconhecemos não só este indício, mas outros, que nos permitem a inclusão das obras literárias 

aqui tratadas no Pós-modernismo. Ao mostrarmos o relevo que a ironia literária desempenha 

em campos relacionados com a História, a sociedade, a cultura e a ideologia, tendo por motivo 

central o Homem e o trágico da condição imperfeita, parece-nos possível concluir que este 

tema universal, tratado de formas diferentes nos vários textos, contribui para o carácter 

transnacional das literaturas em questão. 

Primeiramente, abordámos as fronteiras entre a ironia e outros processos discursivos 

parairónicos, como a sátira, o sarcasmo, a paródia, o cómico e o humor. Esboçámos 

igualmente a subdivisão em ironia lexical, contextual e trágica, uma opção que, como 

alertámos no capítulo I, não estará isenta de críticas. Porém, o que nos interessou destacar ao 
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longo deste estudo não foi tanto esta subdivisão, mas a importância estilístico-temática e 

ideológica do uso da ironia nos textos de literaturas de língua portuguesa aqui focados. 

Esta relação irónica do mundo do texto com o mundo extralinguístico manifesta-se, 

por exemplo, na conexão estabelecida entre literatura e História, como tivemos oportunidade 

de constatar. A apreensão da História pelas obras literárias contemporâneas está repleta de 

exemplos de ironia como forma de desconstrução e de "re-mitificação" do passado, 

contribuindo para a análise do trágico humano. O trágico apresentado é sobretudo o do Ser 

explorado e o do balançar das certezas humanas.  

Retomemos o exemplo de Viva o Povo Brasileiro. O seu fascínio não residirá no tipo 

de narrador-organizador multifacetado, na forma como apresenta as descrições e narrações, 

os monólogos interiores, como um realizador? O livro não traz soluções para os problemas 

sociais do Brasil, mas enfatiza determinadas vertentes, como o contraste entre os pobres e os 

ricos e o longo percurso da luta social. Num discurso transgressivo, através da revalorização 

de mecanismos discursivos como a ironia, a paródia, a interdiscursividade e a heterogeneidade 

de linguagens, coloca-se a questão da construção e da concepção da heroicidade. 

A linguagem ubaldina e os processos retórico-estilísticos usados pelo escritor fazem de 

Viva o Povo Brasileiro um romance sedutor, cujo número de páginas não assusta o leitor mais 

reticente. Parece-nos ser um romance-base, ao qual os restantes deste autor devem a sua 

origem. Podemos dizer o mesmo em relação a As Naus, romance que marcou o ponto de 

viragem, consolidada sobretudo a partir de O Manual dos Inquisidores, na forma de expressão 

estética da narrativa antuniana. 

As obras que analisámos primam por ambiguidades e ambivalências; pelo uso 

frequente do estilo paródico; pela hibridação de estilos, de falas e pelo uso da sátira e da ironia 

como formas de crítica das estruturas político-sociais injustas e discriminatórias. Expõem-se 

tensões de contrários, integra-se o erudito e o popular, o trágico e o cómico, o sublime e o 

grotesco, o mágico e o real e questiona-se o sistema político-social e as dicotomias entre 

identidade e alteridade.  

A ironia é forma discursiva usada em outros textos destes autores; aliás, é forma 

discursiva estruturante da Obra destes escritores. No geral, a escrita de Mia Couto não abunda 

em descrições, prevalecem a narração e os diálogos, logo a ironia é desencadeada, sobretudo, 
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pela fala das personagens. Pelo contrário, em Lobo Antunes, João Ubaldo Ribeiro (em Viva o 

Povo Brasileiro, sobretudo) e Pepetela (em A Gloriosa Família) predomina a descrição. No 

entanto, em todas as obras aqui tratadas, a ironia constrói-se sobretudo no entre-lugar dos 

pontos de vista dos vários narradores.  

Em A Gloriosa Família, As Naus, O Último Voo do Flamingo, Um Rio Chamado 

Tempo uma Casa Chamada Terra e O Feitiço da Ilha do Pavão procede-se a uma 

"subjectivação da História", dando-se prevalência a um olhar individual e interpretativo sobre 

os factos narrados. Esse olhar é concedido ao leitor através do narrador — que se torna 

personagem observadora, organizador da narrativa ou comentador das situações. A 

visibilidade dada a vários narradores contribui para o descentramento da narração em O 

Manual dos Inquisidores, O Cão e os Caluandas e Viva o Povo Brasileiro. Cria-se um perfil 

de relação irónica e, por vezes, amarga entre personagens e o narrador-organizador. Com a 

multiplicação de vozes, fractura-se a estrutura interna dos romances, os discursos tornam-se 

modalmente polivalentes, cria-se um distanciamento irónico do autor em relação ao trágico da 

existência humana.  

A manipulação irónica dá-se também ao nível dos factos históricos, através da 

recriação ou reefabulação do passado, interrogando-se o presente e o futuro e, da utopia, cai-se 

no desencanto e na desesperança. Esta "re-escritura" do passado, enquanto estratégia estético-

ideológica, problematiza o antes na relação com o agora e questiona a possibilidade da 

construção de uma identidade una e incontroversa, sem cair na nostalgia, como, aliás, lembra 

Linda Hutcheon (1991ª: 141) a propósito do Pós-modernismo: «without the irony, the 

postmodernism would indeed be the nostalgic or even antiquarian beast that Marxists want it 

to be». 

Neste sentido, a literatura dá voz aos oprimidos que a História tem calado e, enquanto 

produto social au second degré, fruto do uso estético da linguagem, expõe dialecticamente a 

sociedade de que é imagem e espelho, como sugere Eduardo Lourenço (1999b: 133): «de todas 

as maneiras, homem e linguagem são indissociáveis». Deste modo, a ironia, como forma 

discursiva, desmonta a organização social e acentua a sociedade enquanto locus da expressão 

sincrónica e diastrática do drama humano, na medida em que o Homem se encontra agrilhoado 
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às constrições e preconceitos sociais. A desconstrução dos discursos oficiais e sociais dá-se, 

assim, através de uma prática discursiva transgressiva, através da ironia ou da paródia. 

 Por sua vez, a literatura, enquanto forma específica de expressão cultural de um 

espaço/tempo, usa a ironia, nestes romances, muitas vezes associada à carnavalização. São 

exemplo disso: O Feitiço da Ilha do Pavão (episódio escatológico do início e descrição da 

forma de vida no quilombo de D. Afonso Jorge II, por exemplo); O Manual dos Inquisidores 

(momento da trombose do ex-ministro), O Último Voo do Flamingo (episódios relacionados 

com o rebentamento dos capacetes azuis) e a generalidade de episódios de As Naus.  

Finalmente, a ideologia por não conseguir deixar de ser ambivalente, permite que se 

instale a ironia. O espaço das "sociedades emergentes" é propício a um certo tipo de escritores 

empenhados, que vivem o desencanto, depois da utopia. Esse empenhamento faz-se sentir 

explicitamente nas crónicas que escrevem295, bem como nos testemunhos que dão nas 

entrevistas. A ironia revela-se assim forma de comunicar ideologias, denuncia a manipulação 

do ser humano pelos seus pares e permite cumplicidade e distância do autor. No entanto, a 

eficácia da ironia enquanto instrumento político é questionável. A ironia pode desconstruir a 

autoridade estabelecida, mas não terá efeitos práticos significativos, pois, o escritor, qual 

Sísifo aprisionado pela estrutura político-social, nada mais pode do que denunciar e desejar, 

sem que se vislumbrem possibilidades de concretização. Assim, que consequências pode ter a 

literatura na realidade? A construção crítica das consciências; o refrigério perante os 

malefícios da História e da sociedade e a ficcionalização da tragicidade da vida parecem ser 

algumas das consequências. 

Tomemos o exemplo de Mia Couto. Como refere Francisco Noa, «uma ironia subtil e 

acutilante, ora pessimista e sugestivamente comunicativa atravessa toda a escrita de Mia 

Couto» (Noa, 1998: 14). É a escrita do pessimismo e cepticismo da realidade do período pós-

independência, dos dramas de amores e de manipulações que conduzem ao absurdo. É uma 

ironia mais visível, porque em catadupa, sobretudo nos textos cronísticos, na avaliação que faz 

do mundo envolvente, em Pensatempos e O País do Queixa Andar; ironia que é transportada 

                                                 
295 De Mia Couto referimos Pensatempos e O País do Queixa Andar; de João Ubaldo Ribeiro, dos quatro 
escritores o mais produtivo a este nível, contando até ao momento cinco livros de crónicas, destacamos Você me 
Mata, Mãe Gentil. Finalmente António Lobo Antunes, cujas crónicas são menos interventivas e mais literárias do 
que as dos restantes, já publicou até ao momento três livros com textos desse género. 
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de forma subtil para os textos ficcionais. Neste sentido, ganham relevo as palavras de Linda 

Hutcheon (1991ª: 137) sobre o poder da ironia como «an ideologically deconstructive weapon 

in the hands of writers». 

Repetimos que a literatura é veículo importante de ideologia. De facto, também o 

conceito de cultura se aproxima do de ideologia, pois a «ideologia vincula os modelos 

culturais a um processo de particularização, de acordo com as aspirações de classe 

(conscientes ou não)» (Junior, 1989: 32). Em cada momento de revisão de cultura há a 

consciencialização de que o património cultural colectivo está impregnado da ideologia 

dominante nesse momento de actualização. Ora, um dos campos privilegiados, ao nível 

ideológico, é sem dúvida o campo da significação literária.  

Retomando a questão da relação das literaturas africanas com a língua (portuguesa) em 

que se expressam, constata-se que, no geral, não há mais do que uma aparente conflitualidade 

entre língua e literatura. As literaturas de língua portuguesa partilham indiscutivelmente um 

diassistema linguístico comum. Para além disso, o português é a língua oficial desses países, 

com prestígio na expressão escrita. Enquanto historicamente tal não se alterar, o português 

será a língua transmissora de estatuto social, sobretudo nas suas formas mais elaboradas. Ao 

dizermos que a língua portuguesa é «uma pluralidade de pátrias» (Lourenço, 1999b: 132), 

parece-nos claro concluir que não poderemos vê-la como opressora de liberdades. Apesar de 

historicamente os "povos emergentes" terem sofrido processos de aculturação europeia, isso 

não os impede de retomarem as origens. Essas origens, porém, são, em parte, miscigenadas, 

culturalmente falando. 

Como referimos, o uso da linguagem escrita não é suficiente para o estabelecimento de 

um texto como literário; um texto para ser considerado obra de arte é necessário que tenha 

uma intenção estética296. Considerando temática e esteticamente as obras que produziram até 

agora, arriscaríamos dizer que João Ubaldo Ribeiro já escreveu o seu grande romance − Viva o 

Povo Brasileiro, Mia Couto e Pepetela continuam a prometer e a surpreender e António Lobo 

Antunes já atingiu uma mestria difícil de igualar297.  

                                                 
296 Como escreve Genette, «la littérature est l'art du langage» (Genette, 1991: 11). 
297 Como conclui Maria Alzira Seixo: «os romances de António Lobo Antunes, assumindo ocasionalmente uma 
forte tonalidade de expressão poética, são textos desenvolvidos numa prosa de ficção que exibe um trabalho 
prosódico muito rico e minuciosamente cuidado» (Seixo, 2002b: 540). 
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Com o nosso estudo tentou mostrar-se que «é um erro crasso analisar um texto literário 

independentemente do respectivo contexto cultural e político» (Venâncio, 1992: 26). É, pois, 

necessário o respeito pelos diferentes contextos para não se cometerem erros comparatistas, 

uma vez que os métodos conceptuais devem ser adequados a cada uma das realidades: 

europeias, africanas, sul-americanas. 

Apesar das diferenças inevitáveis, António Lobo Antunes, João Ubaldo Ribeiro, Mia 

Couto e Pepetela são autores à procura da identidade nacional dos seus países, países esses que 

revelam traços identitários semelhantes: para além da língua, e apesar da sintaxe angolanizada, 

moçambicanizada ou abrasileirada, sobretudo nos discursos directos, denunciando a relação 

com a oralidade, outros (des)encantos os unem. As suas inquietações são universais, como a 

identidade, a alteridade e o sentido de (des)pertença, evidenciados através da ironia.  

 Resumindo, o que poderemos apontar como aspectos em comum ou diferentes nas 

obras literárias aqui analisadas? Do que dissemos, sublinhamos a preocupação do escritor com 

a sociedade em que vive, o conhecimento histórico, a subjectividade, a narratividade, a auto-

referencialidade e a preocupação estética em que o uso discursivo da ironia (em graus 

diferentes) revela, também, a inserção destas obras no que se convencionou chamar de Pós-

modernismo. O hibridismo das sociedades, das formas textuais em que insiste a teoria pós-

colonial e pós-moderna, mostrou-se terreno propício à disseminação da ironia, caracterizada 

pelo ethos da interrogação, do questionamento, uma vez que o paradoxo da ideologia do Pós-

modernismo assenta no facto de este se alimentar da realidade que contesta298.  

 

 

2.  

Ao abordarmos várias obras de literaturas de língua portuguesa, torna-se difícil evitar o 

conceito de lusofonia. Consideramos, porém, que quando se fala em lusofonia, geralmente se 

cai em três falácias: a da História em comum, a da Língua em comum e a da Cultura em 

comum299. Neste sentido, é perigoso uniformizar os países de língua portuguesa em qualquer 

tipo de campo, incluindo o da literatura e, por conseguinte, o da ironia.  

                                                 
298 A este respeito confrontar com Linda Hutcheon, 1996: 120.   
299 Cf. Xavier, 2005d. 
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No que diz respeito à falácia da História em comum, ela verifica-se apenas num 

determinado período de tempo localizado e, sobretudo, é um período em que as perspectivas 

são diferentes, são as perspectivas do Vencedor versus a perspectiva do Vencido, que durante 

muitos séculos foi abafada. 

Basear a lusofonia numa língua em comum é outra falácia, na medida em que a língua 

portuguesa convive nos diferentes espaços com outras línguas maternas e muitas vezes (em 

África e no Oriente) só tem sobrevivido mais por imposições políticas do que por vontade da 

maioria populacional. Por outro lado, não podemos escamotear o facto de a língua portuguesa 

ter vindo a sofrer actualizações em função dos contactos com outras línguas. Como refere Mia 

Couto (1989): «nós [moçambicanos] não herdámos a língua portuguesa. Herdam-se coisas, 

não seres. E a língua é uma entidade viva. A língua comum não se herda: constrói-se». Parece-

nos, pois, indiscutível que a língua portuguesa nesses outros espaços «deixa (...) de ser de 

Portugal para ser de todos esses países (...) de toda a parte onde ela se fala com expressão 

numérica e social» (Ferreira, 1988a: 68). Por conseguinte, a extensão estética da ironia é 

idiossincrática, de cada escritor e de cada espaço linguístico. 

Finalmente, vejamos a falácia da cultura em comum. Se, por um lado, a realidade de 

"aldeia global" em que vivemos tende a uniformizar alguns aspectos culturais, por outro, os 

contextos históricos e geográficos contribuem para a peculiaridade de cada cultura. Assim, não 

podemos esquecer, por exemplo, a importância da miscigenação, da tradição oral e da 

oraturização da escrita na maior parte dos países onde se fala o Português tão diferente de 

Portugal. Como refere Pires Laranjeira: «a cultura não é homogénea, nem una, nem contínua, 

mas um mosaico em perpétuo movimento e o Outro desperta sempre em nós um arrepio de 

diferença difícil de ultrapassar» (Laranjeira, 2002: 13). Neste sentido, e como diz Mia Couto, 

em relação ao seu país, «há muitos Moçambiques» (2002: 14). Poderíamos acrescentar o 

mesmo em relação aos restantes países de língua portuguesa. Esta contestação, de que há 

muitos Moçambiques, Portugais, Brasis ou Angolas, invalida a tese de uma ironia de língua 

portuguesa. Apesar da língua em comum, a forma de expressão é diferente. Há, porém, um 

aspecto que une a ironia dos vários países: o objectivo universal de reflexão e exposição da 

tragédia da existência humana nas suas contradições e desumanizações. 
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Resumindo, o imaginário de um escritor africano pouco tem que ver com o de um 

europeu ou de um sul-americano. Mas há um corpus cultural universal, devido, sobretudo, à 

globalização. Ainda assim, é mais do que sabido que uma língua é veículo de cultura e que 

cada literatura tem as suas características específicas. As literaturas de língua portuguesa 

partilham indiscutivelmente um diassistema linguístico comum. Porém, são conhecidas as 

diferenças internas de cada país onde se fala a língua portuguesa. Ora, como referimos na 

Introdução, essas peculiaridades permitem-nos falar de literatura brasileira, angolana, 

moçambicana, portuguesa, etc. Aliás, a circulação de culturas tem o efeito contaminante: 

permite dar sentido ao debate entre o Uno e o Diverso (Guillén, 1985) e à expressão 'unidade 

na diversidade'. Leva, ainda, a que o sentimento de periferia não seja aniquilador a ponto de o 

Centro300 ser o modelo a imitar. Neste contexto, e a respeito da escrita de Pepetela, Inocência 

Mata conclui:  

 
o periférico não se move para o centro sob pena de, tornando-se dominante, deixar 

de funcionar como propulsor da diferença. É o centro que é deposto pela própria 

história das margens que vão inundando o universo com as suas histórias e 

individualidades, incluindo as suas "falas de estórias", num pseudotodo em que o 

fluxo particularizante abre as malhas da superfície e o transforma em corpo plural. 

Que se pretende, apesar de tudo, coeso (Mata, 2003: 458). 

 

 

 

3. 

A ironia revela-se um processo discursivo-ideológico ao serviço do desencanto do 

escritor contemporâneo. Esse desencanto português, brasileiro, angolano e moçambicano tem 

pontos de contacto e situa-se a vários níveis: histórico, social, cultural, ideológico e 

ontológico. A ironia revela-se, desta forma, um processo de (des)construção da identidade, 

evidenciando o desconforto do ser-se português, brasileiro, angolano, moçambicano. O 

                                                 
300 Lembramos que ao longo do nosso estudo, e na senda de Boaventura de Sousa Santos, considerámos Portugal 
«semiperiférico». Assim, o Centro seria o conjunto dos países capitalistas ocidentais que ditam hegemonicamente 
parâmetros culturais e político-ideológicos. 
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escritor torna-se, pois, o homem sem pátria e simultaneamente o homem à procura de uma 

mátria. A procura parece, no entanto, ser infrutífera. A oscilação entre a sensação de não-

pertença e a sensação de pertença irremediável e desconfortável a uma nação marcam, como 

vimos, as obras analisadas: As Naus e O Manual dos Inquisidores, de António Lobo Antunes; 

O Último Voo do Flamingo e Um Rio Chamado Tempo uma Casa Chamada Terra, de Mia 

Couto; O Cão e os Caluandas e A Gloriosa Família, de Pepetela; Viva o Povo Brasileiro e O 

Feitiço da Ilha do Pavão, de João Ubaldo Ribeiro.  

Retomando as interrogações iniciais, que fomos explorando ao longo dos capítulos, 

pensamos ter demonstrado que há traços unificadores da ironia nas literaturas de países de 

língua portuguesa, mas que, pelas características específicas de cada espaço, não se pode falar 

de uma ironia de língua portuguesa. A complexidade das componentes envolvidas (História, 

cultura, sociedade, ideologia) nos diferentes territórios de língua portuguesa não permite que 

possamos falar de uma ironia lusófona. 

De acordo com a nossa proposta, adquirem particular relevo nas obras estudadas a 

ironia contextual, a ironia lexical e a ironia trágica. Diremos que a ironia mais frequente nos 

textos abordados revela um pendor de exposição do drama da condição humana. A ironia 

apresenta-se como forma literária universal de problematização da natureza humana. Daí a 

importância do uso da ironia trágica. A ironia, na sua função predominantemente 

dessacralizadora, evoca o passado, coloca em causa as verdades comummente aceites e 

subverte os discursos oficiais, possibilitando ao leitor a reavaliação das «certezas». Como 

refere Milan Kundera (2002: 159): «l'ironie irrite. Non pas qu'elle se moque ou qu'elle attaque 

mais parce qu'elle nous prive des certitudes en dévoilant le monde comme ambiguïté». 

O trágico da identidade brasileira, moçambicana, angolana, portuguesa assenta na 

procura das suas raízes identitárias, na tentativa de ultrapassar a fronteira entre Caliban e 

Próspero e de conseguir libertar-se de grilhões. Porém, no mundo contemporâneo globalizado, 

este objectivo parece difícil de concretizar; tanto mais que os piores grilhões parecem ser 

endógenos: a corrupção dos poderes instituídos, o desrespeito por liberdades essenciais e a 

angústia existencial que se repercute, a partir deste ambiente, no ser humano. 

Para finalizar, e retomando a citação de Eduardo Lourenço, que serve de epígrafe a 

esta conclusão, a fragmentação do espaço cultural da língua portuguesa repercute-se 
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necessariamente na pluralidade e na diferença, logo, apesar de a ironia apresentar objectivos 

similares nas obras estudadas, a expressão estética e, por vezes, temática, é diferente e mostra 

alguns efeitos e consequências igualmente distintos.  

Concluimos, então, que os romances, independentemente dos contextos em que são 

escritos, evidenciam as relações históricas, sociais, culturais, ideológicas e as suas 

consequências e pretextos para a análise da Natureza Humana. Neste sentido, as obras 

apresentam uma abrangência universal. Como enunciámos na Introdução, a ironia é uma 

forma (retórica, discursiva, expressiva, ideológica) dos desencantos humanos, da 

desconstrução do trágico da existência. Assim se compreende o alcance universal destas obras, 

em que as tragédias são tratadas de forma discursiva e a ironia revela-se panaceia para o drama 

da condição humana. Nesta medida, ganha particular relevo a afirmação de Mia Couto (2005: 

96): «Como escritor, a Nação que me interessa é a alma humana». 
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