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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo evidenciar as relações inter e 

intratextuais estabelecidas por Ondjaki na elaboração de seu livro de contos E 

se amanhã o medo (2010), bem como discutir a importância e o papel da 

recorrência a essas estratégias no contexto contemporâneo. Para a realização 

deste intento, o estudo – exploratório, descritivo e de base essencialmente 

bibliográfica –  está organizado em três capítulos.  No primeiro, traçamos um 

breve panorama da literatura angolana e da importância que a oralidade tem 

neste cenário, bem como apresentamos a vida e a obra do autor. Para a 

construção deste panorama, recorremos, em especial, às considerações de 

Carlos Ervedosa, Rita Chaves e Tânia Macêdo. O segundo capítulo inicia com 

um estudo sobre a intertextualidade a partir das reflexões empreendidas por Julia 

Kristeva, Gérard Genette, Roland Barthes, Laurent Jenny e Leyla Perrone-

Moisés. A seguir, propomos a análise de alguns contos selecionados de E se 

amanhã o medo, identificando e analisando as estratégias intertextuais e 

também intratextuais que neles se observam. O terceiro capítulo, por seu turno, 

empreende a discussão de hipóteses críticas acerca da recorrência às 

estratégias inter e intratextuais na literatura contemporânea, especialmente nos 

contos em estudo, mas não a eles se restringindo, valendo-se, principalmente 

das considerações de Borges, Harold Bloom e Leyla Perrone-Moisés. Confirma-

se, nesta pesquisa, a hipótese de que Ondjaki, ao recorrer às estratégias inter e 

intratextuais na elaboração de seus contos, mais do que almejar tornar-se parte 

do cânone, parece reconhecer e desejar inserir-se 

como elemento de uma literatura “globalizada”, em que as fronteiras liquefeitas 

apontam para uma aproximação – e mesmo quase indistinção – entre as 

literaturas nacionais. 

Palavras-chave: Literatura Angolana; Intertextualidade; Intratextualidade; E se 

amanhã o medo; Ondjaki. 
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ABSTRACT 

The present research aims to highlight the inter and intratextual relations 

established by Ondjaki in the elaboration of his short story book E se amanhã o 

medo (2010), as well as to discuss the importance and the role of recurrence to 

these strategies in the contemporary context. For this purpose, the study - 

exploratory, descriptive and essentially bibliographical - is organized in three 

chapters. In the first, we draw a brief overview of Angolan literature and the 

importance that orality has in this scenario, as well as presenting the life and work 

of the author. For the construction of this panorama, we have recourse, in 

particular, to the considerations of Carlos Ervedosa, Rita Chaves and Tânia 

Macêdo. The second chapter begins with a study on intertextuality from the 

reflections undertaken by Julia Kristeva, Gérard Genette, Roland Barthes, 

Laurent Jenny and Leyla Perrone-Moisés. Next, we propose the analysis of some 

selected short stories of E se amanhã o medo, identifying and analyzing the 

intertextual and also intratextual strategies that are observed in them. The third 

chapter, in turn, undertakes the discussion of critical hypotheses about the 

recurrence of inter and intratextual strategies in contemporary literature, 

especially in the short stories under study, but not restricting them, using, mainly, 

the discussions undertaken by Borges, Harold Bloom and Leyla Perrone-Moses. 

It is confirmed in this research the hypothesis that Ondjaki, appealing to inter and 

intratextual strategies in the elaboration of his stories, rather than aiming to 

become part of the canon, seems to recognize and wish to insert himself as an 

element of a "Globalized", in which the liquefied borders point to an approximation 

- and even almost indistinction - between national literatures. 

Key words: Angolan Literature; Intertextuality; Intratextuality; E se amanhã o 

medo; Ondjaki. 
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INTRODUÇÃO 

 

Consolidada, madura e diversificada – assim se apresenta a literatura 

angolana na contemporaneidade. Com vários autores a escrever e com os mais 

diferentes estilos e resultados, a literatura de Angola tem ocupado seu espaço 

no cenário literário mundial. É a ela que pertence uma das mais significativas 

vozes: Ondjaki, autor que, ainda bastante jovem – como a própria literatura 

angolana – afirma, a cada publicação, sua importância no panorama literário 

contemporâneo.  

Nascido em 1977, em Luanda, capital de Angola, apenas dois anos após 

a independência do seu país de origem do domínio português, Ondjaki é 

descendente de angolanos e portugueses, e estudou em escolas públicas 

angolanas até o Ensino Fundamental II, tendo completado seus estudos –  o 

Ensino Médio e graduação em Ciências Sociais –  em Portugal.  Doutor em 

Estudos Africanos pela Universita Degli Studi di Napoli L'orientale – o que aponta 

para seu amplo conhecimento acerca do fazer literário – Ondjaki é dententor de 

uma escrita peculiar que perpassa os mais diferentes gêneros – poesia, 

romance, conto, novela, teatro, roteiro cinematográfico – e que foi bastante 

agraciada pela crítica com diferentes prêmios – dentre eles o Jabuti (2010), o 

Prêmio José Saramago (2013) e o Littérature-Monde (2016).  

É a produção desse autor, mais especificamente seu livro de contos E se 

amanhã o medo, publicado em 2010, que assumimos como corpus desta 

pesquisa. Nesta obra, constata-se a presença de uma escrita palimpséstica, a 

qual coloca o leitor diante de diversas referências intertextuais – obras da 

literatura angolana e mundial, letras de músicas brasileiras, diferentes elementos 

culturais –, bem como em contato com referências intratextuais, permitindo-nos 

observar o diálogo do autor com sua própria obra, referências essas que 

enriquecem a experiência da leitura, aberta a diversas interpretações. 

Objetivamos, assim, na presente pesquisa, evidenciar as relações inter e 

intratextuais estabelecidas por Ondjaki na elaboração de seus contos, bem como 

discutir a importância e o papel da recorrência a essas estratégias no contexto 

da literatura contemporânea. Desta forma, partimos das seguintes perguntas 
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norteadoras: quais são os diálogos intertextuais estabelecidos pelos contos de 

Ondjaki com outros textos literários e não-literários alheios? De que forma o 

autor, em seu livro de contos, faz referência a seus próprios textos anteriores? 

Com que propósito o autor recorre frequentemente às estratégias inter e 

intratextuais? Como podemos compreender o tão frequente emprego dessas 

estratégias na contemporaneidade? 

Nesta pesquisa exploratória e descritiva, de base essencialmente 

bibliográfica, assumimos como hipótese que Ondjaki, ao recorrer 

constantemente às estratégias inter e intratextuais na elaboração de seus 

contos, almeja inserir-se como parte integrante do cânone, estabelecendo, para 

isso, o diálogo com obras pertencentes à tradição. Almeja, ainda, inserir-se como 

parte de uma literatura “globalizada”, em que as fronteiras liquefeitas apontam 

para uma aproximação – e mesmo quase indistinção – entre as literaturas 

nacionais. Ou, ainda, inserir a literatura angolana dentre as literaturas já 

reconhecidas no cenário mundial. 

Para a realização deste intento, o presente estudo está organizado em 

três capítulos.  No primeiro, por estarmos tratando de uma literatura ainda pouco 

conhecida no contexto brasileiro, traçamos um breve panorama da literatura 

angolana e da importância que a oralidade tem neste cenário, bem como uma 

apresentação da vida e obra do autor. Para a construção do panorama, 

recorremos, em especial, às reflexões de Carlos Ervedosa, Rita Chaves e Tânia 

Macêdo.  

O segundo capítulo inicia com um estudo sobre a intertextualidade. 

Recorremos, neste item, às discussões empreendidas sobre esse conceito por 

Julia Kristeva, Gérard Genette, Roland Barthes, Laurent Jenny e Leyla Perrone-

Moisés. A seguir, propomos a análise de alguns contos selecionados de E se 

amanhã o medo, identificando e analisando as estratégias intertextuais e 

também intratextuais que neles se observam, seja com textos pertencentes à 

literatura canônica ou contemporânea, angolana ou mundial, ou mesmo com 

textos não-literários e pertencentes a diferentes linguagens. 

O terceiro capítulo, por seu turno, empreende a discussão de hipóteses 

críticas acerca da recorrência às estratégias inter e intratextuais na literatura 

contemporânea, especialmente nos contos em estudo, mas não a eles se 

restringindo. Reflete-se, aqui, o porquê da frequente presença da 
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intertextualidade na produção literária de Ondjaki, bem como o seu possível 

significado, seja na realidade angolana ou em no contexto literário 

contemporâneo global. Além disso, discute-se a posição do autor 

contemporâneo diante da tradição que se lhe impõe e a sua convivência com 

ela. Neste capítulo, recorremos, principalmente, às reflexões de Borges, Harold 

Bloom e Leyla Perrone-Moisés. 
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CAPÍTULO I 

Uma estrela na constelação: A Literatura Angolana e Ondjaki em cena 

 

1.1  A Literatura Angolana Contemporânea 

  A presença da literatura angolana tem sido marcante no contexto dos 

estudos literários contemporâneos.  Ainda que não detentora de uma história tão 

antiga, essa literatura tem garantido seu espaço em razão de sua grande 

qualidade estética, da qual Ondjaki – ao lado de vários outros autores, já 

consagrados – é um significativo representante. 

  Para que possamos compreender um pouco mais dessa literatura na 

contemporaneidade, faz-se necessário conhecer um pouco da trajetória por ela 

empreendida, bem como atentarmo-nos para um de seus principais traços: a 

oralidade. Retomemos, ainda que brevemente, um pouco da história da literatura 

em Angola. 

  Os estudos historiográficos africanos apontam para a existência de vários 

povos dentro de Angola: Bakongo, Mbundo, Ovimbundu, Gangela, Ovambo e 

etc., habitantes antigos cuja maioria ainda existe. Esse fato gera várias 

manifestações orais, ainda mais tendo em vista que a Língua Portuguesa é 

usada em concomitância com outros idiomas. Consideremos, inicialmente, as 

manifestações orais mais significativas. 

  Saturnino de Sousa e Oliveira, brasileiro, juntamente com Manuel Alves 

de Castro Francina, angolano, são os primeiros a tratar da literatura oral de 

Angola em uma obra intitulada Elementos Gramaticaes da Língua Nbundu, 

datada de 1864, que contém 20 provérbios em quimbundo. Posteriormente, em 

1885, em Luanda, o missionário suíço Heli Chatelain, em uma pesquisa que 

rendeu várias obras, trata da Literatura Oral e estabelece a classificação 

apresentada abaixo, da qual Rita Chaves (2007) se utiliza. 

  A literatura angolana oral, segundo Heli Chatelain (1894), tem sua fase 

inicial marcada pela oralidade, e se apresenta com a seguinte subdivisão: Mi-

sosso, Maka, Ma-Lunda ou Mi-Sendu, Ji-Sabu, Mi-Imbu e Ji-Nongo-Nongo 

(CHATELAIN, 1894, p.635). 
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  Mi-Sossos são contos orais em que há a personificação de personagens 

que se apresentam em forma de animais nas histórias; as fábulas, por exemplo, 

fazem parte dos Mi-Sossos, que tratam de assuntos cotidianos e sempre 

enaltecem a inteligência em vez da força. 

  Quanto às Makas, pode-se dizer que são histórias que, tomadas por 

verdadeiras, trazem sempre um ensinamento. É interessante lembrar que a 

palavra “maka”, empregada nas obras de Ondjaki, não se refere a esse tipo de 

narrativa, mas à ideia de a conflitos e disputas. 

  Há também as Ma-Lunda ou Mi-Sendu, histórias passadas apenas pelos 

mais velhos, que são bem próximas do que se pode chamar de crônicas 

históricas. 

  Os Ji-Sabu são de provérbios concisos usados constantemente na fala 

cotidiana, de maneira similar à que ocorre no Brasil. Os Mi-Imbu, por seu turno, 

referem-se à poesia e à música; e, por fim, há as adivinhas, Ji-Nongo-Nongo, 

cuja função é exercitar o pensamento e a memória. 

  Todas essas estórias eram contadas por uma personagem cultural, que 

desempenhava diversas funções, o griot.  “O griot era o contador tradicional de 

histórias africanas na África. Além da literatura oral (oratura), o griot detinha as 

funções de poeta, cantor e músico e, muitas vezes, exercia nos grupos sociais 

funções mágicas” (AMORIM, 2010, p.53). 

  Com a colonização de Angola, a literatura passou a ser impressa. Neste 

período, não havia mais o tráfico de escravos –  proibido por decreto em 1836 – 

e uma colonização remodelada passava a ter por base o comércio e a agricultura 

(ERVEDOSA, s/d). No ano de 1899, estudos realizados por portugueses 

presentes na sociedade angolana da época definiram quem eram os civilizados 

e os não civilizados o que posteriormente, culminou em ações que acabaram por 

estabelecer as bases e parâmetros da sociedade deste momento histórico, que 

se iniciava com o desenvolvimento da burguesia local e discriminava os cidadãos 

considerados indígenas.  

  Em 1845, o jornal Boletim Oficial foi fundado pelo governador Pedro 

Alexandrino da Cunha. Além desse, outros periódicos surgiram, com curto 

período de existência, tais como: Imprensa Livre, criado em 6 de dezembro de 

1866; o periódico de cunho político A Civilização da África Portugueza, em 1856, 
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e o jornalismo industrial e profissional, surgido em 16 de agosto de 1923, com o 

jornal A Província de Angola (ERVEDOSA, s/d). 

  A maior parte dos textos literários desse período passou a ser publicada 

em partes nos jornais, mas, gradativamente, as publicações literárias foram 

saindo das folhas dos jornais para se tornarem uma publicação independente: o 

livro. Processo semelhante se verifica na história da Literatura Brasileira que foi 

do folhetim ao livro. 

  Após o contato com a imprensa e a criação de periódicos, Angola conta, 

nesse período, com apenas alguns concursos literários de pequeno porte feito 

por europeus residentes no país. Na capital, Luanda, o “Suplemento de 

Domingo”, do Diário de Luanda, recebia numerosas colaborações, dentre as 

quais se encontravam textos que tratavam de Angola, mas que ainda não 

apresentavam traços e características próprias de uma literatura genuinamente 

angolana.  

  Só em 1940, segundo Carlos Ervedosa (s/d), é que a Literatura Angolana 

irá surgir com temas que tratam do dia-a-dia dos angolanos, bem como de suas 

questões políticas e sociais, deixando de lado o discurso colonial. Como grande 

escritor da literatura angolana daquele momento, Ervedosa destaca Castro 

Soromenho, nascido em Moçambique, mas que viveu muitos anos em Angola. 

  Ervedosa destaca também a importante contribuição que o contato com 

as etnias de Benguela ofereceu à literatura produzida em Luanda no início do 

século XX, chegando a denominar Benguela de “o segundo centro literário 

angolano” (ERVEDOSA, s/d, p. 89). 

  Em 1948, através do movimento “Vamos descobrir Angola!”, iniciou-se um 

estudo com o intento de saber mais sobre o país e sua história, tendo em vista 

que nas escolas só se sabia fatos históricos relacionados aos europeus e dados 

geográficos do país. É nesse momento que surgem alguns autores de renome, 

como Viriato da Cruz. 

  Importante fato é o conhecimento que os intelectuais angolanos têm da 

Semana de Arte Moderna, ocorrida no Brasil em 1922, e de autores brasileiros 

renomados, como Manuel Bandeira e Jorge Amado, ambos lidos por Ondjaki e 

bem conhecidos pelos autores angolanos da década de 1950.  

  Nessa década, surgem alguns periódicos, frutos do Movimento dos Novos 

Intelectuais de Angola, os quais trazem textos em que nitidamente se nota a 



16 
 

ligação entre literatura e cultura do Brasil e da Angola, através de releituras de 

obras literárias brasileiras. Após ser alvo de repressão, o grupo é desfeito, mas 

ressurge com ideais não só culturais e literários, como também políticos, sob a 

sigla MPLA (Movimento Pela Libertação de Angola), grupo importante na história 

de Ondjaki, por ter convivido com pessoas que a ele pertenceram. 

  Desse grupo, fizeram parte grandes nomes da literatura angolana, tais 

como Pepetela, Viriato da Cruz e Luandino Vieira. E foi esse grupo, o MPLA, 

que, em 11 de novembro de 1975, proclamou em Luanda a Independência de 

Angola pela voz de seu então presidente, o Dr. Agostinho Neto. Este também foi 

este o primeiro presidente da Mesa da Assembleia Geral da União dos Escritores 

Angolanos, a qual, no dia 10 de dezembro de 1975, no mesmo local, teve sua 

constituição proclamada por 32 escritores da qual Ondjaki participa como um de 

seus membros.  

  Ainda no ano de 1975, há ocupação de alguns territórios de Angola e, com 

a ajuda de soldados cubanos, a desocupação desses territórios acontece. 

Alguns romances de Ondjaki retratam esse período e a consequente convivência 

com professores cubanos, que se deu por conta do envolvimento de Cuba nas 

guerrilhas que aconteceram em Angola. 

  O envolvimento de Cuba nos conflitos angolanos contou com a 

participação de médicos, professores e soldados cubanos, que deveriam fazer 

uma breve intervenção em favor do MPLA contra União Nacional para a 

Independência Total de Angola (UNITA) e Frente Nacional de Libertação de 

Angola (FNLA), apoiados pelo Zaire, mas que acabou se tornando uma ação que 

rendeu uma estadia de 16 anos dos cubanos em Angola. Graças a essa longa 

estada de cubanos no território angolano é que Ondjaki, nascido em 1977, vai 

ter a oportunidade de estudar com professores cubanos nas escolas públicas de 

Angola. 

  Desse período de guerrilhas, Angola herdou grandes nomes da literatura, 

muitas minas terrestres, além de dificuldades econômicas, tais como crises de 

saneamento básico, alimentação e energia elétrica. 

  É importante destacar na literatura angolana, a forte presença da 

oralidade. Ainda que assuma a configuração impressa, nesta literatura, a 

oralidade e a griotização ganham novas versões de si mesmas, em especial 

após o período de dominação portuguesa, no qual a oralidade e todos os 
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elementos culturais que Angola preservava e representava eram negados. De 

acordo com Rita Chaves: 

  Conforme já afirmamos, a oralidade, uma maneira de 
apreensão, expressão e produção de conhecimentos, mobiliza saberes 
bastante complexos, estando vinculada profundamente às comunidades 
a que pertence. 
 Sob esse aspecto, cremos que a questão da Oratura pode ser 
pensada, adequadamente, quando a examinamos à luz do complexo 
colonial de vida e pensamento, já que as manifestações culturais 
tradicionais, que chegam até nós, vêm filtradas por séculos de presença 
europeia no território angolano (ainda que ela não tenha sido 
abrangente) e, portanto, considerá-las a “pura expressão” popular ou a 
expressão de uma “idade do ouro” seria, no mínimo, escamotear a 
história. (CHAVES, 2007, p.24) 
 

  A oralidade parece ser retomada no constante intento de resgatar e 

manter a cultura e a história do povo angolano. No entanto, essa retomada se 

dá mediada pelo processo colonial e por toda a negação que se faz ao valor das 

estórias pertencentes à oralidade, fato esse que acaba por não deixar a oralidade 

intocada. Na literatura angolana moderna, segundo Amorim: 

 O fato é que escritores e poetas angolanos, vivendo o processo 
de descolonização, produziram e ainda produzem escritas que retomam 
as tradições culturais angolanas, as estórias africanas 
predominantemente ágrafas, valorizando o processo de “griotização” na 
produção narrativa. É através da literatura oral africana que ocorre a 
transmissão de conhecimentos de uma geração para outra e essa 
transmissão oral de estórias (oratura) foi, durante muitos anos, 
considerada de menor valor. A valorização dessa literatura oral tem lugar 
ainda nas décadas de 1950/1960, antes da independência, quando 
poetas angolanos tematizaram em suas obras, entre outras coisas, as 
memórias ancestrais veiculadas pela literatura oral. (AMORIM, 2010, 
p.53) 
 

  Percebe-se, no processo de descolonização, a nova roupagem que a 

literatura oral adquire. As estórias escritas contêm em si as marcas do modo de 

contar histórias orais típicas dos griots angolanos, conforme podemos perceber 

no poema “Makèzú”, de Viriato da Cruz, publicado em 1961: 

"Kuakié!... Makèzú..." 
............................................... 
O pregão da avó Ximinha 
É mesmo como os seus panos 
Já não tem a cor berrante 
Que tinha nos outros anos. 
Avó Xima está velhinha 
Mas de manhã, manhãzinha, 
Pede licença ao reumático 
E num passo nada prático 
Rasga estradinhas na areia... 
Lá vai para um cajueiro 
Que se levanta altaneiro 
No cruzeiro dos caminhos 
Das gentes que vão p´ra Baixa. 



18 
 

Nem criados, nem pedreiros 
Nem alegres lavadeiras 
Dessa nova geração 
Das "venidas de alcatrão" 
Ouvem o fraco pregão 
Da velhinha quitandeira. 
- "Kuakié!... Makèzú, Makèzú..." 
- "Antão, véia, hoje nada?" 
- "Nada, mano Filisberto... 
Hoje os tempo tá mudado..." 
- "Mas tá passá gente perto... 
Como é aqui tá fazendo isso?" 
- "Não sabe?! Todo esse povo 
Pegô num costume novo 
Qui diz qué civrização: 
Come só pão com chouriço 
Ou toma café com pão... 
E diz ainda pru cima 
(Hum... mbundu Kene muxima...) 
Qui o nosso bom makèzú 
É pra véios como tu." 
- "Eles não sabe o que diz... 
Pru qué Qui vivi filiz 
E tem cem ano eu e tu?" 
- "É pruquê nossas raiz 
Tem força do makèzú!..." (CRUZ apud 
DÁSKALOS, 2003, p.59-60) 
 

  Podemos observar que o poema contém vocábulos – tais como “kuakié” 

e “makèzú” – que pertencem ao quimbundu, língua falada pela maioria dos 

angolanos sem escolaridade formal na época. Estas palavras se referem à oferta 

de elementos do desjejum matunino. Há, também, marcas da linguagem oral nos 

diálogos que o poema revela, como se verifica em “- ‘Antão, veia, hoje nada?’” / 

“-‘Nada mano Filisberto... / Hoje os tempos tá mudado...’”. 

  Além das palavras e das marcas de língua oral que o poema nos traz, 

podemos observar que as falas são de pessoas idosas, que contestam as 

mudanças no comportamento dos que adotam costumes do estrangeiro e se 

esquecem da própria tradição, questionamento esse que não se faz somente 

pelo conteúdo do poema, mas também pela sua estrutura. Embora seja escrito 

predominantemente na língua do colonizador, a língua portuguesa, não deixa de 

estar presente a língua do colonizado, o quimbundu, que aparece fragmentada 

por meio de palavras soltas, intercaladas com palavras pertencentes à língua 

portuguesa, simbolizando a tentativa de não se deixar calar, de não se render 

culturalmente. 

  Sobre esse tipo de manifestação da oralidade na produção escrita, Laura 

Padilha nos assegura que: 



19 
 

 O movimento de revitalização, pela escrita, de normas e 
procedimentos estéticos da oralidade acirra-se quando a cultura toma 
consciência de seu hibridismo e busca formas de superá-lo; quando os 
imaginários artísticos percebem que se faz necessário subverter o 
discurso pelo qual possam falar de Angola e de seu povo. (PADILHA, 
apud CHAVES, 2007, p.26-27) 
 

  Na literatura angolana, a língua portuguesa se apresenta entremeada por 

vocábulos e expressões pertencentes aos grupos linguísticos que com ela 

coexistem, na tentativa de preservar a tradição e de representar as diversas 

etnias das quais Angola se compõe, assim como exemplificado por meio do 

poema de Viriato da Cruz. 

  É o que se observa em outras obras da mesma época, como 

“Monangamba”, poema de de António Jacinto: 

Naquela roça grande não tem chuva 
é o suor do meu rosto que rega as plantações: 
  
Naquela roca grande tem café maduro 
e aquele vermelho-cereja 
são gotas do meu sangue feitas seiva. 
  
          O café vai ser torrado 
pisado, torturado, 
vai ficar negro, negro da cor do contratado. 
  
Negro da cor do contratado! 
  
Perguntem às aves que cantam, 
aos regatos de alegre serpentear 
e ao vento forte do sertão: 
  
  
Quem se levanta cedo? quem vai à tonga? 
Quem traz pela estrada longa 
a tipóia ou o cacho de dendém? 
Quem capina e em paga recebe desdém 
fuba podre, peixe podre, 
panos ruins, cinqüenta angolares 
"porrada se refilares"? 
  
Quem? 
  
Quem faz o milho crescer 
e os laranjais florescer 
- Quem? 
  
Quem dá dinheiro para o patrão comprar 
máquinas, carros, senhoras 
e cabeças de pretos para os motores? 
  
Quem faz o branco prosperar, 
ter barriga grande - ter dinheiro? 
- Quem? 
  
E as aves que cantam, 
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os regatos de alegre serpentear 
e o vento forte do sertão 
responderão: 
                      - "Monangambééé..." 
  
Ah! Deixem-me ao menos subir às palmeiras 
Deixem-me beber maruvo, maruvo 
e esquecer diluído nas minhas bebedeiras 
  
                         - "Monangambééé..." (JACINTO apud 
DÁSKALOS, 2003, p.64-66) 

 
  Este poema, assim como o anterior, possui palavras do quimbundu, em 

meio à predominância da língua portuguesa, as quais também podem ser lidas 

como um ato de resistência à invasão cultural estrangeira que tenta soterrar a 

cultura local.  “Monangamba”, palavra de origem quimbundu, e que significa filho 

do escravo, mantém forte relação com o conteúdo do poema que, apesar das 

palavras leves como “aves”, “laranjais”, “florescer”, questiona de maneira crítica 

e sagaz a posição do trabalhador rural diante do senhor, que possui todas as 

riquezas e regalias conquistadas com o auxílio do trabalhador. Por conta desse 

questionamento sobre assunto tão espinhoso na época, é que palavras como 

“cabeças de pretos”, “fubá podre”, “peixe podre”, “pisado” “torturado”, também se 

encontram no poema. E como os questionamentos feitos sobre a desigualdade 

social entre o habitante nativo e o estrangeiro, bem como o tratamento 

desumano que o nativo recebe do estrangeiro não tem solução prática, o poema 

acaba com a lamentação regada pela bebida alcóolica. Mais uma vez, a 

oralidade se mostra como uma marca de resistência da cultura popular angolana 

à cultura do estrangeiro, que tenta suplantar sua rival a todo custo.  

  Atualmente, Angola está em um processo de reconstrução de sua 

estrutura econômica e política, mas quanto à produção literária contemporânea, 

o país conta com grandes nomes como é o caso de Ana Paula Ribeiro Tavares, 

José Eduardo Agualusa e Ondjaki, autores cujas obras preservam o traço da 

oralidade. 

  Nascida em Lubango, Angola, em 30 de outubro de 1952, Ana Paula 

Ribeiro Tavares se tornou poetisa e historiadora amplamente conhecida no meio 

acadêmico de Angola. Mestre em Literatura Angolana e Doutora em 

Antropologia, Ana Paula Tavares, como é mais conhecida, escreveu e publicou 

diversas obras literárias, sempre marcadas pelo lirismo e pela oralidade. Sua 

obra literária foi traduzida para diversos idiomas e, apesar de ser reconhecida 
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por ela, também publicou obras teóricas sobre assuntos ligados à História e 

Antropologia. 

  Outro autor angolano de qualidade é José Eduardo Agualusa, nascido em 

Huambo, Angola, no ano de 1960 que se formou em Silvicultura e Agronomia 

em Lisboa, Portugal. Agualusa é colunista no jornal brasileiro O Globo, para o 

qual escreve semanalmente, além de ser um dos sócios da editora brasileira 

Língua Geral, que tem por proposta publicar apenas livros produzidos em língua 

portuguesa. 

  Diversos autores africanos que já publicaram suas obras pela editora 

Língua Geral, dentre as quais destacamos as coleções Mama África, que trazem 

ilustrações dos moçambicanos Malangatana, Roberto Chichorro e do angolano 

António Ole, contando com autores como Mia Couto (O Beijo da Palavrinha), 

José Eduardo Agualusa (O Filho do Vento), Nelson Saúte (O Homem que Não 

Podia Olhar para Trás) e Zetho Gonçalves (Debaixo do Arco-Íris Não Passa 

Ninguém). O selo Ponta de Lança, desta editora, dedica-se à publicação de 

obras de autores brasileiros e portugueses e conta com autores como os 

brasileiros Ronaldo Cagiano e Christiane Tassis, e os portugueses Faíza Hayat 

e Patrícia Reis. 

  No que se refere à recorrência à oralidade na contemporaneidade, 

Amorim afirma que 

  (...) Os novos escritores utilizam a língua portuguesa, 
mas continuam igualmente a expressar-se literalmente nas diversas 
línguas locais, especialmente quando desejam enfatizar a oratura em 
suas obras. (AMORIM, 2010, p.54) 

 

Os gritos, conforme já mencionado, são, na cultura angolana, os 

contadores de histórias pertencentes à tradição cultural da sociedade onde se 

encontram. E estão intimamente relacionados com a literatura africana 

contemporânea. 

 O fato é que escritores angolanos, vivendo o processo 
de descolonização, produziram e ainda produzem escritas que 
retomam as tradições culturais angolanas, as estórias africanas 
predominantemente ágrafas, valorizando o processo de 
“griotização” na produção narrativa. É através da literatura oral 
africana que ocorre a transmissão de conhecimentos de uma 
geração para outra essa transmissão oral de histórias (oratura) 
foi, durante muitos anos, considerada de menor valor. A 
valorização dessa literatura oral tem lugar ainda nas décadas de 
1950/1960, antes da independência, quando poetas angolanos 
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tematizaram em suas obras, entre outras coisas, as memórias 
ancestrais veiculadas pela literatura oral, pelos griots. (AMORIM 
e PALADINO. p. 53, 2010) 

  Um exemplo dessa forma de retomar a oratura pode ser encontrado nas 

obras de José Eduardo Agualusa, nas quais a oralidade se apresenta por meio 

da proximidade da língua falada graças à presença de vocábulos provenientes 

de outros idiomas utilizados na fala cotidiana: 

 Brand. Brand Malan. Um muadiê meio cacimbado, é o que eu 
acho, mas lá no fundo gente fina, boa muxima. Há dias em que acorda 
angolano. Há dias em que acorda carcamano. Noutros ainda acorda 
angolano e carcamano e bóer, tudo isto ao mesmo tempo, e então, sim, 
convém não chegar perto. Esta noite veio ter comigo, cigarro ao canto 
dos lábios, a gargalhar à toa: 
 - Corta Bartolomeu, meu camba! Tenho aqui um pedaço de 
liamba muito boa. Você fuma? (AGUALUSA, 2012, p.109) 

  Em As mulheres de meu pai é narrada a história do pai de Laurentina, 

filha de Faustino Manso, que tenciona contar a vida do pai, músico e galanteador 

que deixa, ao morrer, sete mulheres e muitos filhos, tornando esta obra uma 

viagem interessante por vários territórios africanos. No excerto mencionado, 

vemos uma maneira de se referir aos fatos e dialogar que aparece desta forma 

para aproximar a língua escrita da língua falada cotidianamente em Angola. 

  Ondjaki, assim como Agualusa, retoma a oralidade com a utilização de 

vocábulos oriundos de línguas angolanas: 

  Sabes o que é não sentir o coração e sentir o coração, 
tud’uma batida só, sangue leve no peito e lágrimas limpas a escorrer? 
Faz conta foste na pesca, rede e tudo, e em vez do peixe grande 
meteste a rede na água e te veio uma nuvem? Se é impossível? Eu sei 
lá, avilo, eu sei lá... Desde candengue que ando então a ver as nuvens 
a dançar nas peles do mar, e me pergunto: assim calminho, liso, tipo 
carapinha com desfrise, o mar não tem as nuvens dele também? De 
onde eu venho é muito longe, por isso, juro mesmo, nasci de novo. Vou 
te confessar: espanto é só aquilo que ainda nunca tínhamos vivido com 
a nossa pele! (ONDJAKI, 2010, p.11) 

  Este trecho é o texto inicial de Quantas madrugadas tem a noite, obra na 

qual os episódios que compõem a narrativa são contados ao longo de uma 

madrugada e, conforme podemos observar, é marcada pela presença da língua 

oral como o uso de “tud’uma”, “eu sei lá”, e palavras de idiomas angolanos 

alheias à língua portuguesa, tais como “candengue” e “avilo”. 

  Em História de amor da Princesa Ozoro e do Húngaro Ladislau Magyar 

(anexo II), de Ana Paula Tavares, poetisa angolana, percebemos outra maneira 

de retomar a oratura. Seu poema traz o nome Ozoro, da princesa africana, e o 
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nome Ladislau, que é a forma portuguesa do nome de origem húngara Laszló, 

segundo Agualusa (2017).  Ladislau Magyar foi um cientista húngaro que se 

casou com a princesa Ozoro, proveniente de Angola, e que continuou suas 

pesquisas, financiadas pelo rei africano, pai da princesa. No trecho do poema a 

seguir, está presente a palavra Ozoro, palavra de origem nigeriana, e o nome de 

uma princesa do povo ovimbundu. Seu nome claramente não é uma palavra que 

pertence à língua portuguesa: 

  VOZ DE OZORO: 
 
  Tate tate 
  meus todos parentes de sangue  
  os do lado do arco 
  os do lado do cesto 
  tate tate 
  porque me acordas para um homem para a vida 
  se ainda estou possessa de um espírito único 
  aquele que não se deu a conhecer 
  meu bracelete entrançado 
  não se quebrou e é feito das fibras da minha 
própria essência 
 
  cordão umbilical 
  a parte da mãe 
  meu bracelete entrançado ainda não se quebrou 
  Tate tate 
  ouve a voz de meu pequeno arco esticado (...) 
(TAVARES, 2011, p.106) 
 

  Uma leitura possível do trecho acima (anexo II) aponta a personagem 

Ozoro refletindo sobre seu casamento com o homem a quem está prometida, 

mas com quem não sabe ainda se conseguirá ser feliz. Além disso, também há 

preocupação quanto ao rompimento entre a vida despreocupada de uma moça 

jovem para a sua entrada na vida de mulher casada.  

   Ozoro se refere aos parentes maternos como “os do lado do cesto”, que 

é um artefato utilizado por mulheres para carregar objetos, e aos parentes 

paternos como “os do lado do arco”, referindo-se provavelmente à caça com arco 

e flecha, que era uma atividade predominantemente masculina. A maneira como 

Ozoro se refere ao seu modo de enxergar o casamento, que para ela aparenta 

ser precoce, remete-nos à oralidade por conter traços da linguagem falada, 

embora seja leve e com vocábulos simbólicos como “essência”, “sangue” e “voz”. 

  Quanto à revisitação da oratura por escritores contemporâneos, o escritor 

e biólogo moçambicano Mia Couto assegura: 
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  (...) Para mim, enquanto escritor, o importante é a 
habilidade de recorrer a um conto, a uma pequena fábula para fazer 
suportar o pensamento. E esse é um traço da oralidade que é um 
sistema de pensamento ainda dominante no meu país. 
  Muito mais que uma questão linguística nós estamos 
perante a ameaça de extinção deste universo da oralidade, de toda essa 
cultura que sobrevive à margem da escrita. (COUTO, 2010, p.8-9) 

  Assim sendo, a oralidade serve de diferentes formas aos escritores 

angolanos contemporâneos, pois enquanto Ana Paula Tavares utiliza elementos 

e a linguagem típica dos contos e lendas orais, Agualusa e Ondjaki aproximam 

a língua escrita da fala e retomam vocábulos de outras línguas angolanas nos 

seus textos. 

  Ondjaki, em algumas de suas obras, também utiliza os mesmos recursos 

com os quais Ana Paula Tavares enriquece suas histórias: 

  venho dizer destas ruas que o sol aperta, e as sombras 
e os panos e as tranças nas meninas que passam – crianças que olham 
o mar com a simplicidade das pedras, aqui onde todas as varandas 
penduram ausências de gentes por regressar. (ONDJAKI, 2014, p. 47) 

  Permeado por simplicidade e poeticidade, este trecho do conto “Gorée”, 

nome de uma ilha senegalesa, carrega marcas da língua falada; além disso, o 

conjunto das palavras simples, sem marcação precisa de tempo, remetem-nos 

à memória, a uma lenda, a um conto ou a alguma história da oratura. Mia Couto 

assim se refere às mudanças que se observam em termos de oralidade: “As 

línguas e as culturas fazem como as criaturas: trocam genes e inventam 

simbioses como resposta aos desafios do tempo e do ambiente” (COUTO, 2010, 

p.6). 

  Como pode ser observado a partir dos exemplos oferecidos, a oralidade 

permanece marcante nas obras angolanas contemporâneas, presente em 

diversos momentos como um recurso que valoriza as etnias angolanas e as 

línguas locais.  

  (...) É verdade que grande parte dos escritores africanos 
enfrenta desafios para ajustar línguas e culturas diversas. Mas esse 
problema não é exclusivo nosso, os de África. Não existe escritor no 
mundo que não tenha de procurar uma identidade própria entre 
identidades múltiplas e fugidias. Em todos os continentes, cada homem 
é uma nação feita de diversas nações. Uma dessas nações vive 
submersa e secundarizada pelo universo da escrita. Essa nação chama-
se oralidade. (COUTO, 2010, p.13)  
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  Com esta afirmação, Mia Couto desmistifica algumas questões, como o 

fato de os escritores africanos, muitas vezes, escreverem utilizando vocábulos 

de outras línguas do seu país e de considerar a oralidade inferior à escrita. À sua 

maneira, cada qual, oralidade e escrita, possui seu valor e todos os escritores, 

segundo Mia Couto, buscam sua identidade e sua maneira de ser no universo 

literário e no mundo.  

  Dentro do conjunto de grandes escritores que compõem o panorama da 

atual literatura angolana, destacamos: Ondjaki, autor que, mesmo ainda 

bastante jovem, já ocupa um espaço representativo no cenário literário angolano 

e mundial. 

  

1.2    Ondjaki: O Griot angolano 

Ndalu de Almeida, neto de portugueses por parte de pai, mas sem perder 

de vista a família tradicionalmente angolana por parte de mãe, e conhecido 

popularmente como Ondjaki (que significa, em banto, “guerreiro, malandro, 

inquieto, irrequieto”), nasceu em Luanda em 1977, onde estudou até o 10º ano 

em escolas públicas e manteve amizades com pessoas de todos os tipos. 

Após esse período, mudou-se para Lisboa onde se graduou em Ciências 

Sociais, curso pelo qual passou principalmente escrevendo seus contos. 

Também fez teatro amador por dois anos, mas sem participar de nenhuma peça. 

Apenas nos anos 2000, faz um curso livre de teatro e participa da peça O futuro 

está nos ovos, com texto de Eugène Ionesco. Ondjaki frequentou, ainda, um 

curso de escrita criativa em Lisboa, o qual marcou bastante a produção dos seus 

textos, atividade essa iniciada aos 16 anos. Mais tarde, realizou uma exposição 

individual em Luanda onde expôs artes plásticas feitas por ele. 

Ainda que bastante jovem, Ndalu, que é também doutor em Literatura 

Africana, por uma universidade italiana, ganhou diversos prêmios pela sua 

produção literária.  

Suas idas constantes à Luanda e suas leituras são o combustível da sua 

escrita. É válido ressaltar aqui que não é difícil para Ondjaki publicar seus textos 

em Angola, porque o governo angolano vem se empenhando no incentivo à 

cultura, privilegiando também a Literatura. 
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Também se aventurou no cinema com Oxalá cresçam pitangas! – 

Histórias de Luanda (2006), produção co-dirigida pelo autor. 

Dentre as leituras recorrentes empreendidas pelo autor, podemos 

ressaltar Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Manoel de Barros, Cláudia 

Roquette-Pinto, João Paulo Cuenca, Eric Nepomuceno, Gabriel García Márquez, 

Vargas Llosa, dentre outros. 

Este ícone angolano centra suas histórias em Angola e, 

preferencialmente, sempre no momento mais atual possível. No seu site, 

Kazukuta1, o autor divide suas obras da seguinte maneira: “Poesia”, “Contos”, 

“Anos 80”, “Infantil / Juvenil”, “Romances / Novela”, “Estórias sem luz elétrica” e 

“Teatro”, as quais, ainda que de maneira breve, exploramos a seguir. 

Considerando a produção que intitula como “Poesia”, encontramos Actu 

Sanguíneu (2000), obra na qual predominam poemas cuja escolha vocabular é 

marcada por leveza e simplicidade e que, ao mesmo tempo, possuem grande 

carga simbólica. Os temas presentes nos poemas são variados, mas todos 

tratam, assim como sugere o título, Actu Sanguíneu, tratade momentos ou 

assuntos relacionados à vida em toda a sua complexidade.  

Em Há prendisagens com o xão (2002), Ondjaki propõe-se a apresentar 

animais, insetos e os diversos elementos que compõem a natureza por meio de 

um processo interessante de criação de palavras, neologismos, semelhante ao 

que encontramos na produção de Guimarães Rosa. Os poemas desta obra, 

segundo Ondjaki, foram inspirados nos poemas de Manoel de Barros, com quem 

trocou cartas, as quais foram publicadas no conjunto desta obra.  

Materiais para um espanador de tristezas (2009), por seu turno, mescla 

realidade e poesia ao abordar temas e assuntos cotidianos de maneira leve e 

suave, combinando experiências diversas com elementos culturais e históricos 

da sua terra natal, além de tratar de aspectos característicos de algumas regiões 

angolanas, dentre outros. 

Os poemas presentes em Os modos do mármore (2015) são também 

marcados pelos neologismos, por criações inesperadas com as palavras.  Neles, 

o eu-lírico trata do mármore em diferentes situações e locais, retomando o tema 

da escrita. Composto por poucos poemas e, portanto, constituindo-se em um 

                                                           
1 Disponível em: http://www.kazukuta.com/ondjaki/ondjaki.html 
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livro curto, ele é costurado à mão, sendo, assim, marcado pelo trabalho 

artesanal.  

Na categoria proposta pelo autor como “Contos”, encontramos narrativas 

caracterizadas pela introspecção, sinestesia e profundidade que surgem a partir 

de temas aparentemente simples e inocentes, mas que propiciam ao leitor um 

grande envolvimento com o texto e reflexões profundas sobre o humano. Eles 

estão divididos em quatro obras publicadas entre 2001 e 2014. Em seus contos, 

o griot angolano resgata elementos da tradição por meio dos assuntos 

abordados (maneira de se relacionar com crenças e superstições, relação do 

angolano com a sua história, seu povo e sua cultura, etc) e os ressignifica, 

colocando as bases da cultura angolana em uma perspectiva contemporânea. 

 Em diversos momentos, o autor faz uma miscelânea de tradição e 

contemporaneidade, inserindo personagens de diferentes gerações que 

dialogam sobre suas ideias, maneiras de ver o mundo, crenças e hábitos, 

elementos esses que enriquecem a (re)significação da mensagem, tornando-se 

necessário que se detenha informações sobre  Angola para que se entenda em 

profundidade o conteúdo transmitido em cada conto. É válido observar que 

Ondjaki consegue ser universal sem perder a sua especificidade, ou seja, sua 

nacionalidade e as tradições culturais que carrega em decorrência de sua 

origem. 

 Momentos de aqui (2001) é uma obra composta de diversos contos que 

abarcam temas relacionados à infância e trazem, como um dos elementos que 

marcam a escrita do autor, a oralidade sempre presente. Ao ler os contos desse 

livro, percebe-se a presença do antigo e do moderno, do real e do fantástico, 

bem como a importância da migração da palavra oral para a palavra escrita. 

 E se amanhã o medo (2005), por sua vez, apresenta questões 

relacionadas ao plano dos sentimentos, sensações, esperanças e devaneios 

típicos de todo ser humano. Chama-nos a atenção suas epígrafes, que nos 

fazem retomar textos basilares de diversos países ao redor do mundo, fato que 

remete o leitor atento ao contato do contemporâneo com o tradicional. Nessa 

obra, encontramos contos escritos em uma linguagem simples, porém regada 

pela profundidade poética e pela visão crítica e sensível acerca de situações do 

cotidiano. 
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 Em O céu não sabe dançar sozinho (2014), temos uma gama de contos 

que se passam em diversas cidades ao redor do mundo, fato que faz com que o 

conjunto dos contos que compõe essa obra nos remeta a um diário de viagem, 

onde só o que interessa ao coração, só o que a sensibilidade humana é capaz 

de eternizar na memória, é relatado. A edição portuguesa desse conjunto de 

contos foi intitulada Sonhos azuis pelas esquinas (2014).  

O item intitulado pelo autor de “Anos 80” compreende os títulos: Bom dia 

camaradas (romance, 2001); Os da minha rua (estórias, 2007) e Avó Dezanove 

e o segredo do soviético (romance, 2008). Tais obras são ambientadas histórica 

e culturalmente na Angola deste período e são as personagens crianças as 

condutoras das narrativas. 

Em Bom Dia Camaradas, romance publicado em 2001, já se torna 

possível encontrar as marcas que o autor imprimirá aos seus demais escritos: 

crianças como personagens centrais, fatos inexplicáveis que asseguram à 

narrativa o caráter de lenda, de construção mítica dentro da narrativa e também 

traços nítidos da oralidade. Nesta obra, um grupo de homens, que invade as 

escolas e comete barbaridades, torna-se conhecido, em todas as escolas onde 

a história se passa, pelo nome de Caixão Vazio em razão do terror que causa. 

Esse grupo, que dentre as personagens da história não foi visto por ninguém, é 

temido assim como uma lenda, já que não há notícia no jornal sobre tal grupo e 

os adultos não falam a respeito dele. Trazendo marcas significativas de oralidade 

e um vocabulário típico do lugar onde a história se passa, o romance revela fatos 

históricos, como a presença de grande número de cubanos no país – referindo-

se,  especificamente, aos professores de origem cubana no enredo –, bem como 

a  menção à guerra civil enfrentada em Angola no momento em que o Movimento 

Popular de Libertação de Angola (MPLA), apoiado pela então União Soviética e 

Cuba, está no poder contra a União Nacional para Independência Total de 

Angola (UNITA) e Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), os quais 

tinham o suporte dos Estados Unidos e África do Sul. É válido lembrar que, em 

1975, há uma embarcação em massa de cubanos em Angola, mas, a partir de 

1989, com o fim da União Soviética e o início do processo de redemocratização 

de Angola, novos acordos de paz foram feitos e os cubanos começam a sair do 

país e é essa despedida entre cubanos e angolanos um dos temas centrais da 

narrativa. 
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Apesar de as personagens centrais serem crianças, a narrativa não é 

ingênua e não trata de temas infantis, mas de despedidas e memórias. A história 

se passa em fins dos anos 1980, e tem como fatos marcantes a vinda de uma 

tia, que mora há anos em Portugal, para Angola e o seu choque com a realidade 

enfrentada agora na sua terra natal, onde simples gestos podem gerar prisão ou 

até tiroteios. Essa obra apresenta, ainda, o contato com os colegas e professores 

cubanos na escola e a dificuldade de entendimento do que estes diziam devido 

ao sotaque advindo de sua língua materna, o espanhol. Interessante notar que 

sempre que se trata das falas dos professores cubanos, observamos a 

preocupação em retratá-las com a maior fidelidade possível. Evidencia-se nela, 

dentre outros elementos, o diálogo entre a tradição com ecos de modernidade, 

visto que, ao mesmo tempo em que o professor é apresentado como alguém que 

tem autoridade incontestável, assim como os mais velhos, é próximo e frequenta, 

inclusive, locais onde os alunos estão. 

Em Os da minha rua (2007), obra também pertencente ao que Ondjaki 

denomina de “Anos 80”, as crianças são também personagens centrais, 

retratando episódios por elas vivenciados. Em meio às crianças encontram-se 

alguns adultos, parte deles professores cubanos, assim como no romance 

anterior, visto que, conforme já mencionado, após um acordo entre Cuba e 

Angola eles vão até o país africano para lecionar. Interessante notar novamente 

o cuidado do autor na apresentação da fala desses personagens, retratando o 

sotaque por meio da escrita e sempre fazendo alusão às diferenças entre os 

vocábulos de ambas as línguas. 

  Em Avó Dezanove e o segredo do soviético (2007), encontramos duas 

senhoras que moram numa casa onde um grupo de crianças, netos de uma 

delas, sempre se encontram. Uma das senhoras é a Avó Agnete, que por ter 

uma doença num dos dedos do pé – que leva à amputação do dedo –, passa a 

ter a alcunha de Avó Dezanove, por possuir apenas 19 dedos; e a outra avó, 

chamada assim pelas crianças por consideração, já que não teve filhos, é 

denominada de Catarina. Quanto ao soviético, mencionado no título, trata-se de 

um soldado que passa um tempo em Angola, junto com uma tropa mandada pela 

então União Soviética ao país para auxiliar o presidente a se manter no poder e 

manter a ordem em Angola, que se encontrava em guerra civil. Esse soldado, 

amigo de Dona Agnete, carrega um segredo que se revela somente no final da 



30 
 

obra e que faz com que as crianças chorem: ele deseja voltar para a sua terra 

natal na companhia da Avó Dezanove, que decide não ir por conta dos netos 

que ama. Nesta narrativa, as personagens não sofrem grandes mudanças ao 

longo do enredo e brincam com o sotaque dos soldados soviéticos, o que 

demonstra a consciência da linguagem utilizada na comunicação das crianças 

com os soldados e a consciência do papel de repressão que eles exercem na 

sociedade angolana, o que se faz notar por meio das piadas que fazem com os 

nomes e cultura dos soldados.  

À classificação “Infantil / Juvenil” pertencem as obras: Ynari: a menina das 

cinco tranças (infantil, 2004); O leão e o coelho saltitão (infantil, 2008); O voo do 

Golfinho (infantil, 2009); Ombela, a origem das chuvas, narrativa essa ganhadora 

do Prémio Caxinde do Conto Infantil, em 2011, e que foi publicada em Angola 

pela Plural Editores, em 2013; no Brasil, pela Editora Pallas; em 2014; e em 

Portugal, pela Editora Caminho, em 2014. Sobre essa produção, é possível dizer 

que a simplicidade da linguagem utilizada para as crianças e/ou jovens não a 

exime da poeticidade própria do texto literário. E, quanto às personagens, que 

são construídas levando-se em consideração o público leitor - que ainda se 

presume ser inexperiente - , são marcadas por reflexões e características que 

se assemelham às do público leitor preferencial, o que não significa, de modo 

algum, a facilitação ou empobrecimento do texto. 

Ynari: a menina das cinco tranças (2004) traz, como sugere o título, a 

história de Ynari, uma menina que vive numa aldeia em meio à natureza, e 

conhece um homem muito muito pequeno, o qual passa a encontrar todos os 

dias, iniciando um processo de aprendizagem sobre as palavras a partir do 

momento em que a menina conhece a aldeia do novo amigo. Ao sair da aldeia, 

Ynari vai ajudar quatro aldeias que guerreiam entre si, ensinando-lhes palavras 

que eles não conhecem: falar, ouvir, ver e sabor, sentidos, portanto, que as 

pessoas das aldeias não tinham.  

 O leão e o coelho saltitão (2008), por seu turno, trata de um leão faminto 

e um coelho muito esperto. O leão procura o coelho porque está com muita fome 

e não encontra carne para comer; este então, resolve dar uma festa de enterro 

do seu cachorro morto. O leão, finge que é um cachorro, e todos os animais da 

floresta são convidades. Na festa, os dois enganam os animais para dividirem a 

carne deles entre si, mas o leão usa da força para pegar as melhores carnes e 
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deixar as piores com o coelho, que se revolta e engana o leão para pegar a parte 

dele, de modo que a história exemplifica uma situação em que a inteligência se 

sobrepõe à força. 

 Em O voo do Golfinho (2009), encontramos um golfinho que desejava 

muito voar e saltava, imaginando-se um pássaro. Num desses saltos, realmente 

começou a voar. Enquanto voava, o golfinho viu outros animais que tinham asas 

e, assim como ele, eram animais que desejavam conseguir voar. Trata-se, 

assim, da liberdade e do desejo de conquistar e desbravar que todo ser humano 

possui. 

 Ombela, a origem das chuvas (2010) apresenta-nos uma pequena deusa 

que pode criar as chuvas a partir das lágrimas. Assim, lágrimas de alegria dão 

origem aos lagos, rios e riachos, enquanto lágrimas de tristeza originam os 

oceanos. A protagonista, desta forma, aprende com o pai, também um deus, que 

a tristeza faz parte da vida. Ombela, que significa chuva em umbundo – um dos 

idiomas falado em Angola –, trabalha com o aprendizado das emoções por meio 

do universo lúdico.  

 É válido ressaltar que todas as obras contempladas nesta categoria 

possuem uma linguagem permeada por simplicidade e leveza, típicas da 

infância, construindo-se de forma linear e marcadas por transmitir mensagens 

profundas embora de forma sutil. Além disso, apresentam um significativo projeto 

gráfico que dialoga com o texto escrito, contribuindo, desta forma, para a 

construção de diferentes sentidos.  

No tocante à classificação proposta por Ondajki, em “Romances”, temos 

Quantas Madrugadas Tem a Noite (romance, 2004) e Os transparentes 

(romance, 2012).  

No primeiro, o enredo gira em torno de uma conversa de boteco em que 

um contador de histórias narra as atrapalhadas vidas dos seus amigos, 

mencionando, por exemplo, um caso curioso de um defunto que ninguém sabe 

como morreu e de um cachorro que fala com a dona da casa onde mora e que 

tem o poder de dominar as abelhas. Toda a história é contada em troca de 

cervejas que o ouvinte paga ao contador para que ele prossiga com a narração. 

Os transparentes (2012) narra a história de um grupo de pessoas que vive 

num prédio localizado em Luanda. Essa obra retrata, através da vida dos 

personagens, o cotidiano e os costumes dos angolanos que vivem em Luanda. 
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As personagens não sofrem grandes transformações psicológicas ao longo da 

narrativa, mas possuem traços que as tornam singulares dentro do enredo. A 

linguagem desta obra é simples e, como nas demais obras deste autor, 

permeada por marcas da oralidade. 

Na classificação “Novela” há apenas uma obra até o momento, O 

assobiador (2002), conta-nos a história de um homem que tem o hábito de 

assobiar, independentemente do estado de alma em que se encontre, fato esse 

que lhe confere a alcunha de “assobiador”; no entanto, não se trata de um 

simples assobio, já que este causa as mais variadas sensações em quem o 

ouve. A narração da história é dada em diversos cortes, semelhante ao que 

acontece numa novela televisiva, e encanta pela presença da linguagem poética 

e refinada por uma sensibilidade sem igual. 

No que se refere à categoria “Estórias sem luz elétrica”, observa-se a 

presença dos títulos: A bicicleta que tinha bigodes (juvenil, 2011), e Uma 

escuridão bonita (juvenil, 2012). Essas obras apresentam traços autobiográficos, 

com temas relacionados à infância do autor. Considerando que Ondjaki nasceu 

em 1977, em Angola, país onde passou a infância e adolescência, mudando-se 

para Portugal apenas depois de completar a educação básica, o autor 

presenciou como era a realidade do país durante a guerra civil, momento no qual 

a energia elétrica sempre faltava ou era simplesmente cortada, evento ao qual 

remete ao nomear o conjunto de obras.  

Na primeira delas, publicada em 2011, o tema central é a luta que um 

grupo de crianças empreende para ajudar a personagem principal a escrever 

uma redação a fim de participar do concurso da rádio nacional que sorteará uma 

bicicleta, com a qual muitas crianças sonham. Revela-se interessante, na 

narrativa, o tio do menino, que tira letras dos bigodes e as guarda numa caixa 

cheia de histórias. Sobre esse homem é que o menino resolve escrever sua 

história.   

Uma escuridão bonita (2012) é a narração do diálogo inocente entre um 

dos netos da Avó Dezanove com uma menina da qual ele gosta. De tempos em 

tempos, a avó vai até a varanda, local onde o diálogo ocorre, e a única luz 

presente na narrativa é a da vela da avó que, esporadicamente, aparece para 

ver o que se passa. Não há, na narrativa escrita, menção a nenhum elemento do 

cenário do momento retratado na obra; esse papel é desempenhado pelas 
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ilustrações do livro que retratam as estrelas, animais, sombra e luz, além de 

pequenos detalhes como o tocar das mãos dos jovens enamorados ou ainda os 

vagalumes e aviões que passam pelo local. O exemplar publicado pela editora 

Pallas, no Rio de Janeiro, em 2012, traz parte da história contada em folhas 

brancas com letras na cor preta, e parte da história contada em folha preta com 

letras brancas, simbolizando períodos em que a luz ora está presente, ora está 

ausente, marcando a importância da luz nos momentos de diálogo da 

personagem principal com as demais. 

Por fim, na classificação “Teatro”, enquadram-se a obra Os vivos, o morto 

e o peixe-frito (teatro, 2009), que recebeu edição especial no Brasil pela Editora 

Pallas e, em Portugal, pela Editorial Caminho em 2014. 

Como podemos observar, Ondjaki já apresenta uma produção bastante 

ampla e significativa nos diferentes gêneros literários, assumindo-se com uma 

das principais vozes da atual literatura angolana. A leitura do conjunto de sua 

produção literária permite-nos afirmar, de forma mais abrangente, que, na 

maioria das obras, seus personagens centrais são crianças, como observamos 

em Bom dia camaradas e Avó Dezanove e o Segredo do Soviético, ou pessoas 

agitadas e que sabem curtir a vida, mesmo passando por dificuldades, como se 

verifica em Quantas madrugadas tem a noite. Além disso, são narrativas 

permeadas por questões relacionadas à existência, aos sentimentos e ao etéreo, 

como é o caso de E se amanhã o medo. 

Das tramas onde as personagens centrais são crianças, podemos dizer 

que as histórias não são infantis, com exceção das obras classificadas como 

infantis / juvenis pelo autor, e tratam de assuntos do universo adulto com bom 

humor. Ao ler a sua obra, o leitor se depara sempre com questões sociais como 

os problemas causados pelos conflitos armados, a pobreza, a fome, a 

desigualdade social, dentre outros, por meio de uma trama criativa e desenvolta, 

sem vocabulário excessivamente complexo e percurso narrativo que não oferece 

grandes barreiras para o entendimento, mas nem por isso de valor menor. 

 Revelando uma produção que caminha pelos diferentes gêneros, 

podemos afirmar que Ondjaki retoma histórias e elementos culturais de Angola 

em diferentes períodos, resgatando, sempre, suas origens culturais. Por este 

motivo, pelo resgate de elementos tipicamente angolanos, é que nos referimos 
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a Ondjaki como um griot, um contador de histórias que tem, dentre os seus 

compromissos, cantar ou recitar sua cultura. 

 A partir dessa breve apresentação da literatura angolana, uma literatura 

jovem, porém vigorosa –  que assim como uma constelação consegue brilhar por 

conta da beleza e singularidade das estrelas que a compõe –, e de Ondajki – um 

de seus grandes representantes –, observaremos mais de perto a obra E se 

amanhã o medo, obra de contos permeados por estratégias intertextuais e 

intratextuais. 
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CAPÍTULO II 

Uma arte museológica: estratégias intertextuais e intratextuais em E se 

amanhã o medo 

 

2.1. A intertextualidade na contemporaneidade: visitando conceitos 

 O estudioso da linguagem, Mikhail Bakhtin, aborda alguns conceitos 

importantes para se discutir a intertextualidade, sendo um deles a polifonia. De 

forma geral, de acordo com o teórico, a polifonia consiste na pluralidade de 

vozes.  “A multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis e 

a autêntica polifonia de vozes plenivalentes constituem, de fato, a peculiaridade 

fundamental dos romances de Dostoievski” (BAKHTIN, 2013, p. 4).  

 Bakhtin despertou a atenção de diferentes pesquisadores que estudaram 

o conceito de polifonia na literatura e, dentre eles, a de Vizeu, que nos explicas: 

Outra noção introduzida por Bakhtin foi o conceito de polifonia, 
resultado dos trabalhos desenvolvidos sobre a natureza do 
discurso literário (1981:65-85). Ao analisar a obra de Dostoievski 
e uma série de textos da literatura popular, Bakhtin percebe que 
o autor investe suas personagens de uma série de máscaras 
diferentes. Como essas máscaras representam várias vozes a 
falarem simultaneamente sem que uma dentre elas seja 
preponderante, Bakhtin qualifica o texto de Dostoievski de 
polifônico. (VIZEU apud SEIDE, 2011, p.144)  

 Muitos romances contemporâneos possuem diferentes vozes e, assim 

sendo, não é possível pensar a literatura sem pensar a intertextualidade, já que 

ela também contribui para a polifonia do texto. A partir dessa afirmação, 

verificamos que a utilização das estratégias intertextuais e intratextuais vai 

culminar na valorização do uso dessa técnica a partir do momento em que ela 

contribua para a originalidade do texto, uma vez que a intertextualidade não é 

simplesmente um recurso que mostra a relação entre fonte e referência, e sim 

uma estratégia utilizada pelos autores para enriquecer a mensagem de sua obra 

por meio de conexões estabelecidas com outras obras. 

 Os autores que buscam a originalidade não precisam negar seu 

conhecimento da tradição literária ou romper com ela porque, ao pensar que o 

novo amplia a significação do antigo, é possível fazer com que da convivência 
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entre ambos surja algo inovador a partir do conhecimento da literatura produzida 

em momento anterior.  

 As pesquisas sobre a intertextualidade iniciaram-se com o estudo de fonte 

e influência; posteriormente, observou-se a polifonia presente nos textos, o que 

fez com que a investigação da influência perdeu o sentido a partir do momento 

em que se verificou que a relação entre a tradição e a inovação pode ser 

enriquecedora. Este percurso pode ser evidenciado a partir das considerações 

de três estudiosos: Julia Kristeva, Gérard Genette e Leyla Perrone-Moisés. 

O conceito de intertextualidade nasce com a teórica búlgara, Julia 

Kristeva, em seu livro basilar para os estudos intertextuais, intitulado Introdução 

à Semanálise, no qual a autora utiliza-se das ciências exatas e da linguística 

para a explicação e/ou exposição de suas ideias. É desse estudo uma das mais 

conhecidas afirmações acerca da intertextualidade: 

(...) todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto 
é absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da 
noção de intersubjetividade instala-se a de intertextualidade, e a 
linguagem poética lê-se pelo menos como dupla (...)  
(KRISTEVA, 2005, p 68). 

 Podemos pensar o que Julia Kristeva, com a expressão “mosaico de 

citações”, elucida sobre a intertextualidade: o mosaico é uma obra composta de 

diversos fragmentos com tamanhos e cores diferentes que, juntos, compõem 

uma só imagem. Da mesma forma, o texto que se utiliza das estratégias 

intertextuais é composto por diferentes fragmentos de outras obras: técnicas de 

escrita, de estrutura textual e/ou temática que, bem como um mosaico, juntos 

dão forma a um texto novo, com uma mensagem e estética próprias. 

 A autora ainda assegura que a linguagem poética, que podemos entender 

como linguagem literária, lê-se como dupla, e essa afirmação nos aponta que 

podemos ter contato com o que aparentemente é dito no texto e também com a 

mensagem que somente um leitor atento pode elucidar. 

 É válido aqui observar, ainda que de forma muito geral que, muito embora 

sejam semelhantes, os conceitos de polifonia e de intertextualidade, preservam 

especificidades, haja vista que o conceito de polifonia foi emprestado das teorias 

musicais por Mikhail Bakhtin para representar a ideia de diferentes vozes de igual 

grau de importância dentro de uma obra (que podem ser do narrador ou alheias 

a ele, porém igualmente importantes) enquanto que o conceito de 
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intertextualidade apresentado por Kristeva refere-se à ligação entre um texto e 

outro, ou com diversos textos. 

 Outro teórico que discute a questão da intertextualidade é Gérard 

Genette, estudioso francês que aproxima a literatura do palimpsesto, um 

pergaminho que foi raspado para ser utilizado outra vez, mas no qual a raspagem 

não esconde o texto antigo, tornando possível a leitura do texto que se encontra 

embaixo de um texto novo. De acordo com Genette, 

Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi 
raspada para se traçar outra, que não a esconde de fato, de 
modo que se pode lê-la por transparência, o antigo sob o novo. 
Assim, no sentido figurado, entenderemos por palimpsestos 
(mais literalmente: hipertextos) todas as obras derivadas de uma 
obra anterior, por transformação ou por imitação. (2010, p.5) 

O exerto acima mostra o quanto é complexa a intertextualidade, haja vista 

que a presença do antigo sob o novo exige certo conhecimento literário, que só 

é possível adquirir depois de diversas leituras das obras basilares da cultura e 

da literatura que se pretende estudar; caso contrário, o referencial não é 

alcançado por falta de conhecimento. 

Em Palimpsestos: a literatura de segunda mão, Gerard Genette apresenta 

o conceito de palimpsesto e cinco tipos de transtextualidade, ou transcendência 

textual, que seriam, de acordo com o autor, os textos que não estão diretamente 

ligados ao texto em si, mas correlacionados a ele. 

Como primeiro tipo de transtextualidade, Genette apresenta a 

intertextualidade, que seria a “co-presença entre dois ou vários textos” (2010, 

p.12), ou uma intersecção, encontro entre dois ou mais textos presentes em 

outro texto. Assim como Kristeva, Genette aponta que a intertextualidade se faz 

com diferentes textos que, absorvidos de alguma forma, trazem-nos algo novo, 

uma literatura enriquecida por diferentes influências e estratégias – lembrando a 

questão da linguagem dupla abordada pela estudiosa búlgara. 

A transtextualidade apresenta diferentes roupagens, mas acaba por 

acontecer no contato entre um texto com outros por meio de citação direta ou 

indireta, por meio de referência implícita ou explícita a dois ou mais textos. 

Genette considera a hipertextualidade como um assunto a ser tratado com 

mais cuidado porque, segundo o autor, “(...) todas as obras são hipertextuais 

(...)” (2010, p.22) e, assim sendo, dedicará boa parte de Palimpsestos a elucidar 
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como se dará a hipertextualidade, elegendo a paródia, a charge e o pastiche 

para desenvolver a teoria da escrita palimpséstica por meio da hipertextualidade. 

Segundo este teórico, as formas de hipertextualidade podem ocorrer por 

transformação simples ou por transformação indireta, considerada por ele como 

imitação. Textos onde ocorre transformação de forma não-satírica em um texto 

se dão por meio da paródia, em oposição à transformação de forma satírica por 

meio do travestimento. Quanto à imitação, de forma não-satírica, há o pastiche, 

e a imitação satírica se dá por meio da charge. 

O paratexto, definido pelo autor como relação “geralmente menos 

explícita e mais distante, que, no conjunto formado por uma obra literária, o texto 

propriamente dito mantém com o que se pode nomear simplesmente seu 

paratexto” (2010, p.13), é posto, por Genette, como o segundo tipo de 

transcendência textual.  De forma geral, o paratexto compreenderia título, notas 

de rodapé, prefácio e afins, ou seja, todos os elementos que estruturam o livro e 

a relação que estabelecem com o texto em si. 

É importante pensar que todos os elementos que constituem um livro 

compõem o que Genette chama de paratexto e, assim sendo, todos os 

elementos que integram a obra auxiliam a compor sua mensagem (introdução, 

resenha, orelha, prefácio, etc). Neste aspecto da transtextualidade, todo o corpo 

do livro é considerado paratexto. 

A metatextualidade, outro tipo de transtextualidade apontado pelo autor, 

é definida por Genette como uma espécie de “‘comentário’, que une um texto a 

outro do qual ele fala” (2010, p.15). Para o teórico, essa relação se faz presente 

nos estudos críticos, visto que eles estabelecem relação textual com a obra 

literária ao analisá-la e, desta forma, todos os textos acadêmicos, que tratam 

assuntos relacionados a uma obra literária, estabelecem com ela relação 

metatextual (artigos, dissertações, ensaios críticos, etc). 

A hipertextualidade, mais uma das transcedências textuais possíveis, por 

seu turno, é definida por Genette como “(...) toda relação que une um texto B 

(que chamarei de hipertexto) a um texto anterior A (que chamarei de hipotexto) 

do qual ele brota de uma forma que não é o comentário (2010, p.16)”.   

A arquitextualidade, por sua vez, é concebida pelo teórico como “conjunto 

de categorias gerais ou transcendentes – tipos de discurso, modos de 

enunciação, gêneros literários, etc.” (2010, p.11), ou seja, a arquitextualidade 
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consiste nos elementos ligados ao texto que não são diretamente relacionados 

a ele, mas que dizem respeito ao tipo de escrita que o compõe: prosa, poesia, 

conto, etc.  

Considerando as diferentes formas de transcendência textual propostas 

por Genette, constata-se que a hipertextualidade é o conceito que dialoga 

diretamente com os conceitos de intertextualidade apresentados por Kristeva e 

também por Barthes. 

Roland Barthes afirma que: “Assim se desvenda o ser total da escritura: 

um texto é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram 

umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; (...)” (BARTHES, 

2004, p. 64). Assim lembra a nós, leitores e estudiosos, que é por meio das 

relações intertextuais que se estabelece o texto e o seu entendimento, visto que 

é através de conexões das mais diversas, como com elementos culturais, obras 

literárias e mesmo diferentes linguagens, que se estabelece a mensagem. 

Laurent Jenny, elucida que: 

(...) a obra literária seria muito simplesmente 
incompreensível, tal como a palavra duma língua ainda 
desconhecida. De facto, só se apreende o sentido e a estrutura 
duma obra literária se a relacionarmos com os seus arquétipos 
(1979, p. 5). 

Sendo assim, é na intertextualidade que iniciamos o trabalho de 

compreensão dos textos que lemos, pois, sem esse recurso, seria muito 

complicado entendermos os textos literários que nos deparamos. Ao 

reconhecermos um tipo textual, um tema abordado, um determinado recurso de 

escrita de obras aparentemente distantes da que o leitor tem nas mãos, ele 

consegue estabelecer o percurso de leitura que deve fazer e consegue 

empreender uma leitura enriquecida pelo conhecimento prévio, que utilizou no 

entendimento da obra. 

Pensando no contexto brasileiro, é impossível pensar a intertextualidade 

sem mencionar Leyla Perrone-Moisés, que nos explica: 

As literaturas americanas já nasceram em línguas que 
não lhes eram próprias, línguas que já tinham uma tradição e 
uma literatura. E, como de fato fomos colônias, nascemos 
devedores das fontes e condenados às influências. A filiação 
evidente e inegável e a dívida decorrente (nossa “dívida externa” 
cultural) tendem a gerar, mais do que a veneração, o rancor e a 
ânsia de independência. (PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 98) 
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É clara a dívida que o influenciado tem para com seu texto inspirador, mas 

pensar apenas nessa questão é claramente empobrecedor e ultrapassado. Além 

disso, a intertextualidade, como dito acima, é um recurso que recupera textos 

basilares que fazem parte da tradição. No texto atual, há uma recuperação do 

passado no presente e essa recuperação pode, e muitas vezes o faz, ampliar a 

leitura e a ressignificar. 

É uma ilusão, infelizmente frequente, dos povos que se 
sentem ameaçados pelo colonialismo cultural, pensar que as 
raízes que lhes são próprias (?) lhes permitirão viver fechados 
neles mesmos. Pois as próprias culturas metropolitanas, que são 
vistas como ameaçadoras de uma identidade nacional, se 
fizeram de absorção e transformação de elementos alheios. Só 
a antropofagia nos salva desses enganos e dessa má 
consciência, por assumir alegremente a escolha e a 
transformação do velho em novo, do alheio em próprio, do dejá 
vu em original. Por reconhecer a originalidade que nunca é mais 
do que uma questão de arranjo novo. (PERRONE-MOISÉS, 
1990, p. 99) 

Dessa forma, a maneira como Leyla Perrone-Moisés trata da 

intertextualidade vai ao encontro do que os outros teóricos abordados no 

presente estudo definem: o mosaico, o palimpsesto, bem como a antropofagia, 

aspectos esses que só enriquecem o texto e, consequentemente, o olhar de 

quem com ele se depara. 

Acreditamos ser as considerações de Leyla Perrone-Moisés de grande 

valia para as discussões acerca da intertextualidade. Entretanto, dela 

discordamos quando afirma que: “Em seu ensaio Palimpsestos, Gérard Genette 

sugere uma terminologia tão minuciosa que acaba por se tornar impraticável” 

(PERRONE-MOISÉS, 2016, p.167). Diferente dela, acreditamos que a 

terminologia presente em Palimpsestos, embora vasta, auxilia na clareza 

conceitual de nossa pesquisa e torna mais clara a relação entre os contos a 

serem analisados e os textos com os quais estabelece ligação. Isto posto, 

valeremo-nos em nosso estudo do conceito de palimpsesto e de algumas das 

terminologias criticadas pela estudiosa com a finalidade de verificar a 

importância de alguns destes fenômenos intertextuais na escrita de Ondjaki, 

principalmente no que se refere ao conceito de palimpsesto e do uso da epígrafe. 

Como pode ser observado, todos os conceitos estudados trabalham a 

intertextualidade partindo do princípio de que o contemporâneo incorpora em si 

a tradição, assim como um museu, que abriga diversas obras dentro de si. Ao 
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entrar no museu, um único lugar que possui diversas obras de arte no seu 

espaço, o visitante entra em contato com diferentes obras que podem ou não ser 

de distintos momentos históricos e que trazem consigo um repertório histórico e 

cultural da sua época. Interessante a comparação do texto com um museu 

quando pensamos que o texto carrega em si elementos da tradição que o 

precedem e os elementos históricos e culturais do seu momento.  

O “visitante” do texto, bem como o museu, carrega consigo um repertório 

de experiências adquiridas no contato com outros textos e, quanto maior for o 

seu repertório de leitura, maior será a rede de conexões que conseguirá 

estabelecer entre o cânone e a obra recente.  

A intertextualidade possibilita que um texto contenha em si vários 

elementos da tradição que o tornam um espaço intelectual de visitação desses 

elementos, os quais contribuem e enriquecem a experiência e leitura e ajudam 

a (re)significar o passado.  

 

 

2.2 Ondjaki e a intertextualidade: uma relação museológica do griot 

contemporâneo com a literatura basilar 

 Conforme mencionado no capítulo I, os griots na cultura angolana, bem 

como em outras culturas da África, são contadores de histórias pertencentes à 

tradição da literatura oral. Muitas línguas africanas são de origem ágrafa e, 

portanto, os griots eram de extrema importância para as sociedades africanas 

porque era através deles que os conhecimentos eram transmitidos de geração 

em geração. 

Denominado dessa forma, por ser um contador de histórias com 

características da oralidade na sua escrita e buscar elementos intrínsecos da 

cultura angolana, Ondjaki conta suas histórias ao mesmo tempo em que 

estabelece relações intertextuais com obras consideradas importantes para a 

Literatura mundial. 

 É a partir disso que assumimos como objeto desse estudo os contos da 

obra E se amanhã o medo, obra publicada em 2010 e dividida em duas partes, 

contando com quinze contos na primeira parte, “Horas tranquilas”, e cinco contos 
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na segunda parte do livro, denominada “Conchas escuras”, totalizando vinte 

contos. 

 Partimos do conto “A confissão do acendedor de candeeiros”, localizado 

na primeira parte da obra. O título claramente remete ao seu personagem 

central: um homem que trabalha como acendedor de candeeiros. Neste conto, 

um homem idoso, cuja profissão é acender candeeiros para iluminar a noite 

escura, reflete com muita beleza e poeticidade sobre as agruras e encantos da 

sua profissão. Sem nome, mas sensivelmente íntimo do leitor, o acendedor de 

candeeiros trata da dificuldade que tem em realizar a tarefa por conta das 

doenças decorrentes da idade avançada e de como é, sozinho no negrume da 

noite, um desbravador da escuridão. 

A profissão de acendedor de candeeiros era considerada uma profissão 

importante no século XIX; a pessoa que cuidava da iluminação também era 

responsável pela limpeza dos vidros do candeeiro e iniciava seu trabalho pouco 

antes do sol se pôr. Como instrumentos de trabalho, o acendedor de candeeiros 

tinha ao seu dispor uma escada, um recipiente para guardar substância 

inflamável usada na época e uma esponja utilizada para inserir o líquido do 

recipiente. 

Considerado o profissional que levava luz assim que o sol não iluminava 

mais o céu local, o acendedor de candeeiros chegou a ser uma profissão 

regulamentada que passou a deixar de existir conforme a luz elétrica foi 

ganhando espaço. 

Ao refletir sobre o título, é possível pensar que o foco é a tarefa de acender 

candeeiros e não o homem que os acende, porque o título se refere à profissão 

e não ao profissional, fato que se verifica com a leitura do texto que nos remete, 

a todo momento, ao ato de acender candeeiros. 

Não é mero acaso este conto se localizar na primeira metade da obra, 

cujo nome é “Horas tranquilas”, pois o conto “A confissão do acendedor de 

candeeiros” retrata uma tarefa que se passa nas “horas tranquilas” da rotina 

terrestre: a noite. Trata-se de uma tarefa solitária a do personagem, porque ela 

acontece enquanto todos os demais “repousam nas lareiras quentes das vossas 

famílias” e ele fica no frio noturno acendendo os candeeiros. 
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O título aponta para uma possível relação intertextual ao fazer menção à 

personagem de mesmo nome presente na obra francesa O Pequeno Príncipe, 

de Antoine Saint-Exupéry, a quem a obra é dedicada logo após o título. 

Sobre a dedicatória, Gérard Genette (2009) afirma que: 

A palavra dedicatória designa duas práticas 
evidentemente aparentadas, mas que é importante diferenciar. 
Ambas consistem em prestar uma homenagem numa obra a 
uma pessoa, a um grupo real ou ideal, ou a alguma entidade de 
outro tipo. No entanto, uma diz respeito à realidade material de 
um exemplar singular, a quem consagra em princípio a doação 
ou a venda efetiva; a outra diz respeito à realidade ideal da 
própria obra, cuja posse (e, portanto, cessão, gratuita ou não) só 
pode ser evidentemente simbólica. (GENETTE, 2009, p. 109) 

 

Certamente, a dedicatória não se refere ao segundo caso apontado por 

Gérard Genette, mas sim ao primeiro, porque se trata da apropriação de um dos 

personagens criados pelo autor ao qual o texto é dedicado. O personagem 

“emprestado” e /ou recriado é extraído da obra mais famosa de Saint-Exupéry, 

O Pequeno Príncipe, responsável por eternizar seu nome no universo literário. 

Assim o principezinho pensa quando se depara com o acendedor de 

candeeiros: 

<<Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant il est 
moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que 
le buveur. Au moins son travail a-t-il un sens. Quand il allume son 
réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. 
Quand il étaient son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une 
occupation tres jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli.>>2 
(EXUPÉRY, 2009, p. 53-4) 

 

Os pensamentos do pequeno príncipe dão significação intrinsecamente 

poética à função do acendedor de candeeiros quando compara o ato de acendê-

los com o de iluminar ou fazer brilhar uma estrela no céu. Demonstrando 

sensibilidade imensa, o principezinho diz que esta profissão é necessária porque 

é bela. 

O Pequeno Príncipe foi publicado em 1943, início do século XX, momento 

no qual o mundo passava pela sua segunda e mais sangrenta guerra; não se 

pode esquecer que a Europa foi o local onde esse conflito se iniciou e que a 

                                                           
2Tradução de Cícero Oliveira, 2015, p.50: << ‘Esse aí’, pensou o pequeno príncipe enquanto 

continuava indo mais longe em sua viagem, ‘seria desprezado por todos os outros, o rei, o 
vaidoso homem de negócios. Contudo, é o único que não me parece ridículo. Talvez seja porque 
ele se ocupa com algo que não ele mesmo. >> 
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França sofreu muito com ele. Em um momento como este, dizer que uma 

profissão é necessária porque é bela demonstra extrema sensibilidade e 

criticidade com a situação enfrentada, bastando-nos pensar que momentos de 

conflitos armados são situações que exigem praticidade e desencadeiam 

situações animalescas. 

A aparição do acendedor de candeeiros na obra francesa ocorre em um 

planeta isolado dos outros, onde se encontra um homem, seu candeeiro e seus 

materiais de trabalho para acendê-lo e apagá-lo. Exupéry cria, assim, um homem 

sozinho no universo, distante do resto da humanidade e em uma situação na 

qual o tempo é marcado de forma impensável na Terra.  

Quanto ao texto angolano, há um trecho onde a ideia de “acender 

estrelas” é retomada: 

Eu é que ponho luz nas noites. 
Eu é que desafio o vento. Vocês repousam nas lareiras 

quentes de vossas famílias. Meu tremor na mão é já certo, a velhice 
me acusa todos os dias uma nova pontada nas costas. (...). Eu é que 
meto medo na escuridão. Meus passos fazem ela recuar velozmente. 
Eu, o pesadelo do breu, o matador de negrumes! Sou irmão das 
estrelas, acendo as primas delas aqui na terra. (...) (ONDJAKI, 2010, 
p. 51) 

 

No conto “A confissão do acendedor de candeeiros”, o acendedor se 

mostra como um idoso, mas também como um herói. 

Embora a linguagem utilizada por Saint-Exupéry e a linguagem utilizada 

por Ondjaki contenham características próprias, é nítido que o segundo se vale 

das palavras do primeiro. Sobre isso, Roland Barthes afirma: “(...). Assim se 

desvenda o ser total da escritura: um texto é feito de escrituras múltiplas, 

oriundas de várias culturas e que encontram umas com as outras em diálogo 

(...)” (BARTHES, 2004, p. 64). 

O diálogo entre os dois textos efetiva-se porque o autor contemporâneo 

se apropria das palavras do autor clássico, partindo da tradição literária na 

reconstrução de seu texto que, contemporâneo, ainda não faz parte do cânone. 

A apropriação ocorre às claras, mas isso não impede que o autor africano 

contemporâneo seja original e coloque sua marca na escrita ao tratar o 

personagem como um herói que luta contra a escuridão noturna. 

Nesse aspecto, nota-se outra referência à obra franca, visto que o autor 

angolano coloca o acendedor de candeeiros como um idoso, sendo válido 

ressaltar que a diferença entre o texto contemporâneo e o texto tradicional marca 
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sessenta e sete anos de distanciamento. Teoricamente, 60 anos é a idade na 

qual uma pessoa é reconhecidamente idosa e não por acaso o personagem 

assim é retratado na obra africana. 

Os elementos até então expostos trazem à tona um caso de 

intertextualidade explícita. Acerca desse tipo de intertextualidade, Laurent Jenny 

elucida: 

Acontece ainda que a intertextualidade não só 
condiciona o uso do código, como também está explicitamente 
presente ao nível do conteúdo formal da obra. Assim sucede 
com todos os textos que deixam transparecer a sua relação com 
outros textos. (JENNY, 1976, p.5) 

 

Os dois textos são estruturados com frases e orações na ordem direta 

(sujeito, verbo, predicado), permeada por palavras de uso cotidiano com falas 

situadas sempre no presente do indicativo “– Ça ne m’avance pas à grand’chose, 

dit l’allumeur. Ce que j’aime dans la vie, c’est dormir” 3 (p. 60), em Exupéry e “Eu 

é que desafio o vento. Vocês repousam nas lareiras quentes de vossas famílias” 

(p. 51), em Ondjaki. 

Embora a intertextualidade seja explícita, a linguagem e a temática dos 

trechos analisados sejam de uma aproximação inegável - ambos os 

personagens apresentam-se como acendedores de candeeiros, que vivem 

sozinhos, não são egoístas e possuem um bom coração - há aspectos que 

diferem os textos francês e angolano, pois, no precursor de Ondjaki, o 

personagem que acende candeeiros é um personagem secundário que nada diz 

do que pensa, mas, no conto angolano, este personagem ganha voz e se torna 

primordial.  

Se na obra basilar se encontra um narrador onisciente, na obra 

contemporânea o narrador é em primeira pessoa, ou narrador personagem; 

enquanto na obra franca o significado poético de acender candeeiros cabe aos 

pensamentos do pequeno príncipe, na obra angolana é o próprio acendedor de 

candeeiros quem se coloca em posição de ressaltar a importância e a beleza da 

sua profissão. É perceptível que, no conto, o foco se encontra no acendedor de 

candeeiros única e exclusivamente e, no romance, é pelo olhar do principezinho 

                                                           
3 Tradução de Cícero Oliveira, 2015, p. 50: <<“- Isso não melhora muito as coisas – disse o 
acendedor. – O que mais gosto na minha vida é dormir. >> 
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que se dá toda a aparição do acendedor e, a este, só cabe responder às 

perguntas que o menino lhe faz. 

 No âmbito da forma, nas duas obras encontramos uma linguagem 

cotidiana permeada por palavras de forte significado poético como estrela, pôr 

do sol, adormecer e ambas as obras são escritas em prosa. Além disso, o 

universo mítico criado em torno do acendedor revela-se em ambas as obras. 

 O planeta do acendedor franco é extremamente pequeno, pois com 

poucos passos é possível percorrê-lo na sua totalidade e, consequentemente, 

os dias e as noites são extremamente curtos, daí a afirmação de que a marcação 

do tempo acontece de maneira singular. Ondjaki situa o seu acendedor de 

candeeiros na Terra, mas o tempo todo este personagem se remete ao universo 

cósmico quando fala das estrelas e escuridão, do negrume da noite, pois é fora 

da atmosfera terrestre que a noite é realmente negra, já que é a nossa atmosfera 

que confere tom azulado ao céu. 

Vocábulos como: estrelas, luz e planeta sem as indicações de dias, horas, 

meses e anos – características de ambos os textos – contribuem com a aura 

mítica dos textos e tornam as narrativas algo que, assim como os mitos, não 

cabem em um espaço e tempo específicos e se encaixam tanto no passado 

quanto no futuro, embora os verbos se situem no presente do indicativo. 

Em Exupéry, “Quand il allume son réverbère, c’est comme s’il faisait naître 

une étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur 

ou l’étoile. C’est une occupation très jolie. C’est véritablement utile puisque c’est 

joli.” 4 (p. 58) e em Ondjaki “(...). Quando vejo o céu, lhe invejo assim pintalgado 

de brilhos, indago-me: e eu, quem me acendeu sempre, enquanto eu acendi 

estrelas aqui na terra?” (p. 53), é possível verificar o universo mítico relatado de 

maneira muito próxima. 

Assim sendo, a relação que se estabelece entre o conto “A confissão do 

acendedor de candeeiros” e O Pequeno Príncipe é um caso de intertextualidade 

explícita, que se dá no plano temático e, ainda que indiretamente, no plano 

formal das duas obras. 

                                                           
4 Tradução de Cícero Oliveira, 2015, p. 49: << Quando ele acende seu lampião, é como se 
fizesse nascer uma estrela a mais, ou uma flor. Quando o apaga, ele faz a flor ou a estrela 
adormecerem. É realmente útil, porque é bonito. >>  



47 
 

O griot angolano conta suas histórias ao mesmo tempo em que estabelece 

uma inter-relação entre os elementos criados por si e os elementos literários já 

considerados consagrados na Literatura Mundial. 

 Mais um caso de intertextualidade explícita pode ser verificado no conto 

“Jangada para longe”, também localizado no primeiro capítulo, “Horas 

Tranquilas”, de E se amanhã o medo. Este título carrega a ideia central do conto, 

que trata da história de um viajante, acostumado a viajar sempre, já que “Para 

ele o mundo era um quintal enorme (...)” (ONDJAKI, 2010, p. 27). 

 Narrado em terceira pessoa, o conto revela os preparativos para uma 

viagem que acontecerá em uma máquina recém inventada pelo experiente 

viajante. A engenhoca construída para a viagem se movimenta movida por 

diversas formas: vento (assim como um navio ou um avião), ácido úrico ou 

pedaladas (assim como uma bicicleta). Sua singularidade, assim, já se percebe 

pela maneira como pode ser movida, que é muito diferente dos meios de 

transportes exigentes. 

 Além disso, cada habitante do povoado no qual a máquina foi elaborada 

colaborou de alguma maneira para a sua construção. Por este motivo, ficou em 

exposição por dois dias e muitas pessoas foram vê-la. Ela é, então, chamada de 

“janguicleta”, neologismo proveniente dos substantivos femininos comuns 

jangada e bicicleta, em referência à possibilidade de utilizá-la na água, assim 

como uma jangada, e movê-la por meio de pedaladas, assim como uma bicicleta. 

 Depois de dois dias de exposição, o viajante inicia a sua trajetória, após o 

questionamento do padre quanto ao destino e a resposta de que iria até a 

Espanha e a América de bicicleta. Estas são as únicas falas presentes no conto 

e ambas são versos de Corsino Fortes, em crioulo cabo-verdiano. Esse poeta foi 

diplomata e poeta cabo-verdiano, autor de Árvore & tambor, cujo excerto se 

localiza nos versos que compõem a epígrafe presente logo após o título do conto. 

Esta epígrafe contém palavras em duas línguas: português e crioulo cabo-

verdiano: “ ‘Si rotcha é página! Pedra é sílaba / Si corpé é caneta! Coraçon é 

tinta’ Corsino Fortes, Árvore & Tambor” (ONDJAKI, 2010, p.27). 

Poeta, diplomata e, consequentemente, conhecedor de muitas línguas e 

culturas, não é ocasional a presença de mais de um idioma nos poemas do poeta 

de Árvore & tambor, obra esta pertencente à trilogia composta por Pão & 

Fonema, Árvore & Tambor e Pedras de Sol & Substancia. As obras dessa trilogia 
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foram reunidas sob o título de A cabeça calva de Deus e apresentam um olhar 

sobre Cabo Verde que vai desde a sua libertação até a exaltação da sua cultura. 

 Considerando inicialmente a epígrafe, nela se encontram as línguas mais 

faladas em Cabo Verde: a Língua Portuguesa, considerada língua oficial, e o 

Crioulo Cabo-verdiano, a segunda língua de quase todos os habitantes desta 

nação. É interessante notar, entretanto, que na obra de Corsino Fortes esses 

versos constam em português e não em kaboverdianu, ou crioulo cabo-verdiano. 

 Os versos pertencem ao poema “Golpe de Estado no Paraíso”, que revela 

as dificuldades pelas quais Cabo-Verde passa e da importância de cada ser 

humano para a construção da história desta nação, bem como da necessidade 

de resistência e força para a superação das dificuldades e a fonte da esperança:  

“E a semente do povo é a paz / na viola a nossa a nossa sementeira. ” (FORTES, 

2010, p.2). Assim sendo, o país de Corsino Fortes estabelece intensa relação 

com sua obra poética mencionada na epígrafe e esta mantém uma relação 

estreita com o conto. 

 Ondjaki não estabelece a intertextualidade apenas no plano temático, mas 

também na estrutura do seu texto quando se utiliza de palavras pertencentes ao 

idioma segundo da nação de Corsino Fortes. Exemplo disso é o uso da palavra 

sibitchi na página 28, que significa nobreza em crioulo, e de versos, também em 

crioulo, emprestados do poeta de Cabo Verde, segundo o próprio autor, 

Ondjaki5. 

 A presença de elementos do fazer literário nota-se quando, na epígrafe, 

se encontram palavras como página, tinta e caneta em uma relação intertextual 

com o que se observa no conto, onde figuram palavras como: “tintas”, cujo 

singular consta na epígrafe, “cantos” – divisão dos poemas de Árvore & Tambor, 

e “poética”, forma do texto com o qual o conto dialoga a todo o tempo. De forma 

mais nítida, a metalinguagem se apresenta no trecho 

 Depois das palavras do governador, encorajando a 
atitude criativa do cidadão, elogiando com emoção a sua 
iniciativa cultural e declarando aquele dia feriado nacional, o 
inventor tomou a palavra e, nuns modos verbais desajeitados, 
instigou a população a contribuir com gravuras, comida seca, 

                                                           
5 Após extensa e intensa pesquisa, se encontrou como local de origem dos seguintes versos em 

kaboverdianu: “(...) – Undi ki nhu átabai?” e “- N’ta ba tê Spanha..., t aba tê Merca di 
bicycleeeeetaaaaa” p. 32, que constam no conto angolano, no poema Gordá-cabeça (II) em 
Fortes, 2010, p. 3. 
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plantas medicinais, panos, sementes e livros ou registros 
pessoais de poesia: 

- Poesia, sim... – disse, em banho de comoção. – Porque 
é isso que um povo deve oferecer a outro! (ONDJAKI, 2010, p. 
29) 

 Esse excerto insere-se no momento em que a máquina está sendo 

observada por todos os habitantes do local; enquanto ela é exposta, a 

metalinguagem explicitamente se apresenta no texto. 

 Interessante notar que o texto e o livro também podem ser considerados 

uma iniciativa “cultural”. Desta forma, o autor de uma obra é um “inventor” assim 

como o viajante que faz a máquina de se pedalar para longe, da mesma forma 

que livros são “sementes” para o pensamento e para a imaginação. 

 E se amanhã o medo é uma publicação de 2010, período em que Angola 

ainda estava se reconstruindo da extensa e intensa guerra civil pela qual passou 

e que durou 27 anos entre idas e vindas. 

 As informações citadas acima evidenciam a possibilidade de relações 

intertextuais com a História angolana, pois, nesse momento, as escolas e a 

população estavam se reerguendo, e o país estava financeira e politicamente se 

reestruturando: 

 Movimento humano, rústico, o homem iniciou as 
movimentações – correntes puxadas e velas içadas, duas 
espécies de pedais que se desdobravam de tubos secretos, e a 
máquina de se pedalar revelou uma poética simbiose de jangada 
com algo que existisse sob a designação de bicicleta naval. (...) 
(ONDJAKI, 2010, p. 31) 

 O conto aponta, dentre outras coisas, para a importância da colaboração 

de todos para que um projeto seja construído “(...) Todos, cada um a seu tempo, 

modo e sorriso, sentiam patente na obra o cunho da sua contribuição pessoal 

(...)” (2010, p. 28), mostra a importância do conhecimento (a jangada continha 

livros no seu interior) e a importância da memória (cada integrante da sociedade 

na qual a jangada foi construída deixou uma lembrança um item, uma lembrança 

dentro da jangada), “(...) e nunca se saberá quem foi o primeiro jovem ou a 

primeira velha a depositar no corpo do ser móbil a primeira recordação, (...) ou a 

quinta folha da seção de poesia do único jornal local (...)” (2010, p. 28). Os 

aspectos citados são exatamente o que se tira de uma guerra: memórias, muitas 

vezes dolorosas, conhecimento e aprendizado, geralmente de como uma guerra 

é onerosa e profundamente destrutiva para ser praticada novamente. 
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 Narrada por meio de uma linguagem mítica e mágica lembra-nos outra 

jangada famosa: a jangada de Saramago, presente em Jangada de Pedra, que 

conta a história de um acidente geológico causador do desvencilhamento da 

Península Ibérica do continente europeu. Assim sendo, esse trecho territorial fica 

à deriva pelo Oceano Atlântico e retoma diversos mitos das culturas dos países 

ibéricos. 

 Quanto à linguagem mítica e mágica citada, observemos: 

 Quando Joana Carda riscou o chão com a vara de 
negrilho, todos os cães de Cerbère começaram a ladrar, 
lançando em pânico e terror os habitantes, pois desde os tempos 
mais antigos se acreditava que, ladrando ali animais caninos que 
sempre tinham sido mudos, estaria o mundo universal próximo 
de extinguir-se. (SARAMAGO, 1994, p. 5) 

 (...) A velha mais velha do povoado (sendo por isso a 
mais sabedora) viu o mundo e o povoado banhados pela névoa 
da sua lágrima idosa e todos então souberam: era uma máquina 
de se pedalar para longe. (ONDJAKI, 2010, p.29) 

 Em Jangada de Pedra, José Saramago, assim como no conto “Jangada 

para longe”, percebe-se a presença de algo que não se explica, de uma 

linguagem que carrega elementos mágicos como cães mudos de Cérbere (que 

nos remete à personagem mitológica Cérbero, o cão de três cabeças guardião 

do submundo) que ao latir avisam que “o mundo universal” vai se acabar, ou 

uma senhora que enxerga o que ninguém consegue ver. 

 Os excertos citados mostram que as histórias são contadas em prosa, um 

romance e um conto, e que a estrutura de ambas as escritas é direta com os 

termos essenciais da oração dispostos de maneira convencional e, além disso, 

em ambos os textos se verifica a presença de parágrafos longos: 

 Como se teria formado a arreigada superstição, ou 
convicção firme, que é, em muitos casos, a expressão alternativa 
paralela, ninguém hoje o recorda, embora, por obra e fortuna 
daquele conhecido jogo de ouvir o conto e repeti-lo com vírgula 
nova, usassem distrair as avós francesas a seus netinhos com a 
fábula de que, naquele mesmo lugar, comum de Cérbero, 
departamento dos Pirenétis Orientais, ladrara, nas gregas e 
mitológicas eras, um cão de três cabeças que ao dito nome de 
Cérbero respondia, se o chamava o barqueiro Caronte, seu 
tratador. Outra coisa que igualmente não se sabe é por que 
mutações orgânicas teria passado o famoso e altissonante 
canídeo até chegar à mudez histórica e comprovada dos seus 
descendentes de uma cabeça só, degenerados. Porém, e este 
ponto de doutrina só raros o desconhecem, sobretudo se 
pertencem à geração veterana, o cão Cérbero, que assim em 
nossa portuguesa língua se escreve e deve dizer, guardava 
terrivelmente a entrada do inferno, para que dele não ousassem 
sair as almas, e então, quiçá por misericórdia final de deuses já 
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moribundos, calaram-se os cães futuros para a toda restante 
eternidade, a ver se com o silêncio se apagava da memória a 
ínfera região. (...) (SARAMAGO, 1994, p. 5) 
 
Durante dois dias a exibição perdurou, numa ânsia que crescia 
por si e se alimentava de horas e olhares, tendo originado que a 
máquina fosse já outra, repleta de decorativos tradicionais, 
besuntada de cores vivas, vítima de peso duplicado pelas 
oferendas que as suas bagageiras abarrotavam. Crianças, 
aleijados e idosos, bebés de colo e cães vadios, nuvens e sóis, 
centopeias negras e pássaros brancos, marinheiros e putas 
pobres, comerciantes e doidos serenos, pescadores com 
estórias de sereias e ventos místicos, farmacêuticos e padres, 
bêbados e beatas, o governador e a esposa gorda e até um 
caixeiro-viajante, estiveram todos na praça, no terceiro dia, 
aguardando as primeiras palavras do inventor da escultura já 
carnavalesca. A velha mais velha do povoado (sendo por isso a 
mais sabedora) viu o mundo e o povoado banhados pela névoa 
da sua lágrima idosa e todos então souberam: era uma máquina 
de se pedalar para longe. (ONDJAKI, 2010, p.29) 

 De acordo com os trechos acima, verifica-se que tanto na obra portuguesa 

quanto na obra angolana são retomados personagens da cultura ancestral de 

Portugal e Angola. Em Saramago constata-se a presença de personagens dos 

mitos gregos que permearam a cultura europeia durante muitos séculos e, em 

Ondjaki, observa-se a idosa adivinhadora, feiticeira que existe em algumas 

regiões até os dias atuais de acordo com a cultura africana. 

 Verifica-se, então, a possibilidade de haver uma relação intertextual entre 

o poema constante na epígrafe de “Jangada para longe”, do poeta cabo-verdiano 

Corsino Fortes, e Jangada de Pedra, de José Saramago, por conta da linguagem 

e da estrutura dos textos. Mesmo que um dos textos seja um poema, nota-se a 

linguagem simples e a proximidade com a oralidade. 

“Coração de porco”, inserido na primeira parte da obra, ”Horas tranquilas”, 

de E se amanhã o medo, é um conto no qual o enredo gira em torno de história 

de um senhor, poliglota, que possuía uma habilidade singular: consertar ou trocar 

corações. Em uma manhã fria, uma moça vai até este senhor e pede que ele lhe 

troque o coração e, após o pedido, uma cirurgia é feita e a moça tem seu coração 

humano substituído por um coração suíno. Com narrador em terceira pessoa e 

apenas dois personagens, o velho e a moça, este conto é marcado por diálogos 

escritos em português, mas que ocorrem, na história, em latim.  

 Muito embora sua epígrafe seja composta pelos versos em espanhol de 

Frederico García Lorca, retirados do poema “Luna y panorama de los insectos 

(Poema de amor)”, o latim falado ao longo do conto estabelece uma relação 
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intertextual com outro autor citado no texto, Nikos Kazantzakis. Esse autor grego 

é mencionado quando o velho pergunta à moça se ela leu O cristo recrucificado, 

e faz referência a seu autor. 

 Iniciemos pela análise da possível ligação entre o conto angolano com o 

poema do autor espanhol, que retrata também: aspectos psicológicos do ser 

humano contemporâneo. Isso fica nítido nos versos “No nos salvan las solitarias 

en los vidrios, / ni los herbolarios donde el metafísico / encuentra las otras 

vertientes del cielo.” (1987, p. 3).6 Neste excerto, o poeta retrata, por meio de 

versos fragmentados e cindidos, a agonia de quem não pode salvar-se por meio 

de elementos externos. Mas, muito embora no poema “Luna y panorama de los 

insectos” esses sejam os versos nitidamente relacionados com o tema central 

do conto angolano, os versos que constam na epígrafe são:  

y hay barcos que buscan ser mirados para poder  
hundirse tranquilos 
Si el aire sopla blandamente mi corazón tiene la  
forma de una niña. (LORCA, 1987, p.1)7 

 Após leitura atenta do conto, verifica-se que os versos inicialmente citados 

mostram o problema que a cliente, bem como boa parte das pessoas no mundo 

contemporâneo, enfrenta quando procura o vendedor poliglota. Os versos 

citados, que constam na epígrafe, são a solução que a moça, assim como muitas 

pessoas, procura: a tranquilidade e o amor. Desta forma, o poema de Frederico 

García Lorca, “Luna y panorama de los insectos (Poema de amor)”, estão 

relacionados ao problema e à solução para a moça que adentra esta loja singular 

na qual o conto se passa. 

 Quanto à outra obra mencionada, O Cristo Recrucificado, se pode dizer 

que o seu contato com o conto ocorre de maneira explícita, pois o vendedor cita 

trechos da obra para sua cliente e ela responde com outro trecho “ – ‘Nada se 

faz no mundo’ – ela sorriu. Terminou o chá, levantou-se. – Nikos Kazantzakis, O 

Cristo Recrucificado” (ONDJAKI, 2010, p. 35). 

                                                           
6 Tradução nossa: “Nós não salvamos o solitário nos vidros, / ou ervanários onde a metafísica / encontra 
os outros aspectos do céu. ” 
 
7 Tradução nossa: “e há barcos que buscam ser admirados / para poder / afundarem-se 
tranquilos / Se o ar sopra suavemente / meu coração tem / a forma de uma menina. ” 
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O enredo desta obra se inicia quando ocorre uma seleção de pessoas 

para realizar uma peça sobre a Paixão de Cristo em uma aldeia cristã localizada 

na Grécia, Lycovrissi, as quais, ao serem escolhidas para os papéis de Judas, 

Maria Madalena, Maria mãe de Cristo, e Jesus Cristo passam a se interessar 

pelo estudo da bíblia e a assimilar características dos seus personagens da peça 

nas suas vidas cotidianas e essa mudança de postura passa a causar imensos 

problemas aos momentâneos atores. 

 Há uma mudança na vida dos personagens a partir do momento em que 

eles decidem mudar o conteúdo dos seus corações para se adequarem melhor 

ao papel a ser encenado na peça; a moça que procura um coração novo deseja 

o mesmo que ocorreu com os personagens da obra grega. 

 Manólios, personagem que representará Jesus Cristo na peça, passa a 

tentar ajudar um grupo de pessoas refugiadas que tiveram sua aldeia destruída 

por muçulmanos e que, guiadas por um padre católico, aparecem na aldeia de 

Lycovrissi, onde residem, e, a partir daí, começam a incomodar os poderosos 

desse local. Quanto maior o poder financeiro e intelectual dos moradores de 

Lycrovissi, maior era a avareza e o egoísmo que permeava seus coraçõe; mas 

o oposto se via nos aldeões que, mesmo sendo pessoas muito pobres, foram os 

primeiros a entregar roupas e alimentos ao grupo de refugiados.  

Possivelmente, a ligação entre a situação da cliente, que desejava trocar 

seu coração, do idoso poliglota e da obra grega que ele cita é o fato de que todos 

os corações humanos carregam seu quinhão de maldade, conforme vemos no 

trecho citado pelo idoso: 

 - Então talvez se lembre da discreta tirada do autor grego – 
olhou-a com firmeza. 
 - Sobre? 
 - Sobre aquilo que a traz cá – o velho mexia na chávena com 
delicadeza. 
 - O coração – ela, sempre em latim. 
- “Se o coração do homem não transborda de amor ou de 
cólera...” – ele esperou. 
- “Nada se faz no mundo” – ela sorriu. Terminou o chá e 
levantou-se. – Nikos Kazantzakis, O Cristo Recrucificado. 
(ONDJAKI, 2010, p.34-35) 
 

 O porco, segundo o dicionário de símbolos (CIRLOT, 2012, p. 472), é um 

animal que simboliza a sujeira, a impureza dos desejos e a inferiorização da 

moral, mas é este o coração que o idoso senhor lhe vende. 
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 Vendo o que vai no coração dos personagens do trecho citado, que não 

diferem muito das demais personagens egocêntricas da obra grega, e o que se 

passa no poema, do qual trataremos adiante, é possível entender o motivo de a 

moça preferir o coração de um porco mesmo contendo toda a simbologia 

descrita. 

 Conforme já dito, a epígrafe é composta dos versos do autor espanhol 

Frederico García Lorca contidos na obra Poeta em Nueva York (1940) e 

pertencem ao poema “Luna y panorama de los insectos”, cujo título é seguido 

pela frase “Poema de amor” entre parênteses.  

 O poema contém a repetição significativa da palavra coração: “Mi corazón 

tendría la forma de un zapato”, “(...) mi corazón tiene la / forma de uma niña”, “mi 

corazón tiene la forma de una milenária boñiga / de toro” 8. Da mesma forma, 

observa-se no conto “- O coração – ela sempre em latim.” (p. 34), “- Os outros 

todos que, antes de si, me apareceram na loja procurando novos corações” (p. 

35). 

Os três textos são marcados pela presença dos sentimentos, os quais se 

entrelaçam numa relação intertextual intrigante visto que não são locais, ao 

contrário, são sentimentos universais, inerentes a todos os seres humanos. É 

possível afirmar isso porque em nenhum momento há marcação de um local 

determinado nos textos angolano e espanhol, bem como não há a identificação 

de personagens pelo nome. 

Quanto ao texto grego, pode-se dizer que as personagens que nele se 

encontram são caricaturais, porque, muitas vezes, apresentam características 

reais em exagero grotesco e deformador: 

“Que importa? ”, pensava. “Uma outra mulher vai se 
enrolar no meu xale e não terá frio...” De repente, um grunhido 
rouco soou às suas costas; passou-lhe um sopro quente pela 
nuca descoberta e duas mãos enormes pegaram-lhe o pescoço. 

- Sua cadela, eu comprei o xale para você com o sangue 
do meu coração e você, sua descarada, foi dá-lo de presente. 
Vou estrangulá-la! 

(...) 
- Panayotis – murmurou ela -, você é um monstro. Tenha 

piedade de mim; eu não torno a fazer. 
- Porque me chamou de Judas sua sem-vergonha? Você 

me enterrou um punhal no coração. Quer que eu tenha pena de 

                                                           
8 Tradução: “meu coração tem a forma / de uma menina ", " meu coração tem a forma de um 
milenar esterco / de touro.” 
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você, mas por acaso tem pena de mim? Será que posso ir dormir 
com você esta noite? 

Esperava, tremendo. Um instante depois, elevou 
novamente a voz, suplicante: 

- Você é a minha única consolação, Katherina.... Deixe-
me ir... 

A viúva sentiu o desejo do homem envolvê-la, ardente, 
ansioso, misturado de vinho, suor e lágrimas. Estremeceu... 

- Venha – disse ela em voz baixa. (KAZANTZAKIS, 
1971, p.62) 

   Este trecho, onde mostra o amante, que enxerga com seus próprios 

olhos o momento no qual os refugiados aparecem em condições degradantes e, 

ainda assim reage de forma absurdamente impulsiva e quando Katherina doa 

seu xale. Esta cena prova que os sentimentos e características das personagens 

da obra grega são traços que todo ser humano pode possuir ou desenvolver 

(avareza, ira, estupidez, ciúme, luxúria, etc.).  

 Enquanto no poema espanhol os seres vivos do mundo animal são os 

insetos, no conto angolano temos a presença do porco, através do seu coração, 

mencionado diversas vezes ao longo da narrativa. 

 No poema de García Lorca, a forma do coração acompanha os momentos 

que o poema propõe: ora se parece com um sapato “Mi corazón tendría la forma 

de un zapato”, ora se parece com uma menina, “(...) mi corazón tiene la / forma 

de uma niña”,  ora se parece com esterco, “mi corazón tiene la forma de una 

milenária boñiga / de toro”. 

 Há momentos em que o poema se vale da metonímia quando o eu-lírico 

se remete ao “mi corazón” no lugar da referência a si mesmo, pois conforme as 

mudanças em seu estado de espírito ocorrem, a maneira como se autorretrata 

muda drasticamente, utilizando uma parte – coração – do seu todo – corpo 

humano - para se descrever de diferentes formas, comparando seu coração com 

uma “niña” até compará-lo com “uma milenária boñiga / de toro”. 

 Semelhante processo, mas não um caso de metonímia, ocorre no conto 

quando a moça fala de si pelo o que se passou com o coração e, que lhe causa 

incômodo porque “a solidão mudou-me a cor do coração” (ONDAJKI, 2010, 

p.35). 

 Quando se fala em solidão, é possível pensar na paixão de Cristo, 

temática da obra mencionada de Nikos Kazantzakis, ao lembrar que o 

sentimento abordado no texto angolano poderia ser qualquer outro, mas foi 
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escolhido o que lembra os momentos finais da vida de Cristo, quando este se vê 

sozinho antes da sua crucificação. 

 Todos os corações humanos, conforme mostra o poema, por meio das 

suas comparações; o romance grego, por em suas personagens caricaturais; e 

a reflexão do conto contêm sentimentos bons e ruins, na maioria das vezes,  

ambos ao mesmo tempo.  

 A moça explica a necessidade da sua troca da seguinte maneira: 

 - Para dizer-lhe a verdade... – tocou-lhe no ombro – para lhe 
explicar isso, teríamos de divagar por conceitos filosóficos 
inacessíveis ao latim de ambos. Digamos que a solidão mudou-
me a cor do coração. (ONDJAKI, 2010, p. 35) 

 

 A necessidade de se trocar o coração, mesmo que seja pelo coração de 

um porco, mostra que não há a possibilidade de mudança no plano dos 

pensamentos, ou de alteração das percepções e concepções de mundo; pois 

conforme se evidencia no poema, que não se pode salvar ninguém 

No nos salva la gente de las zapaterías, 
ni los paisajes que se hacen música al encontrar las llaves 
oxidadas. 
Son mentira los aires. Sólo existe 
una cunita en el desván 
que recuerda todas las cosas... 9(LORCA, 1987, p.5) 

 O romance grego revela Manólios, o jovem rapaz que interpretaria Cristo, 

como o único morador de Lycovrissi que realmente sentiu empatia e desejo de 

ajudar os refugiados, roubando o necessário para fazê-lo. Como consequência 

de sua bondade: 

 Mas a multidão já tinha investido sobre Manólios. O 
sangue jorrou, salpicou os rostos; duas ou três gotas, quentes e 
salgadas, vieram cair nos lábios do Padre Grigoris. 

 - Meus irmãos... – disse Manólios com voz apagada e 
morimbunda. 

 Não pode acabar; rolou sobre as pedras; seu corpo foi 
sacudido por espasmos. Tinha ainda os braços abertos como um 
crucificado; o sangue corria de todos os lados; fora crivado de 
facadas. (KAZANTZAKIS, 1971, p. 514) 

                                                           
9 Tradução nossa: “Nós não podemos salvar as pessoas das lojas de calçados,  
Nas paisagens são feitas músicas ao encontrar as teclas oxidadas. 
São mentira nos ares. Só existe  
um berço no sótão 
lembrando todas as coisas ...” 
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Desta forma, é mais fácil trocar o órgão, algo físico, do que alterar os 

pensamentos, algo que não está no plano material. 

 Assim sendo, a relação intertextual que se encontra neste texto é explícita 

com a citação da obra de Nikos Kazantzakis e os versos de Frederico García 

Lorca na epígrafe, como já se verificou.  

 Quanto ao plano formal, O Cristo Recrucificado e o conto “Coração de 

porco” são textos em prosa, sendo o primeiro um romance e o segundo um 

conto; a poeticidade está presente tanto na linguagem do conto quanto na 

linguagem do poema “Luna y panorama de los insectos (Poema de amor)” .  

 Essas três obras possuem sua linguagem organizada em frases 

compostas sempre de sujeito, verbo e complementos, ou seja, se assemelham 

à maneira como a linguagem é utilizada na fala, e revelam cuidadoso trabalho 

na escolha vocabular, como já apontado anteriormente. 

 

 

2.3 Revisitando-se: Ondjaki as relações intratextuais em E se amanhã o 

medo 

 No item anterior, versamos sobre as relações intertextuais em três dos 

contos de E se amanhã o medo e, agora, refletiremos acerca das relações 

intratextuais que, segundo Gérard Genette (2010), 

 (...). Há nesses casos, sejam ou não assinados pelo 
mesmo nome, vários textos que, de algum modo, remetem uns 
aos outros. Essa “autotextualidade”, ou “intratextualidade”, é 
uma forma específica de transtextualidade, que talvez deva ser 
considerada em si mesma (...). (GENÉTTE, 2010, p. 60) 

 Este teórico define transtextualidade como “tudo que o coloca em relação, 

manifesta ou secreta, com outros textos” (2010, p. 13) e a autorreferência, ou a 

intratextualidade, é um dos tipos de transtextualidade visto colocar um texto em 

contato com outro – ainda que o outro texto seja do mesmo autor. 

 Desta forma, iniciaremos a apresentação das estratégias intratextuais nos 

contos “O colchão da Mongólia” e “Os passeadores”, ambos localizados na 

primeira parte do livro denominada de “Horas escuras”. 

 O primeiro conto, “Colchão da Mongólia”, inicia-se com uma personagem 

chamada Pecegê, abreviação de “pisa com gêto”, alcunha dada ao menino por 

não conseguir mover uma das pernas ao caminhar. Esse menino mora nas ruas 



58 
 

e, em um dos seus dias na rua, encontra uma bela e rica senhora mongol, com 

quem inicia um diálogo, a qual, no dia seguinte, regressará para a Mongólia. Ela, 

no entanto, lhe dá um belo colchão para que o menino tenha mais conforto ao 

dormir. O colchão é descrito pelo menino como “um colchão castanho, misterioso 

em seus bordados alguns, os aparentes” (2010, p. 43). 

 A bela e rica senhora mongol era sempre acompanhada e auxiliada por 

um intérprete que, após levar o colchão, demonstrou interesse em pegar o objeto 

do menino, prometendo uma conversa com o garoto após deixar a senhora no 

aeroporto. 

 Muito esperto, Pecegê resolve fugir com o colchão porque sabia do 

interesse do intérprete maldoso e das futuras confusões com policiais e com os 

outros meninos que também moravam nas ruas. Depois de pegar o colchão e 

levá-lo para um local afastado e deserto, o conto nos traz uma descrição de uma 

viagem pelos céus que o menino faz em cima do colchão, advertindo-nos de que, 

após tremular, o colchão levanta voo com o menino em cima e “se dirigiram, 

esvoaçantes, para as bandas de um outro mundo – repleto de luzes lentas, 

discretas, adequadas às funções de sonhar” (2010, p. 46).  

 Nesse conto, o único personagem com nome é Pecegê. Tal personagem 

aparece em outra obra de Ondjaki denominada Quantas madrugadas tem a 

noite: 

 As crianças, avilo, que têm, esse poder dos sorrisos, 
logo nos põem, nós adultos, molengas de todo, em atenções e 
sorrisos que o Burkina lhes encontrou já ali, todos, albino e 
médica e a senhora do balcão já a ouvirem o miúdo falar nas 
coisas engraçadas que ele dizia.  
 Mas comé que te chamas? 
 Meu nome, daquele puto, e estórias da vida dele, e 
estigas dele – num aguentas. Queriam saber o nome e isso 
parece que num é maka pra ninguém, mas o puto meteu na feice 
a máscara da tristeza, sinceridade dele assim na boca, lábios 
dele bonitos, o puto todo muito cômico, e o nome dele: Pêcêgê! 
E agora, num te falei que num ias aguentar? E foi aí que 
repararam no andar do miúdo que havia uma falha das alturas, 
jeito que ele deu de dar duas voltinhas ali mesmo, circuito assim 
minúsculo, sala de espera, sala de morte também, fosse um 
complemento pra se captar o nome dele, e mais acrescentou 
 Sou mesmo Pisa-com-gêto!, ou só quê, PCG! 
 explicou ali, na segunda coca-cola, nome que tinham lhe 
posto nos outros da rua, lá onde viviam, cubico deles, sabes o 
nome? Castelo. Porra, imaginação dessas nossas crianças 
craques, mas não só na imaginação total, eu cheguei a ver 
mesmo, ali onde viviam também se podia chamar castelo – os 
papelões sobre os papelões, os compartimentos todos, mil e 
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uma noites da desgraça deles – esquebras de comida, as 
refeições, porrada dos polícias, a pura diamba. (ONDJAKI, 2010, 
p. 46-47) 

 A situação deste personagem é a mesma em ambas as obras: menino, 

morador de rua, sofre com a fome e com o assédio da polícia, vive de esmolas, 

é discriminado por conta da sua maneira de se movimentar e ganha a alcunha 

de Pecegê. 

 Também se verifica, no plano formal, similaridades entre os dois textos, 

visto que a linguagem é simples e próxima da fala, as frases ocorrem de maneira 

direta e ambas as narrativas possuem palavras e situações que remetem ao 

fantástico. 

 Além disso, a situação financeira e familiar da personagem é a mesma, e, 

em ambas as obras, há um colchão voador no qual Pecegê voa: “ (...) se 

promovendo a práticas aladinas” (p. 45), em E se amanhã o medo, e a menção 

às Mil e uma noites (embora esta relação seja intertextual, este conto é marcado 

mais fortemente pela intratextualidade e, por este motivo, foi selecionado para a 

análise desta), em Quantas madrugadas tem a noite. 

 A obra, Mil e uma noites é composta por contos diversos, narrados em 

1001 noites por Sherazade ao rei Shariar. O rei Shariar era casado e morava em 

um belo palácio com sua esposa e suas concubinas “no reino sassânida, nas 

penínsulas da Índia e da Indochina” (JAROUCHE, 2005, p. 39). Levava  uma 

vida tranquila e abastada até que, alertado pelo irmão Sahzaman, soube que era 

traído tanto pela esposa quanto pelas concubinas com empregados do castelo. 

Tomado por imensa fúria, Shariar ordenou que a esposa fosse morta por seu 

vizir e ele mesmo matou todas as suas concubinas, trocando-as por outras. 

Depois desse dia, o rei se casava em um dia e mandava matar sua esposa no 

outro e assim foi até que pediu ao vizir que lhe encontrasse outra esposa e a 

filha mais velha deste – Sherazade, disse-lhe que desejava se casar com o rei 

para tentar mudar essa situação. Após muito insistir, Sherazade convenceu o pai 

a permitir tal casamento e, após o casamento, contou uma história para o rei 

durante a noite, parando a narrativa apenas quando o dia clareou. Desta forma, 

as noites foram se passando com narrativas que permeavam as noites do rei 

Shariar e, dentre elas, se encontra a história de “Aladim”, que possivelmente têm 

uma conexão com o conto angolano em questão, “O colchão da Mongólia”. 
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 Aladim era um menino chinês, filho de um alfaiate muito humilde, que não 

gostava de trabalhar e aprender nada, queria apenas se divertir com os outros 

meninos. O pai desse menino faleceu e este ficou sem aprender nenhum ofício, 

vivendo às custas da sua mãe, até que aparece um homem dizendo ser seu tio 

e que, após lhe conquistar a confiança, pediu que entrasse em uma caverna 

mágica e pegasse uma lâmpada localizada no interior dela. 

 O único que poderia se apoderar de tal objeto então seria Aladim. Após 

palavras mágicas recitadas pelo feiticeiro magrebino – o falso tio do garoto, 

Aladim entrou na caverna, pegou pedras preciosas em formato de frutas e a 

lâmpada e quis entregar ao feiticeiro somente após a ajuda deste para que ele 

saísse da caverna. Mas o feiticeiro não o quis ajudar, então ele não lhe entregou 

a lâmpada e, enfurecido, o feiticeiro magrebino recitou as palavras para voltar a 

ocultar a caverna com o menino no seu interior. Antes que Aladim entrasse no 

local, o feiticeiro magrebino lhe deu um anel para que o usasse em caso de 

extremo perigo e, acidentalmente, despertou o gênio do anel que o levou de volta 

para casa. 

 Depois de contar todo o ocorrido para sua mãe, Aladim usou a lâmpada 

mágica e pediu comida ao gênio da lâmpada que prontamente lhe dispôs um 

banquete de reis para que ele e sua mãe matassem a fome. Quando se acabou 

toda a comida, Aladim começou a ir ao mercado para vender a prataria que o 

gênio trouxe junto com a comida, que claramente era muito valiosa. 

 Em um dos dias no qual foi ao mercado, soube que a filha do sultão iria 

até o mercado e não era permitido que ninguém a visse, mas Aladim não 

obedeceu esta ordem e, assim que a viu, se apaixonou pela princesa. O rapaz 

pediu, então, que sua mãe levasse as pedras preciosas em forma de frutas para 

o sultão em troca da concessão da mão de sua filha, Badrulbudur, a Aladim e 

assim sua mãe fez. A princesa, no entanto, já estava prometida para o filho do 

vizir e assim se fez: Badrulbudur se casou com o filho do vizir, mas para impedir 

que o casamento se consumasse, Aladim invocou o gênio da lâmpada e disse 

“(...). Eu lhe ordeno, se você for um escravo fiel à lâmpada, que nesta noite, 

quando vir a noiva e o noivo se deitando juntos, carregue a ambos, em cima do 

próprio colchão, até este lugar. (...)” (JAROUCHE, 2012, p. 61). 

 Este trecho apresenta o clima de magia e fantasia que permeia a história 

de Aladim e que muito se assemelha ao trecho e ao clima idênticos que 
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encontramos no conto angolano “Colchão da Mongólia”, de Ondjaki: “Assim, 

mágicos os dois, miúdo e colchão ultrapassaram nuvens no que elas sabem de 

correria, e se dirigiam esvoaçantes, para as bandas de um outro mundo – repleto 

de luzes lentas, discretas, adequadas às funções de sonhar.” (ONDJAKI, 2010, 

p. 46) 

 Se, na história de “Aladim”, Badrulbudur não apreciou a viagem e esta lhe 

causou grandes transtornos, culminando na anulação do seu casamento com o 

filho do vizir, em “Colchão da Mongólia” a sensação é inversamente agradável, 

conforme se verifica no trecho. 

 Em ambas as narrativas, as personagens conquistam seus objetivos: 

Aladim se casa com a princesa e vive feliz com ela em meio à imensa riqueza e 

Pecegê consegue ficar com o seu colchão mongol de cor marrom e cheio de 

lindos bordados, apesar de os outros meninos de rua, da polícia e do intérprete 

oferecerem o perigo de lhe tomar o precioso objeto. 

 Este conto, assim como os anteriores, possui uma epígrafe, mas neste 

caso trata-se de uma música do cantor português Jorge Palma, nascido em 

Lisboa, intitulada Boletim meteorológico (anexo 1) e, embora esta estratégia seja 

uma marca da intertextualidade, o texto que compõe o conto estabelece uma 

relação intratextual ao retomar outra obra do mesmo autor, fato que se veriica 

nos dois contos selecionados para analisar as estratégias intratextuais utilizadas 

pelo autor angolano e, por este motivo, foi selecionado para compor este 

capítulo. 

 O trecho desta música que consta na epígrafe é “desta vez vou construir 

/ uma cama de espuma / adequada à função de voar”. 

 Esta música, foi lançada em 1981, possui um eu-lírico que mostra um 

universo cheio de novidades e fantasia, como se vê em “O que na verdade sou 

e a verdade / pode ser elevada à coisa sonhada / reinventada por muito se 

querer” (PALMA, 1981). Assim sendo, o clima fantástico e de sonho que permeia 

a música vai ao encontro do conto angolano e do conto das Mil e uma noites. 

 Na paráfrase do conto angolano, encontra-se justamente o trecho da 

música que fala de uma casa cuja função será voar, o que se verifica também 

no colchão de Pecegê e de Aladim. 

 No plano formal, a música e os contos possuem uma possível proximidade 

quando se verifica uma linguagem simples, próxima da fala, mas com uma 
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narrativa linear, em terceira pessoa do singular (a letra da música se encontra 

em primeira pessoa do singular), e parágrafos longos, no caso dos contos: 

 O miúdo, seu sorriso torto, era fome?, mas seu sorriso 
bem evidente, todo ele, olho e dente rasgando a atenção da 
senhora desatenta no instante. Ela, de olhos deitados numa 
horizontalidade apertada, denunciando toda sua estrangeirice 
requintada. E sempre acompanhada de um que fosse guarda-
as-costas, mas não: era simplesmente um fiel interprete. 
Impossibilitada de comunicar, ela desde sempre requereu os 
serviços do jovem tradutor 
 nunca invente nada, por favor... Pergunte cada 
sentimento 
 recomendava com doçura intraduzível. (ONDJAKI, 
2010, p. 39). 
 
 Eu tive notícia, rei do tempo, de que Alã’uddin e sua mãe 
se alimentaram da sua comida trazida pelo gênio durante dois 
dias, ao cabo dos quais ela foi consumida. Vendo que já não lhes 
restava nada para comer, o rapaz pegou uma das travessas 
trazidas junto com a mesa pelo escravo, todas de ouro puro; 
muito embora não soubessem do que eram, levou uma delas ao 
mercado, onde foi visto por um mercador judeu mais malicioso 
que os demônios; entregou-lhe a travessa, contemplou-a e 
verificou ser de ouro puro, mas, sem ter certeza de que Alã’uddin 
sabia o valor da travessa ou era algum imbecil, perguntou-lhe: 
“Quanto é esta travessa, meu senhor? ”. Alã’uddin respondeu: 
“Você sabe quanto ela vale”. Em dúvida quanto ao valor a pagar 
ao rapaz devido a essa resposta típica do ofício, o judeu cogitou 
pagar-lhe pouco, mas temeu que Alã’uddin soubesse o valor; 
também cogitou pagar-lhe muito, mas pensou que talvez o rapaz 
ignorasse o valor; assim, tirou do bolso um dinar de ouro e o deu 
a Alã’uddin (...) (JAROUCHE, 2012, p. 44) 

 Outro possível caso de intratextualidade se verifica no conto “Os 

passeadores”, que nos apresenta passeadores de cães observados pela 

personagem Dina Renascença em companhia de Belito, cuja ligação com Dina 

Renascença não é clara no conto, pois não se sabe se é um funcionário ou um 

conhecido da outra personagem. Tal conto não possui epígrafe, ao contrário dos 

demais analisados anteriormente. 

 No entanto, a personagem Belito também consta no conto “O Padre, o 

Mar e o Faroleiro” em outro livro de Ondjaki denominado Momentos de Aqui: 

À tarde foi ao Centro. Estava fechado e bem cheiroso. 
Ouviu movimentos enérgicos no interior e arriscou bater. «Quem 
é? », ouviu-se a voz percorrer a sala e sair pela frecha da janela 
principal. «S. Pedro! », disse o Padre em tom irónico. Belito abriu 
a porta e adoptou um ar muito bem-disposto que guardava 
sempre intacto para as pessoas de quem gostava. «Entre, 
Padre, entre. » (ONDJAKI, 2001, p. 20) 
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 Essa narrativa conta-nos a história de um faroleiro chamado Adelaide 

Mortinho que vive isolado no farol onde mora e trabalha. Sua solidão causa muita 

preocupação à sua mãe, que pede ao padre do local que o visite para saber se 

o filho está bem e o convide para vir à cidade a fim de não permanecer tanto 

tempo enclausurado no farol. 

Ao atender o pedido da mãe do rapaz, o padre se depara com Belito que 

é dono de um bar e têm simpatia pelo padre, conforme se verifica na disposição 

com a qual o recebe: “(...) Belito abriu a porta e adoptou um ar muito bem-

disposto que guardava sempre intacto para as pessoas de quem gostava. 

«Entre, Padre, entre. » (ONDJAKI, 2001, p. 20). Sua presença neste outro conto 

torna possível uma relação intratextual com o conto “Os passeadores” analisado 

neste momento. 

 Nos textos em que constam a presença de Belito, “Os passeadores” e “O 

padre, o mar e o faroleiro”, as narrativas ocorrem em locais praianos, pois Dina 

Renascença reflete sobre “(...) algo de incompleto na quietude daquela praia”, 

(2010, p.48) enquanto a observa; ao passo em que o padre e Adelaide Mortinho 

conversavam, o Padre “continuava a olhar o Mar”, (2001, p. 23). 

 Ambos os textos abordam a sutileza das relações humanas e do ato de 

se importar com o “Outro”, em “Dina Renascença, uma das últimas pessoas a 

tratar os velhos com dignidade, respeito e carinho simultâneos (...)” (ONDJAKI, 

2010, p. 48) e com a empática preocupação do padre com o bem-estar de 

Adelaide Mortinho em “O padre, o mar e o faroleiro” quando: “Percorreu os três 

quilómetros sem dificuldade e só se permitiu acordar quando esbarrou com o 

nariz na porta do farol” (2001, p. 21) para dialogar com o faroleiro. 

 Além do mar, também estão presentes nos dois contos os cachorros: “(...). 

Lanchava, como sempre, no pátio, na companhia das moscas e dos cães que, 

por respeito, não o incomodavam. (...)” (2001, p. 16) e “No canil o alvoroço 

instalava-se; não porque ainda houvesse algum resto de excitação do lanche, 

não porque a escuridão se abatesse sobre os cães (...)” (2010, p. 47). 

 É possível, com a presença do cenário e dos elementos que se repetem 

em ambos os contos, notar a relação intratextual que estas histórias mantêm 

entre si, pois as duas possuem narrador onisciente, linguagem na ordem direta 

e narrativa linear: 
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 Da sua janela, Dina Renascença admirava a saída dos 
velhos. Contentes, arrastados pela felicidade dos cães, 
perturbados com seus gritinhos alternados. Todas as tardes, o 
cenário acontecia ininterruptamente ao longo dos anos: uma luz 
parca, na amarelada calmuosidade dos sítios que ficam à beira 
do mar, vultos debruçados sobre coleiras e cães dirigiam-se ao 
outro lado do monte. (...) (ONDJAKI, 2010, p. 47-8) 

 O padre pensou que vendo as coisas com olhos atentos, 
talvez não fosse tão estranho o comportamento de Adelaide 
Mortinho. Na realidade, os Mortinho eram uma família de quem 
só se sabia praticamente o nome. Tirando as coisas que se viam 
e ouviam, ninguém conhecida aquela família na sua verdadeira 
intimidade. (ONDJAKI, 2001, p. 18) 

 Conforme os trechos acima, observa-se que, além dos elementos em 

comum já citados, há na fala do narrador a mistura de fatos observáveis com 

impressões e pensamentos das personagens, o que caracteriza o narrador como 

onisciente. O retrato é feito em linguagem simples e com frases na ordem direta, 

pontuados e acentuados de maneira convencional. 

 Também é possível encontrar, nos dois contos, trechos que tratam da 

escrita, porque Dina Renascença: “(...). Na caderneta escreveu a justificação: 

gastos inerentes ao grupo de passeadores de cães. (...)” (2010, p. 48) – com a 

anotação trazida pelo texto em itálico, assim como o trecho aqui transcrito, e “O 

Padre deu então outro olhar à sala. Na sua aparente desarrumação reinava uma 

certa ordem. De um lado, o monte de livros. Ao centro, a secretária com botões 

intermináveis e luzes incompreensíveis. Do outro lado, fitas de música e mais 

livros. (...)” (2001, p. 23). 

 E quanto à personagem Dina Renascença é, possível que se trate de Dina 

Isabel, radialista portuguesa nascida em Vila Franca de Xira – Lisboa, Portugal, 

que trabalha em uma rádio chamada Renascença, ou seja, neste caso a possível 

relação intertextual se dá com elementos culturais de Portugal. Assim, nesse 

conto, a relação intertextual se dá de duas formas: com o texto do próprio autor 

e, possivelmente, com uma pessoa conhecida em Portugal por trabalhar há 

muitos anos em uma rádio amplamente ouvida pelos portugueses. 

 E assim a arte museológica acontece na literatura: um texto contém 

diversos outros textos em referências sutis, em revisitação de seus personagens 

ou de sua mensagem e, como quadros de um museu, deixa todas essas 

conexões, ligações, com obras de diversos autores, tempos e nacionalidades à 
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vista do leitor que, se estiver disposto a visitá-las, adquirirá conhecimentos e 

maior repertório por meio da sua leitura. 
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CAPÍTULO III  

A escrita palimpséstica: as estratégias intra e intertextuais na 

contemporaneidade 

 

3.1 O contemporâneo e a tradição: uma relação instigante 

 As literaturas brasileira e angolana mantêm uma relação próxima e de 

intensa troca, segundo Chaves e Macêdo (2007), desde os primórdios da 

independência de Angola. Naquele momento da história angolana, de luta pela 

emancipação da nação portuguesa, os autores angolanos liam amplamente os 

escritores brasileiros por se interessarem por nossa história e pela nossa cultura, 

fato esse que se evidencia até os dias de hoje. 

 Para iniciarmos a reflexão sobre a relação entre a tradição e o 

contemporâneo e o papel da intertextualidade na literatura contemporânea, 

torna-se necessária uma breve contextualização da literatura produzida no 

movimento modernista brasileiro e sua relação com a tradição. 

No Brasil, de acordo com Alfredo Bosi (2004), o movimento modernista na 

literatura tinha por objetivo romper com o que já estava estabelecido e criar 

novos padrões e/ou paradigmas estéticos. Suas vanguardas e seus escritores, 

intrinsecamente ligados à cultura brasileira, causaram grande furor com a 

enigmática Semana de Arte Moderna de 1922, quando mostraram ao público 

obras de artes plásticas, musicais e literárias extremamente diferentes do que 

havia sido visto no Brasil até então. 

 Um dos movimentos pertencentes a esse momento literário chama-nos a 

atenção – o movimento antropofágico, idealizado pelo poeta paulistano Oswald 

de Andrade. Esse movimento visava se apropriar da cultura alheia para, depois 

de sua “ingestão” intelectual, produzir algo novo a partir do elemento cultural 

estrangeiro. Aparentemente, desta forma, “ingerindo” o alheio para “devolver” 

algo “próprio” é que o movimento modernista fez as pazes com a tradição. 

 Com esta postura, de inserir traços criativos próprios na influência sofrida, 

novas formas de trabalhar a questão da influência foram surgindo e, dentre elas, 

para o nosso estudo, citaremos Jorge Luis Borges, que nos mostra que há uma 

nova forma de lidar com a influência quando, em seu ensaio “Kafka e seus 
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precursores”, Borges não utiliza o termo “fonte”, mas trata o escritor anterior 

como “precursor”, valorizando o efeito que a obra mais antiga conseguiu produzir 

na literatura recente: “O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu 

trabalho modifica nossa concepção do passado, como há de modificar o futuro. 

Nessa correlação, não importa a identidade ou a pluralidade dos homens(...)” 

(BORGES, 2000, p.80). 

 Dessa forma, Jorge Luis Borges, enquanto crítico-escritor, mostra-nos 

que é possível ler a questão da influência como algo produtivo ao inverter a 

escala de prioridade e importância, e apresentar o influenciado como precursor, 

visto que o escritor se torna alguém do qual algo se original, que antecede 

descobertas e deixa de ser inatingível e inalcançável.Utilizando Kafka como 

exemplo e citando os textos canônicos que são reconhecidos nas obras deste 

autor, Borges evidencia-nos como é possível que a afirmação acima, de que 

“cada escritor cria seus precursores” (2000, p.80), torne-se uma outra forma de 

observar a questão da influência. 

 O precursor, para Borges, assim, nada mais é do que o autor que, por 

meio da sua obra, consegue abrir caminhos de leitura novos para obras que já 

possuem um status consolidado por diversos estudos e leituras sobre elas já 

empreendidas. Esse seria o real sentido de “ressignificar o passado” (2000, 

p.80), haja vista que ressignificar um texto canônico consiste em mostrar mais 

uma possibilidade de realizar sua leitura. Graças ao estabelecimento dos 

precursores, autores podem passar a ser vistos de outra forma, ou suas obras 

ganharem “novo fôlego” por conta da obra do autor mais jovem, assim como 

Kafka fez com Margouliè, Kierkegaard, Léon Bloy, dentre outros, que ganharam 

nova entrada de leitura por meio das obras de Franz Kafka. 

Harold Bloom também debruçou-se sobre as questões que envolvem a 

influência, revelando-se um dos responsáveis pela visão contributiva entre efebo 

(autor influenciado, considerado um iniciante na escrita criativa, jovem e 

inexperiente como autor que será formado por seu precursor) e precursor (autor 

experiente, do qual uma gama de escritores que o tornaram inovador e originador 

de algo, iniciador), realizando diversos estudos sobre o assunto. Em A angústia 

da influência (1991), afirma: 

(...) Mas a influência poética não acarreta, por definição, 
a diminuição da originalidade; com igual frequência, é capaz de 
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tornar um poeta mais original, o que não quer dizer 
necessariamente melhor. As profundezas da influência poética 
não podem ser reduzidas ao estudo das fontes; ou à história das 
ideias, ou aos padrões de figuração. A influência poética ou, 
como prefiro, a “desapropriação” [misprision], é 
necessariamente o estudo do ciclo vital do poeta-como-poeta. 
(BLOOM, 1991, p.36) 

Jorge Luis Borges e Harold Bloom, dentre outros, debruçaram-se sobre 

as questões que envolvem fonte e influência, apresentando-as de forma que 

valorizassem e elucidassem a angústia que causa pela influência, contribuindo, 

ambos, para que a crítica literária tratasse desta questão de maneira mais 

produtiva ao deixar de apenas detectar semelhanças entre os textos e verificasse 

quais são as estratégias empregadas na escrita dos autores. 

De acordo com Harold Bloom, assim como para Borges, cada autor 

estabelece precursores, e cada texto conduz a um outro texto, estabelecendo-

se, assim, a tradição literária. Desta maneira, cada texto se torna uma leitura de 

um outro texto, propiciando encontros que os interconectam graças à 

intertextualidade.  

A inovação, de acordo com Bloom, acontece por meio de atos de rebeldia, 

visto que é na transgressão por meio da linguagem que o novo surge e a criação 

e a originalidade se desnudam. Este processo, no entanto, gera o que Bloom 

denomina de “angústia da influência”:  “A angústia da influência é o temor do 

poeta de que sua voz não seja sua, o temor constante da usurpação de seu texto 

pela voz dos outros.” (BLOOM, 1995, p.115), ou seja, o autor teme que o seu 

precursor se faça presente de maneira espectral em sua mensagem, sufocando 

sua voz em seu próprio texto. Assim sendo, a angústia que a influência causa é 

um fenômeno complexo e que atinge várias esferas da criação, não podendo, de 

maneira alguma, ser considerada simples e rasa pelo crítico literário. 

Essa questão da fonte e influência, ou efebo e precursor, nos é muito cara, 

porque, depois da independência, houve grande resistência por parte dos 

angolanos em relação aos elementos da cultura portuguesa e, assim sendo, 

constata-se uma relutância muito marcante quanto ao consumo desta literatura. 

Como fonte de inspiração, buscaram autores brasileiros modernistas, 

consumindo nossa literatura em grande escala. 

 Certamente a ruptura, ou a diminuição do contato com a cultura e literatura 

portuguesa, não foi algo simples para os angolanos, assim como para os 
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brasileiros. Mas, mesmo reconhecendo que a negação da influência é impossível 

e que seu fruto não precisa necessariamente ser desprovido de criatividade e 

inovação, pois o autor sempre deixa sua marca criativa nos textos, os autores 

angolanos mostraram uma propensão maior para o contato com autores com os 

quais desejavam estabelecer suas trocas e, dentre os escolhidos, estavam os 

autores modernistas brasileiros, ou considerados didaticamente como tal, 

passaram a ser muito lidos pelos autores angolanos. Livros escritos por João 

Guimarães Rosa, Jorge Amado, Clarice Lispector, dentre outros, circulavam 

amplamente em Angola. 

 Conforme nos aponta Marcos Siscar (2014): 

 Numa primeira abordagem, a noção de diversidade tem 
uma inscrição cultural e política que comunica diretamente com 
o ethos da democracia, no sentido de uma horizontalização geral 
das relações e dos valores. Nesse sentido, como tal, ela 
praticamente não encontra oposição pública, nos dias de hoje. 
Mas constato também, que vem associada frequentemente à 
ideia de proteção, como se as diversas manifestações devessem 
ser resguardadas, abrigadas, cultivadas em ambiente regulado. 
Nesse ponto, ela me pode ser colocada em paralelo com o 
campo biológico ou ecológico. Dentro de um raciocínio 
ecológico, a preservação da diversidade é o recurso extremo 
contra a violência da extinção, uma garantia contra os 
desequilíbrios que atentam à manutenção da vida. 
 A passagem para a cultura ou para a arte não me soa 
tão simples. O que vive culturalmente, ou artisticamente, não 
sobrevive da mesma maneira. O empenho não é apenas o da 
conservação, embora nossa interação com o passado, com o 
frágil ou com o distante também dependa disso, como é 
evidente. (...) (SISCAR, 2014, p.440) 

 Marcos Siscar evidencia-nos que o diferente, ou o alheio, deve ser tratado 

de forma consciente. A História nos mostra que a ruptura com uma cadeia de 

pensamento ou com uma determinada cultura não é algo simples, tanto é que 

os angolanos não conseguiram se abster de utilizar a marca mais profunda que 

o processo de colonização deixou em seu povo: a língua. 

 Assim como os brasileiros, os angolanos optaram por continuar com a 

língua portuguesa marcando presença naquilo que é mais caro a um povo na 

civilização moderna: a comunicação. Imprimiram, no entanto, sua marca ao 

utilizar palavras oriundas de línguas nativas em meio às palavras de língua 

portuguesa que compõem os textos, conforme pudemos verificar no capítulo I. 

 Passado o furor causado pelos modernistas, uma nova literatura começou 

a se configurar e, até o momento, há quem a denomine de literatura 

contemporânea, ou de modernismo tardio, como trata a estudiosa Leyla Perrone 
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– Moisés (2016). Na literatura contemporânea, a tradição se faz presente nos 

textos quando, por meio da escrita palimpséstica – na qual o texto antigo se nota 

no segundo plano do texto contemporâneo – a tradição se faz presente de 

maneira, geralmente, inovadora. Segundo Genette, 

 O palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição 
foi raspada para se traçar outra, que não a esconde de fato, de 
modo que se pode lê-la por transparência, o antigo sob o novo. 
Assim, no sentido figurado, entenderemos por palimpsestos 
mais literalmente: hipertextos) todas as obras derivadas de uma 
obra anterior, por transformação ou por imitação. (GENETTE, 
2010, p. 7) 

 Com o passar dos anos, depois de muitas inovações e desilusões, os 

modernistas e suas obras inovadoras acabaram se tornando parte da tradição e 

integrados a ela; mostrarem-se precursores de um novo tipo de literatura que, 

chamada até o momento de contemporânea, não possui vanguardas, a qual 

ainda mantém as pazes com a tradição, mas faz uso inovador das estratégias 

que a sua relação com ela oferece por meio da intertextualidade.    

A literatura contemporânea se vale desse recurso, tão antigo quanto a 

própria literatura, a intertextualidade, para estabelecer uma relação dialógica 

com outros textos. Na maior parte dos casos, os textos em segundo plano 

geralmente pertencem ao cânone; entretanto, muitos autores estabelecem 

conexões com obras que, embora sejam de reconhecida qualidade intelectual e 

estrutural, ainda são relativamente recentes e, portanto, não incorporadas ao 

cânone. 

 No que concerne à intertextualidade e seu lugar na literatura 

contemporânea, Leyla Perrone-Moisés, em Mutações da Literatura no Século 

XXI, afirma: 

 (...). Podemos também atribuir o gosto pelas alusões à 
hiperinformação disponível em nossa época, que dissemina as 
referências históricas de modo insistente e anárquico. A 
intertextualidade praticada na literatura contemporânea pode 
assumir um tom melancólico (alusões a momentos da história 
em que a literatura alcançou suas maiores realizações e seu 
maior reconhecimento), ou tom irônico, lúdico, característico do 
estilo pós-moderno. A autorreferencialidade pode parecer uma 
atitude oposta à da referencialidade, isto é, ao realismo. Em vez 
de tomar o mundo real como objeto de representação, o 
ficcionista elege sua representação (a literatura) como tema. (...) 
(PERRONE-MOISÉS, 2016, s/p)  
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 Assim, a literatura contemporânea mantém uma relação com a tradição 

literária que vai um pouco além da memória, pois a sua utilização integra a 

realidade, em sua totalidade. Ou seja, elementos do universo real são 

incorporados ao ficcional, seja por meio, por exemplo, de crises políticas 

noticiadas que são referenciadas em obras literárias, personagens de um crime 

da vida real que se tornam personagens de textos, situações estarrecedoras 

noticiadas em um veículo de comunicação e que são retratadas de forma 

inusitada em uma obra ficcional com refência à realidade, etc.  

Ainda tratando das características marcantes dos textos contemporâneos, 

Leyla Perrone-Moisés (2005), afirma em Texto, Crítica e Escritura que:  

Ora, o escritor age com mais desenvoltura: não declara nada, 
utiliza os bens de outrem como se fossem seus. (...) (PERRONE-
MOISÉS, 2005, p.65)  

 Nessa literatura, a intertextualidade se dá de maneira explícita ou 

simplesmente desavisada, pois apropria-se do que não lhe pertence para 

devolver algo transformado, conforme o trecho acima, e a intertextualidade é 

estabelecida não só com outras obras literárias, mas com diferentes linguagens, 

como a música, o cinema, a propaganda, e com diversos outros elementos 

culturais: 

 Na aparelhagem o som acontecia contínuo, ininterrupto. 
O doutor solidificara este hábito domingueiro: sentar-se no 
fresco da sua varanda ouvindo, durante extensos momentos, a 
voz de Adriana Calcanhotto. Ora dormitava, ora lia, ora escrevia, 
ora se quedava simplesmente de olhos rasgados contemplando 
as nuvens gordas azularem o céu. (...) (ONDJAKI, 2010, p.17) 

 Da sua janela, Dina Renascença admirava a saída dos 
velhos. (...) (ONDJAKI, 2010, p. 47) 

No primeiro excerto, a intertextualidade se dá com o texto da cantora 

brasileira Adriana Calcanhotto no conto “A libélula” e, no segundo trecho, Ondjaki 

toma como personagem Dina Isabel, locutora de uma rádio portuguesa 

conhecida, conforme já citado, para ser uma das suas personagens do conto “Os 

passeadores”, no qual será chamada de Dina Renascença.  

 Desta forma, no século XXI, a literatura mantém uma relação simbiótica 

com a realidade a partir do momento em que a intertextualidade é utilizada para 

criar uma ligação de realidades, histórica e fictícia, que culmina em um texto 

interligado com o mundo e permeado por diversas conexões possíveis, sendo 

passível de múltiplas interpretações. Segundo Leyla Perrone-Moisés,  



72 
 

Uma das principais características da transformação 
sofrida pelas obras literárias a partir do fim do século XIX, é a 
multiplicação de seus significados, que permitem e até mesmo 
solicitam uma leitura múltipla. (PERRONE-MOISÉS, 1978, p. 58)  

 Ou seja, o leitor contemporâneo precisa ser um leitor capaz de buscar 

essas conexões para que a sua compreensão da obra seja a mais abrangente 

possível. Não é tão difícil imaginar uma obra que apresenta inúmeras conexões 

quando se vive em um mundo globalizado e interligado econômica, política e 

culturalmente. Com os avanços tecnológicos no século XX, surge mais uma 

forma de conectar as sociedades complexas que habitam o mundo: a internet. 

 Semelhante ao que ocorre na própria rede que é a internet, é possível que 

uma obra literária esteja interconectada com várias outras e com diversos outros 

elementos culturais por meio de alusões a ditos populares, mitos, lendas, obras 

literárias e etc. Em conjunto com esta mudança, nas obras literárias, também 

houve uma mudança na maneira de ler a obra e de compreendê-la, pois quanto 

maior for o repertório do leitor, mais conexões ele conseguirá estabelecer. 

 Desta forma, é possível que se diga que na literatura contemporânea as 

obras literárias funcionam como espécies de sites de busca, onde cada conexão 

com elementos alheios a ela é uma janela de conhecimento que se abre para o 

leitor atento relacioná-la com o universo ficcional no qual adentra quando realiza 

a leitura, semelhante ao processo de conteúdos vistos pelas múltiplas janelas 

que se abrem no computador. 

 Consequentemente, a maneira de analisar estas obras, o olhar do crítico, 

sobre elas também precisou se adequar. Segundo Leyla Perrone-Moisés, 

 Perdidas a unidade do texto e a de sua leitura, a crítica 
se depara, mais do que nunca, com o problema das relações 
entre diferentes discursos, entre diferentes textos. Alusões, 
citações, paródias, pastiches, plágios inserem-se agora na 
própria tessitura do discurso poético, sem que seja possível 
destrinçá-lo daquilo que lhe seria específico e original. (1978, p. 
58) 

 A intertextualidade, embora seja um recurso antigo, ganhou nova 

roupagem nos textos contemporâneos e perde-se o caminho que distinguia os 

elementos acima citados pela estudiosa porque eles acabaram virando uma 

ferramenta do escritor. Quando os caminhos mudam é porque a trajetória leva a 

um destino diferente do que se havia conhecido; destarte, a própria literatura 
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contemporânea está a caminho do desconhecido, levando consigo todo o 

repertório criado até o momento. 

 Na literatura angolana contemporânea o panorama não é diferente. Os 

autores angolanos mantêm uma relação de intercâmbio cultural intenso com a 

cultura brasileira até os dias atuais e sabem muito sobre o movimento 

modernista, sobre a música, sobre a história do Brasil, bem como sobre os 

autores brasileiros contemporâneos – Ondjaki, por exemplo, cita em E se 

amanhã o medo Adriana Calcanhoto, Dori Caymmi, João Guimarães Rosa entre 

outros. 

 Em obra já citada de Agualusa, O vendedor de passados, o autor faz uso 

de elementos da realidade, como o nome do seu personagem principal, Félix 

Ventura, mesmo nome de um jogador de baseball, nascido na República 

Dominicana, chamado Félix Martin Ventura. Esse personagem, que “vende 

passados”, cria documentos falsos baseados na falta de informação documental 

que encontra na vida das pessoas que pesquisa para estabelecer parentesco 

entre os seus clientes e essas pessoas e, desta forma, vende-lhes um “passado” 

novo. Nessa obra, diversos autores do universo literário são citados, tais como 

Bakunin, Bruce Chatwin, Nicholas Shakespeare, e, além disso, cita a editora 

Quetzal, editora mexicana muito antiga que mantém suas atividades até hoje. 

 Esses elementos que aqui apontamos aparecem na obra como 

estratégias intertextuais que promovem o diálogo com elementos da própria 

realidade.  Em O vendedor de passados, por exemplo, o autor trabalha essas 

relações no plano documental da realidade a ser investigada para a criação do 

passado comprado pelo seu cliente, passado que só é forjado após a aprovação 

de quem o solicitou. Nesta obra de José Eduardo Agualusa, é possível ainda 

perceber que uma das possibilidades que as estratégias intertextuais oferecem 

é o questionamento do real e os seus limites, tornando-se peça fundamental para 

o desenvolvimento da narrativa. 

Assim, enquanto no Modernismo os escritores rechaçavam suas 

influências ou as negavam porque precisavam desbravar caminhos que os 

conduzissem a uma identidade nacional, na literatura contemporânea os autores 

parecem resgatar grandes escritores na tentativa de possibilitar contribuições e 

contatos palimpsésticos com seus textos, nos quais imprimem suas marcas, 

deixando sua digital em cada referência ao cânone. Deste modo, interconectam-
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se com os autores consagrados na busca de um texto que “apague” as fronteiras 

e transborde originalidade e criatividade a partir de autores basilares e também 

de outros textos contemporâneos. 

 

 3.2 A escrita interconectada de Ondjaki 

Ondajki, conforme pudemos observar na análise de seus contos, faz 

amplo uso das estratégias intertextuais em E se amanhã o medo. Depois de 

verificado esse fato, o tópico a ser pensado são os efeitos que o emprego dessas 

estratégias gera em seus contos, pois este autor é doutor em literatura e revela 

um amplo conhecimento do campo literário, de modo que não podemos dizer 

que o autor faz uso delas de maneira ingênua e/ou despretensiosa. Sobre o 

assunto podem ser formuladas algumas hipóteses. 

 Ao utilizar as estratégias intertextuais para fazer referência à literatura na 

própria literatura, Ondjaki propicia ao leitor a tal leitura múltipla da qual trata Leyla 

Perrone-Moisés (2016) e oferece ao seu leitor um texto passível de conexões e 

interpretações diversas. Cada vez que o leitor percebe uma referência 

intertextual nos contos, a mensagem que a leitura traz modifica-se, porque se 

amplia, se renova e faz com que a experiência da leitura torne-se, ao mesmo 

tempo, uma experiência que o faz conhecer outras culturas, pensar em outros 

povos, pois conforme assegura Laurent Jenny: 

 (...) Fora da intertextualidade literária, a obra literária 
seria muito simplesmente incompreensível, tal como a palavra 
duma língua desconhecida. De fato, só se apreende o sentido e 
a estrutura duma obra literária se a relacionarmos aos seus 
arquétipos – por sua vez abstraídos de longas séries de textos, 
de que constituem, por assim dizer, a constante. (...). Mesmo 
quando uma obra literária se caracteriza por não ter nenhum 
traço comum com os gêneros existentes, longe de negar a sua 
permeabilidade ao contexto cultural, ela confessa-a justamente 
por essa negação. (JENNY, 1979, p.5) 

 Na afirmação acima, Laurent Jenny evidencia-nos que a literatura carece 

dos diálogos intertextuais para se fazer inteligível por meio das comparações e 

processos de reconhecimento que o leitor realiza para compreender a obra. Além 

disso, assegura que a obra se enquadra em um conjunto maior que ela mesma, 

um conjunto que possui características universalmente reconhecidas pela 

presença ou ausência de elementos que a aproxima de outras obras. 
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A fenda intertextual que o autor abre no texto permite que a mensagem 

da obra literária torne-se universal e deixe de conter características unicamente 

angolanas, revelando-se atemporal e multifacetada por pertencer a um conjunto 

maior. 

 Quando afirmamos que o uso das estratégias intertextuais mune a obra 

das características citadas acima, desejamos mostrar que ela passa a conter 

diversas significações e o olhar crítico precisa ser aberto para que sua 

interpretação não a restrinja a uma única interpretação, mas que amplie sua 

significação. É Roland Barthes quem afirma: “Não se copiam obras, copiam-se 

linguagens” (BARTHES, 1975, p. 22), e Julia Kristeva assegura-nos que: 

 (...) todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto 
é absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção de 
intersubjetividade instala-se a de intertextualidade, e a linguagem 
poética lê-se pelo menos como dupla. (KRISTEVA, 2005, p.68) 

 Eco, por seu turno, complementa: 

Descobri o que os escritores sempre souberam (e nos 
disseram muitas e muitas vezes): os livros sempre falam sobre 
outros livros, e toda estória conta uma estória que já foi contada. 
(apud HUTCHEON, 1991, p.167) 

Assim sendo, as obras literárias, queira se reconhecer este fato ou não, 

surgem de obras anteriores a elas e o discurso formado a partir do contato com 

os discursos anteriores possibilita uma linguagem “dupla”, conforme o 

pensamento de Julia Kristeva, contribuindo para que a literatura sempre retome 

ideias contidas em outras obras literárias, de acordo com Umberto Eco. Desta 

forma, pode-se dizer que, por meio das estratégias intertextuais e intratextuais, 

as linguagens que permeiam uma obra se inter-relacionam em um movimento 

simbiótico, formando uma possível cópia de “linguagens”, tendo em vista que um 

autor contamina seu estilo e seu olhar com a visão e a linguagem do autor lido. 

Dessas falas criteriosas, uma hipótese possível que podemos formular é 

a de que a intertextualidade nas obras de Ondjaki é um meio que o autor 

encontra de transmitir sua mensagem, produzida no momento em que vivemos, 

com o arsenal teórico, tecnológico e informacional deste momento histórico em 

mãos, sem se esquecer da tradição, da literatura canônica ou já estabelecida de 

alguma maneira. 
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Possivelmente, a intratextualidade, utilizada para fazer referência a si 

mesmo, mostra que não só há o conhecimento por parte do autor sobre como a 

relação entre o contemporâneo e o canônico, clássico, inegavelmente se dá, 

como também pode ser uma maneira de se tornar parte dela, da tradição literária, 

da literatura que trata do Humano, do universal, e, por isso, tornar-se imortal e 

atemporal. Sobre isso, Merleau-Ponty afirma: 

(...) O que não é substituível na obra de arte, o que a 
torna muito mais do que um meio de prazer: um órgão do 
espírito, cujo análogo se encontra em todo pensamento filosófico 
ou político quando positivo, é ela conter, mais do que ideias, 
matrizes de ideias, de nos fornecer emblemas cujo sentido 
nunca terminamos de desenvolver, é, justamente porque se 
instala e nos instala num mundo cuja chave não temos, ensinar-
nos a ver e finalmente fazer-nos pensar como nenhuma obra 
analítica consegue fazê-lo, porque a análise encontra no objeto 
apenas o que nele pusemos. O que há de imprevisto na 
comunicação literária, e de ambíguo, de irredutível à tese em 
todas as grandes obras de arte, não é uma fraqueza provisória 
de que se poderia esperar libertá-las, é o preço a ser pago para 
ter uma literatura, isto é, uma linguagem conquistadora, que nos 
introduza em perspectivas alheias, em vez de nos confirmar nas 
nossas. Nada faríamos se não tivéssemos, com nossos olhos, o 
meio de surpreender, de interrogar e de ordenar configurações 
de espaço e de cor em número indefinido. Nada faríamos se não 
tivéssemos em nosso corpo a condição de saltar por cima de 
todos os meios nervosos e musculares do movimento para nos 
levar ao objetivo. É um ofício do mesmo gênero que a linguagem 
literária desempenha, é da mesma maneira imperiosa e breve 
que o escritor, sem transições nem preparativos, transporta-nos 
do mundo já dito para outra coisa. (...) (MERLEAU – PONTY, 
1991, p. 82-83)  

A literatura imortal e atemporal, segundo o trecho acima, é aquela que 

rompe barreiras, mostra algo novo e possibilita múltiplas leituras, pois tem a 

qualidade de ampliar os horizontes e oferecer elementos desafiadores para uma 

nova leitura do mundo. Não por arrogância, mas pelo simples e singelo desejo 

que o ser humano possui de não se tornar parte de algo finito, mas de se ver 

eternizado pelos seus feitos, pela sua audácia de tentar o novo. 

Sobre o desejo dos autores africanos de se tornarem parte da tradição 

literária, Mia Couto afirma: 

África tem sido sujeita a sucessivos processos de 
essencialização e folclorização, e muito daquilo que se proclama 
como autenticamente africano resulta de invenções feitas fora 
do continente. Os escritores africanos sofreram durante décadas 
a chamada prova de autenticidade: pedia-se que seus textos 
traduzissem aquilo que se entendia como sua verdadeira 
etnicidade. Os jovens autores africanos estão-se libertando da 
“africanidade”. Eles são o que são sem que necessitem de 
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proclamação. Os escritores africanos desejam ser tão universais 
como qualquer outro escritor do mundo. (COUTO, 2010, p. 14) 

No excerto acima, percebemos que Mia Couto refere-se a uma escrita de 

qualidade literária como sendo um objetivo dos escritores africanos que tentam 

escapar da regionalidade e do tribalismo que são esperados das obras literárias 

de origem africana, pois, assim como os escritores de qualquer lugar do mundo, 

os escritores africanos almejam ter seus textos considerados como textos de 

qualidade literária inegável e, assim, passarem a fazer parte do cânone. 

Quando nos referimos ao cânone literário não podemos nos deixar de 

lembrar que os escritores considerados canônicos são os escritores que se 

sobressaem no mar de publicações editoriais e fazem parte do que chamamos 

de escritores imortais, pois são escritores considerados de alguma forma 

grandiosos e, portanto, um marco na literatura do seu país e do mundo. 

A imortalidade citada acaba por se tornar um objetivo grandioso, afinal de 

contas, no mundo contemporâneo, onde vivemos “tempos líquidos” (BAUMAN, 

2007), com mudanças que, de tão rápidas, se tornam assustadoras e geram 

“vida em fragmentos” (BAUMAN, 1995), na qual o egoísmo e a individualidade 

se transformaram em regras para viver sem dor, e a vida se torna um momento 

breve, é através dos seus feitos literários que os autores podem se tornar eternos 

e fugir da “liquidez” que permeia o mundo contemporâneo. 

Zygmunt Bauman seleciona, dentre muitas possibilidades, o termo 

“líquido” para definir os tempos que marcam a contemporaneidade porque “(...) 

os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade” 

(BAUMAN, 2001, p.8). Podemos verificar que o estudioso vê a 

contemporaneidade como símbolo de mudanças que, tais como os líquidos, não 

podem ser facilmente contidas, pois vazam por entre os dedos de quem deseja 

contê-las. 

Tal qual a vida no contemporâneo e as relações humanas características 

desta era, as fronteiras no campo literário tornam-se cada vez mais tênues, 

permitindo a confluência e mesmo a simbiose entre as diferentes literaturas, por 

meio de conexões que se percebem nos textos contemporâneos entre si, ou com 

textos precursores e mesmo com toda a sorte de obras literárias e produções 

não-literárias. A esse respeito, Leyla Perrone-Moisés afirma: 

Na pós – modernidade, a recusa da unidade, da 
homogeneidade, da totalidade, da continuidade histórica, das 
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metanarrativas, impede, em princípio, o julgamento estético, e 
torna a teoria e a crítica improcedentes. Entretanto, o julgamento 
continua a existir, na medida em que esses contravalores 
tendem a positivar-se (em oposição aos valores da 
modernidade) e a servir de base ao estabelecimento de novos 
cânones. (PERRONE- MOISÉS, 1998, p.16) 

Nesta perspectiva, Zygmunt Bauman e Leyla Perrone-Moisés acabam por 

encontrar-se quando tratam da perda de fronteiras e da recusa da unidade, pois, 

no contemporâneo, a intertextualidade simboliza exatamente a quebra com 

esses valores – fronteira e unidade – para dar lugar a obras que se expandem 

conforme as conexões que estabelecem com outras obras, com outras culturas 

e com outros autores. 

Ao produzir literatura nos “tempos líquidos” (BAUMAN, 2007), os autores 

se deparam com uma quantidade avultada de publicações e com o consequente 

risco de se tornarem esquecidos, de verem seu objeto de trabalho perdido na 

liquidez do mercado editorial contemporâneo. Tal fato, possivelmente, faz com 

que desejem, de alguma maneira, solidificar o seu objeto de trabalho ao 

estabelecer um contato direto com a literatura canônica produzida em tempos 

sólidos. O contato ao qual nos referimos pode se dar por meio das estratégias 

intertextuais, que são as referências explícitas ou implícitas a outras obras 

literárias, ou por meio do uso das estratégias intratextuais, que seria, como já 

mencionamos, a autorreferência. 

Dessa forma, uma leitura possível para a utilização da autorreferência, é 

que, ao se ver referenciado ou colocando-se no mesmo plano em que se 

encontram autores já consagrados ou canônicos, o autor possivelmente almeje 

pertencer ao universo imortal dos autores precursores.  

Podemos ter um olhar apurado para a compreensão desta possibilidade 

quando trazemos à luz um dos contos analisados neste trabalho, “O acendedor 

de candeeiros”, de Ondjaki. Este conto mostra, de forma nada coincidente, como 

cada escritor estabelece seus precursores, pois Ondjaki trata do personagem da 

obra francesa considerada canônica de forma inovadora, visto em seu texto o 

acendedor de candeeiros ganhar voz e direito à exposição de seus 

pensamentos, fato que não acontece na obra francesa. Ao encontro da 

afirmação de Borges (2000), o personagem da obra francesa ressignifica o 

passado no conto angolano, pois à luz do acendedor de candeeiros angolano 

podemos repensar o acendedor de candeeiros francês e voltar a atenção para a 
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obra de Saint-Exupery com uma nova significação para a leitura deste 

personagem, pois a leitura do conto de Ondjaki modifica a percepção do 

personagem do romance francês ao imaginarmos que ele possui sentimentos e 

pensamentos que, na breve passagem do principezinho na obra francesa, não 

temos tempo de imaginar. 

 Podemos pensar que a liquidez da qual fala Bauman está presente não 

só na História que permeia o cotidiano do mundo contemporâneo como também 

nas obras artístico-literárias que se inserem na sociedade da liquidez, pois efebo, 

como denomina Harold Bloom (1991), e precursor, conforme denominação de 

Borges (2000), estabelecem uma relação marcada pela intertextualidade, mas 

sem nitidez em suas fronteiras. 

Se no Modernismo literário havia uma Angústia da Influência (1991), na 

contemporaneidade há a presença de Palimpsestos (2010) que buscam o 

contato com o cânone de maneira amistosa e enriquecedora. Ao fazer 

referências aos textos alheios no texto atual, o escritor contemporâneo expõe 

nada mais, nada menos, do que aquilo que passaremos aqui a denominar de 

Biblioteca do Autor, compreendida como o conjunto de suas leituras e 

preferências no campo da literatura, implícitas nas estratégias intertextuais 

utilizadas pelo autor.  

Chamaremos, aqui, a biblioteca que mostra a leitura de obras literárias de 

outrem de Biblioteca Interpessoal do Autor, a qual é exposta quando os recursos 

intertextuais são identificados pelo leitor, que passa a reconhecer a presença de 

outros autores no texto lido e percebe, na escrita palimpséstica, os ecos dos 

textos precursores que permeiam as leituras que o autor realiza dos textos 

alheios. 

Tomemos, por exemplo, o autor em questão neste estudo, pois Ondjaki 

mostrou parte do conteúdo que abriga em sua biblioteca ao interconectar seus 

textos com As mil e uma noites, O Cristo Recrucificado, O Pequeno Príncipe, 

Árvore & Tambor, etc, visto que na retomada destas obras fica nítido que tipo de 

leituras Ondjaki abriga em sua biblioteca interpessoal.  

Há, também, outro tipo de biblioteca; aquela que o autor deixa à mostra 

por meio das estratégias intratextuais, que seriam estratégias que resgatam 

outros textos do mesmo autor. Trata-se do que aqui denominamos de Biblioteca 

Autoral, a qual, através da intratextualidade, passa a se fazer conhecida e / ou 
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presente aos olhos do leitor, pois os outros textos escritos pelo autor que está 

sendo lido saltam da escrita palimpséstica para se conectar com a mensagem 

do texto atual do autor.  

Outra vez apontaremos Ondjaki como um exemplo que desnuda sua 

Biblioteca Autoral por meio da escrita palimpséstica ao resgatar seus próprios 

textos: o conto “Os passeadores”, da obra Momentos de aqui, contém um 

personagem que é resgatado no conto “Colchão da Mongólia”, presente em E 

se amanhã o medo. 

Em textos nos quais um pesquisador ou um cientista utiliza referências, 

podemos notar que há o contato do contemporâneo com a tradição, com o 

cânone da área da qual se trata o texto atual. Na literatura, esse ato de apropriar-

se de outros textos não ocorre por motivo diverso. O questionamento surge, no 

entanto, quando notamos que o texto referenciado é do próprio autor, haja vista 

que a referência normalmente surge para oferecer maior credibilidade ao texto 

lido e implica contato com a tradição de conhecimento artístico ou científico que 

precede o escritor. Mas, e no tocante à autorreferenciação, quando não se está 

exatamente buscando o auxílio nas palavras de outrem, senão o resgate das 

ideias advindas de si mesmo? 

Uma das leituras possíveis para essa questão é a de que, conforme Mia 

Couto afirma (2010), a vontade de se inserir na tradição se faça presente, o 

contato com ideias, personagens e enredos precursores ao texto atual mostrem 

que há uma História por trás do texto atual, uma trajetória literária que não se 

iniciou com o texto que está nas mãos do leitor, pois há uma Biblioteca Autoral 

à mostra, que já contém alguns volumes e, portanto, compõem uma trajetória em 

construção. 

É com a Biblioteca Interpessoal que o autor estabelece conexão com o 

cânone cultural que o precede, mas é com a Biblioteca Autoral que o escritor 

busca se estabelecer e conquistar espaço na literatura canônica, mostrando ao 

leitor seu projeto autoral e literário, pois, de acordo com Harold Bloom: “(...) o 

Pós-Modernismo também tem seus cânones e canonizadores, e me vejo 

cercado por clássicos vivos, poetas recentemente mortos, donos de forte 

ambição e intensidade histérica (...)” (BLOOM, 2003, p.47). 

Harold Bloom afirma que o Pós-Modernismo, ou o contemporâneo, já 

possui autores que conquistaram seu espaço no que os críticos literários 
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consideram literatura de alto nível, ou de boa qualidade. A Biblioteca do Autor, 

quando se desnuda por meio das estratégias inter e intratextuais, evidencia a 

ambição de se eternizar, assim como eternizar os autores lidos pelo escritor em 

questão. 

Assim como Harold Bloom, outros pesquisadores se debruçaram sobre a 

questão da tradição e sua influência e, em “Tradição e talento individual” (1989), 

o crítico-escritor T. S. Eliot afirma que 

(...) o sentido histórico leva um homem a escrever não 
somente com a própria geração a que pertence seus ossos, mas 
com um sentimento de que toda a literatura europeia desde 
Homero e, nela incluída, toda a literatura de seu próprio país tem 
uma existência simultânea e constituem uma ordem simultânea. 
Esse sentido histórico, que é o sentido tanto atemporal quanto 
do temporal e do atemporal e temporal reunidos, é que torna um 
escritor tradicional. E é isso que, ao mesmo tempo, faz com que 
um escritor se torne mais agudamente consciente de seu lugar 
no tempo, de sua própria contemporaneidade. (ELLIOT, 1989, 
p.39) 

 
 

Assim sendo, o escritor estabelece um diálogo com toda a produção 

literária que o precedeu e se relaciona de maneira reflexiva e criativa, ao invés 

de meramente combativa ou contemplativa. Podemos afirmar que as estratégias 

intertextuais apresentam uma convivência pacífica e profícua com a tradição na 

contemporaneidade, pois, ao incorporá-la aos textos contemporâneos, a tradição 

se renova e inova aos olhos do leitor e do repertório contemporâneos que a 

ressignificam e a recontextualizam por meio de leituras interconectadas. 

Quando o escritor apresenta consciência de que se situa em um contexto 

Histórico e cultural do qual é parte ativa, pois trabalha com a criação de novos 

elementos culturais por meio de suas obras, o autor reconhece que “(...) nenhum 

poeta, nenhum artista, tem sua significação completa sozinho. Seu significado e 

a apreciação que dele fazemos constituem a apreciação de sua relação com os 

poetas e os artistas mortos. (...)” (ELLIOT, 1989, p.39). 

Através da contribuição dos seus precursores é que os escritores 

contemporâneos, por meio das relações intertextuais, estabelecem uma escrita 

palimpséstica que, tal qual uma nova estrela, mesclam elementos que geram 

uma nova obra que, quando criativa e de qualidade, brilha e se destaca. 

Ondjaki é essa estrela e a Literatura Angolana, a constelação que o 

abriga, com todo o repertório cultural que o criou e do qual advém e que, por 
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meio das suas tradições e traços contemporâneos, conquistaram a admiração 

de quem aprecia a escrita contemporânea palimpséstica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo central evidenciar as estratégias 

inter e intratextuais presentes no livro de contos E se amanhã o medo, do escritor 

angolano Ondjaki, um dos mais importantes escritores angolanos da 

contemporaneidade, mas, infelizmente, ainda pouco conhecido no contexto 

acadêmico brasileiro. Além de apresentar os diálogos inter e intratextuais, 

constituiu-se como propósito deste estudo discutir o efeito de sentido gerado pela 

presença recorrente dessas estratégias em uma obra contemporânea.  

Para a realização de tal intento, organizamos nosso estudo em três 

capítulos. No primeiro, abordamos questões como a oralidade e a relação 

cultural que a literatura angolana possui com sua tradição e com a tradição 

literária mundial. Nele, intentamos apresentar, ainda que brevemente, o contexto 

literário angolano, apontando para alguns de seus principais representantes e 

obras. 

Dentro deste cenário, destacamos a presença de Ondjaki e sua obra E se 

amanhã o medo, a qual apresenta como uma de suas principais marcas a 

presença recorrente de estratégias intra e intertextuais. A partir disso, 

propusemos, no segundo capítulo, inicialmente, a discussão teórica do conceito 

de intertextualidade e intratextualidade, de modo a demonstrar como, apesar de 

se tratar de algo tão antigo quanto à própria literatura, a intertextualidade se 

mostra muito presente na contemporaneidade. Priorizando, nesta discussão, o 

conceito de palimpsesto, proposto por Genette, apresentamos, posteriormente, 

a análise dos contos selecionados como corpus para a presente pesquisa. 

Evidenciamos, na análise, os diálogos inter e intratextuais que o autor estabelece 

não apenas com outras obras literárias canônicas, mas também com outras 

linguagens e elementos da cultura – sejam eles angolanos ou mundiais. Além 

disso, buscamos ressaltar como o autor se vale da autorreferência, retomando, 

em seus contos, personagens ou situações de obras suas anteriores à E se 

amanhã o medo. 

Como não objetivávamos apenas expor os diálogos inter e intratextuais, 

no terceiro capítulo, optamos por discutir os efeitos de sentido gerados a partir 

do emprego de tais estratégias, bem como entendermos a recorrência da 

intertextualidade no contexto contemporâneo. Partindo de reflexões acerca da 
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tradição e da influência, desenvolvemos a ideia de Biblioteca Interpessoal do 

autor e de Biblioteca Autoral, demonstrando que por meio de sua escrita 

palimpséstica,  Ondjaki traz à luz parte do seu rol de leituras e dialoga de maneira 

criativa e inovadora com o cânone literário, imprimindo sua marca na História 

destes textos e estabelecendo uma interessante relação com seus precursores. 

Evidenciamos, ainda, o desejo do autor de integrar o cânone e a tradição, 

valendo-se, neste caso, da autorreferência em alguns dos contos de E se 

amanhã o medo, o que nos permitiu corroborar nossa hipótese inicial. 

Constatamos ainda que, se no movimento modernista houve uma 

relutância em relação ao cânone e uma negação da tradição, na literatura 

contemporânea o novo e o cânone estabelecem um contato amistoso por meio 

das estratégias intertextuais, que vão ao encontro do novo texto como uma de 

intersecção nada arbitrária para resultar em pura criação. Altamente exigentes 

consigo mesmos, os escritores contemporâneos – e dentre eles destacamos 

Ondjaki –  remodelam e significam personagens ou parte do enredo dos seus 

precursores mostrando que ainda há muito a ser dito ou que, ao menos, há 

muitas formas de escrever sobre alguns temas que já foram escritos, pois a 

criação é uma corrida infinita rumo à busca de solidez em Tempos Líquidos. 

 A escrita palimpséstica de Ondjaki se mostra, assim, como uma forma de 

o autor contemporâneo dialogar de forma criativa com a tradição, impondo-lhe 

toques de criatividade e renovação, de forma respeitosa, mas aproximando-a do 

leitor contemporâneo, ao mesmo tempo em que serve como ferramenta de 

apresentação de suas próprias obras, na tentativa recorrente de tornar-se mais 

um nome pertencente à tradição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Referências  

Do autor  

A bicicleta que tinha bigodes. Rio de Janeiro: Pallas, 2012. 

Avó Dezanove e o segredo do soviético. São Paulo: Companhia das Letras, 

2009. 

Bom dia camaradas. Rio de Janeiro: Agir, 2006. 

E se amanhã o medo. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2010. 

Momentos de Aqui. Lisboa: Editorial Caminho, 2014. 

O céu não sabe dançar sozinho. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2014. 

O leão e o coelho saltitão. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2009. 

Ombela: A origem das chuvas. Rio de Janeiro: Pallas Mini, 2015. 

Os transparentes. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

Quantas madrugadas tem a noite. São Paulo: Leya, 2010. 

Uma escuridão bonita. Rio de Janeiro: Pallas, 2013. 

Ynari: a menina das cinco tranças. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2012. 

 

Geral 

 

AGUALUSA, José Eduardo. As mulheres do meu pai. Rio de Janeiro: Língua 

Geral, 2012. 

AMORIM, Claudia; PALADINO, Mariana. Cultura e Literatura Africana e 

Indígena. Curitiba: IESDE Brasil, 2010. (e-book) 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e a Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 

2006. 

_______. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2013. 



86 
 

BARTHES, Roland.  Para/ou onde vai a literatura. In: Escrever... para quê? para 

quem? Lisboa: Edições 70, 1975. 

______. O Rumor da Língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

______. Vida em fragmentos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. (e-book) 

______. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. (e-book) 

BLOOM, Harold. A angústia da influência: uma teoria da poesia. Rio de Janeiro: 

Imago, 1991. 

______. Um Mapa da Desleitura. Rio de Janeiro: Imago, 2003.  

BORGES, Jorge Luis. Outras Inquisições. São Paulo: Editora Globo, 2000. (e-

book) 

BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Editora 

Cultrix, 2004. 

CIRLOT, Juan-Eduardo. Dicionário de Símbolos. São Paulo: Centauro Editora, 

2005. 

CHATELAIN, Heli. Folk-tales of Angola: Fifty Tales, With Kimbundu Text, Literal 

English Translation. Boston and New York: The American Folk-Lore Society, 

1894. (e-book) 

CHAVES, Rita. Angola e Moçambique: Experiência Colonial e Territórios 

Literários. São Paulo: Ateliê Editorial, 2005. 

CHAVES, Rita; MACÊDO, Tania; VECCHIA, Rejane (org.). A Kinda e a Misanga: 

Encontros brasileiros com a literatura angolana. São Paulo: Cultura Acadêmica; 

Luanda: Nzila, 2007. 

COUTO, Mia. E se Obama fosse africano? Ensaios. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2010. (e-book) 

DÁSKALOS, Alexandre; BARBEITOS, Arlindo; APA, Lívia (org.). Poesia Africana 

de Língua Portuguesa: Antologia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003.  

ELLIOT, T. S. Ensaios. São Paulo: Art Editora, 1989. 



87 
 

ERVEDOSA, Carlos. Coleção Estudos: Roteiro da Literatura Angolana. 2 ed. 

Portugal: Edições 70, s/d. 

FORTES, Corsino. A cabeça calva de Deus. São Paulo: Escrituras, 2010. (e-

book) 

GENETTE, Gérard. Palimpsestos: a literatura de segunda mão. Belo Horizonte: 

Edições Viva Voz, 2010. 

______. Paratextos Editoriais. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. 

HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. Trad. 

Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991. 

JAROUCHE, Mamede Mustafa. Livro das Mil e Uma Noites, Volume I: Ramo 

Sírio. São Paulo: Editora Globo, 2005. 

______. Livro das Mil e Uma Noites, Volume IV: Ramo Egípcio. Editora Globo, 

2012. 

JENNY, Laurent. A Estratégia da Forma. In: Intertextualidades. Poétique – 

Revista de teoria e análise literária. Coimbra: Livraria Almedina, 1979. p. 5-27. 

KAZANTZAKIS, Niko. Cristo recrucificado. São Paulo: Editora Abril, 1971. 

KRISTEVA, Júlia. Introdução à semanálise. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

LORCA, Frederico García. Poeta em Nueva York. Espanha: Editora Cátedra, 

1987. (e-book) 

MACÊDO, Tania; CHAVES, Rita. Literaturas de Língua Portuguesa: Marcos e 

Marcas. Angola. São Paulo: Arte & Ciência, 2007. 

MERLEAU – PONTY, Maurice. Signos. São Paulo: Martins Fontes, 1991. (e-

book) 

PALMA, Jorge. Bairro do Amor. Portugal: Phillips, 1981. 

PERRONE - MOISÉS, Leyla. Texto, crítica e literatura. São Paulo: Ática, 1978. 

______. “Literatura Comparada, intertexto e antropofagia. In Flores da 

Escrivaninha – Ensaios. São Paulo: Cia das Letras, [1990]. 1998. p.91-99. 

______. Mutações da literatura no século XXI. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2016. (e-book) 



88 
 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Le Petit Prince. France: Gallimard, 2009. 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O Pequeno Príncipe. Tradução de Cícero 

Oliveira. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2015.  

SARAMAGO, José. Jangada de Pedra. Lisboa: Editorial Caminho, 1994. 

TAVARES, Ana Paula. Amargos como os frutos: poesia reunida. Rio de Janeiro: 

Pallas Editora, 2011. 

 

Material eletrônico 

 

AGUALUSA, José Eduardo. A história de amor de Ladislau Magyar. 

[01/05/2017]. Jornal O Globo. Seção “Cultura”. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/cultura/a-historia-de-amor-de-ladislau-magyar-

21279501 Acesso em: 03 de maio de 2017 às 14h20. 

Angola, independência e guerra civil após quatro séculos de domínio português. 

[23/09/2003] Jornal O Globo: Seção “Fatos Históricos”. Disponível em: 

http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/angola-independencia-guerra-

civil-apos-quatro-seculos-de-dominio-portugues-10110726 Acesso em: 15 de 

março de 2017 às 00h45. 

CAMILO, Camila. Mostre às crianças a diversidade da Língua Portuguesa com 

uma pesquisa sobre as palavras e expressões que aparecem na obra de 

Ondjaki. [11/2012] Revista Nova Escola. Disponível em: 

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/consciencia-negra-literatura-

africana-ondjaki-718578.shtml Acesso em: 28 de setembro de 2015 às 18h04, 

texto escrito por Camila Camilo. 

Embaixada da República de Cabo Verde no Brasil. Disponível em: 

http://www.embcv.org.br/portal/modules/mastop_publish/?tac=L%EDngua 

Acesso em: 15 de outubro de 2016 às 13h55. 

Acesso em: 29 de dezembro de 2016 às 15h. 

GRAGANI, Juliana. A vida e as mortes de García Lorca. Folha de São Paulo. 

Suplemento “Folha Ilustríssima”: Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/cultura/a-historia-de-amor-de-ladislau-magyar-21279501
https://oglobo.globo.com/cultura/a-historia-de-amor-de-ladislau-magyar-21279501
http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/angola-independencia-guerra-civil-apos-quatro-seculos-de-dominio-portugues-10110726
http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/angola-independencia-guerra-civil-apos-quatro-seculos-de-dominio-portugues-10110726
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/consciencia-negra-literatura-africana-ondjaki-718578.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/consciencia-negra-literatura-africana-ondjaki-718578.shtml
http://www.embcv.org.br/portal/modules/mastop_publish/?tac=L%EDngua


89 
 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/08/1497609-a-vida-e-as-mortes-

de-garcia-lorca.shtml Acesso em: 15 de outubro de 2016 às 16h13. 

ISABEL, Dina. Perfis: Dina Isabel. Liga-te à mídia: Portal da mídia. Disponível 

em:  

http://www.ligateamedia.com/Personalidades.aspx?tabid=2409&langid=pt&path

=LigateaMedia/Perfis/&modid=55532&itemid=5640 Acesso em: 13 de janeiro de 

2017 às 16h49. 

LIBERATO, Ermelinda. Avanços e retrocessos da educação em Angola. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v19n59/10.pdf Acesso em: 29 de 

abril de 2017 às 9h02. 

MORAIS, Rafael Marques. A campanha de recolha do feitiço e a violência em 

cafunfo. [11/02/2016] Jornal Maka Angola. Disponível em: 

https://www.makaangola.org/2016/02/a-campanha-de-recolha-de-feitico-e-a-

violencia-em-cafunfo/ Acesso em: 29 de dezembro de 2016 às 17h14. 

ONDJAKI. União dos Escritores Angolanos: entrevista concedida a Ricardo 

Palouro. Disponível em: http://www.ueangola.com/entrevistas/item/851-

entrevista-a-ondjaki-a-capacidade-de-sobrepor-a-boa-

disposi%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0s-dificuldades-em-angola Acesso em: 14 

de outubro de 2015 às 20h37, texto escrito por Ricardo Palouro. 

ONDJAKI. Sarau Eletrônico, site criado pela Biblioteca da Universidade Regional 

de Blumenau. Entrevista concedida a Ramon Mello. Disponível em: 

http://bu.furb.br/sarauEletronico/index.php?option=com_content&task=view&id=

125&Itemid=28 Acesso em: 14 de outubro de 2015 às 21h16 

ONDJAKI. Ep. 06: Ondjaki. CANAL FUTURA: Umas palavras [2013]. Entrevista 

concedida à repórter Bia Correa do Lago. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=Yqi3lLpAtZc Acesso em: 24 de outubro de 

2015 às 11h36. 

REIS, Catarina. O acendedor de candeeiros. [17/09/2015] Jornal O Alcoa. 

Disponível em: http://www.oalcoa.com/o-acendedor-de-candeeiros/ Acesso: 27 

de setembro de 2016 às 10h44. 

SEIDE, Marcia Sipavicius. Dicionário de Línguística da Enunciação. ALFA: 

Revista de Linguística. Volume 55. Número 1. [2011]. Disponível em:  

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/08/1497609-a-vida-e-as-mortes-de-garcia-lorca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/08/1497609-a-vida-e-as-mortes-de-garcia-lorca.shtml
http://www.ligateamedia.com/Personalidades.aspx?tabid=2409&langid=pt&path=LigateaMedia/Perfis/&modid=55532&itemid=5640
http://www.ligateamedia.com/Personalidades.aspx?tabid=2409&langid=pt&path=LigateaMedia/Perfis/&modid=55532&itemid=5640
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v19n59/10.pdf
https://www.makaangola.org/2016/02/a-campanha-de-recolha-de-feitico-e-a-violencia-em-cafunfo/
https://www.makaangola.org/2016/02/a-campanha-de-recolha-de-feitico-e-a-violencia-em-cafunfo/
http://www.ueangola.com/entrevistas/item/851-entrevista-a-ondjaki-a-capacidade-de-sobrepor-a-boa-disposi%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0s-dificuldades-em-angola
http://www.ueangola.com/entrevistas/item/851-entrevista-a-ondjaki-a-capacidade-de-sobrepor-a-boa-disposi%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0s-dificuldades-em-angola
http://www.ueangola.com/entrevistas/item/851-entrevista-a-ondjaki-a-capacidade-de-sobrepor-a-boa-disposi%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0s-dificuldades-em-angola
http://bu.furb.br/sarauEletronico/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=28
http://bu.furb.br/sarauEletronico/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=28
https://www.youtube.com/watch?v=Yqi3lLpAtZc
http://www.oalcoa.com/o-acendedor-de-candeeiros/


90 
 

http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/view/4179/3777 Acesso em: 14 de junho de 

2016 às 18h20. 

SISCAR, Marcos. O tombeau das vanguardas: a “pluralização das poéticas 

possíveis” como paradigma crítico contemporâneo. Revista ALEA. Volume 16. 

Número 2. [julho-dezembro 2014]. Disponível em: 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

106X2014000200421&lang=pt Acesso em: 5 de agosto de 2017 às 23h. 

STRECKER, Marcos. Editora aposta em africanos e portugueses. Folha de São 

Paulo. Suplemento “Folha Ilustrada”: Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2810200610.htm Acesso em: 3 de 

março de 2017 às 13h48. 

VEIGA, Giselle Leite Tavares. Harmonizando tempos, suavizando espaços – 

Uma leitura de E se amanhã o medo de Ondjaki. [2010] Cadernos ESPUC. 

Número 19. Disponível em:                 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/cadernoscespuc/article/viewFile/7842/6

878 Acesso em: 29 de agosto de 2016 às 11h04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/view/4179/3777
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2014000200421&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2014000200421&lang=pt
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2810200610.htm
http://periodicos.pucminas.br/index.php/cadernoscespuc/article/viewFile/7842/6878
http://periodicos.pucminas.br/index.php/cadernoscespuc/article/viewFile/7842/6878


91 
 

Anexos  

 

I. Boletim Meteorológico 

 

 Eu tenho um certo gozo em ver-te contente  

já sei que o meu sentimento é banal  

mas nem por isso o que eu te digo  

a meu ver é menos importante 

 

Ás vezes apetece-me oferecer-te um presente  

mas nem sempre calha  

e quando calha é quase sempre  

aparentemente insignificante 

 

Por exemplo gostava de te dar uma paisagem  

com camelos e mar ao fundo  

maravilhosa e serena  

tranquilamente estimulante 

 

Mas como pintor sou um desastre  

e como economista ainda mais decepcionante  

mesmo assim eu insisto em fazer parte  

do teu mundo 
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O boletim meteorológico anunciou calor  

não vou duvidar  

faz sentido no meu sistema solar 

 

Imagina que sou um ilusionista  

que arranca coisas do chão, do chapéu, do coração  

talvez assim vejas em mim um homem novo  

todo elegante 

 

O que na verdade sou e a verdade  

pode ser elevada à coisa sonhada  

reinventada por muito se querer  

e eu quero ser o teu amante 

 

Desta vez vou construir uma cama de espuma  

adequada à função de voar  

com limpa pára-nuvens  

mesmo à altura do teu olhar 

 

Se for preciso um paraquedas arranjam-se  

uns milagres em bom estado prontos a usar  

se achares que não valeu a pena, aí lamento  

mas não posso mesmo concordar 

O boletim meteorológico anunciou calor  
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não vou duvidar  

faz sentido no meu sistema solar 

 

II. História de amor da princesa Ozoro e do húngaro Ladislau 

Magyar 

Primeiro momento 

Meu pai chamou e disse: 

mulher, chegou a hora, eis o senhor da tua vida 

aquele que te fará árvore 

Apressa-te Ozoro, 

parte as pulseiras e acende o fogo. 

Acende o fogo principal, o fogo do fogo, aquele que arde 

noite e sal. 

Prepara as panelas e a esteira 

e o frasco dos perfumes mais secretos 

Este homem pagou mais bois, tecidos e enxadas do que 

aqueles que eu pedi 

este homem atravessou o mar 

não ouvi falar do clã a que pertence 

o homem atravessou o mar e é da cor do espírito 

Nossa vida é a chama do lugar 

Que se consome enquanto ilumina a noite 

Voz de Ozoro: 

Tate tate 

meus todos parentes de sangue 

os do lado do arco 

os do lado do cesto 

tate tate 

porque me acordas para um homem para a vida 

se ainda estou possessa de um espírito único 
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aquele que não se deu a conhecer 

meu bracelete entrançado 

não se quebrou e é feito das fibras da minha própria 

essência 

cordão umbilical 

a parte da mãe 

meu bracelete entrançado ainda não se quebrou 

Tate tate 

ouve a voz de meu pequeno arco esticado 

as canções de rapariga 

minha dança que curva a noite 

ainda não chegou meu tempo de mulher 

o tempo que chegou 

é lento como um sangue 

que regula agora as luas 

para mim 

de vinte oito em vinte e oito dias 

Segundo momento 

Voz de Magyar: 

Senhor: 

Atravessei o mar de dentro e numa pequena barcaça 

desci de Vardar para Salônica, durante a batalha das 

sombras. De todas as montanhas, a que conheço expõe um 

ventre de neve permanente e uma pele gretada pelo frio. 

Nasci perto do Tisza Negro, junto à nascente. 

Naveguei um oceano inteiro no interior de um navio 

habitado de fantasmas e outros seres de todas as cores com 

as mesmas grilhetas. Como eles mastiguei devagarinho a 

condição humana e provei o sangue o suor e as lágrimas 

do desespero. São amargos, senhor, são amargos e nem sempre 

servem a condição maior da nossa sede. Vivi durante 

muitos meses o sono gelado da solidão. 

Senhor 
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Eu trago um pouco de vinho sonolento do interior da 

terra e a estratégia de uma partida húngara, levo o bispo por 

um caminho direto até à casa do rei, senhor. Por isso aqui 

estou e me apresento, meu nome igual ao nome de meu 

povo, Magyar, os das viagens, Magyar, o dos ciganos. 

Senhor 

Eu trouxe meus cavalos e vos ofereço minha ciência de 

trigo, em troca peço guias dos caminhos novos, alimento 

para as caravanas, licença para o Ochilombo e a mão de 

Ozoro a mais-que-perfeita. 

Senhor, deixai que ela me cure da febre e da dor que trago 

da montanha para lá dos Cárpatos. 

Senhor, deixai que ela me ensine a ser da terra. 

Terceiro momento 

Coro das mais velhas: 

Fomos nós que preparamos Ozoro, na casa redonda 

muitos dias, muitas noites na casa redonda 

Fomos nós que lhe untamos, de mel, os seios 

na casa redonda 

Com perfumes, tacula e fumo velho esculpimos um corpo 

na casa redonda 

Nosso foi o primeiro grito perante tanta beleza: 

Oh, rapariga na palhoça, sentada, ergue-te para que 

possamos contemplar-te! 

Quarto momento 

Vozes das meninas: 

Meu nome é terra e por isso me movo lentamente meia 

volta, uma volta, volta e meia, para que o tempo me 

encontre e se componha. 

Sou a companheira favorita de Ozoro do tempo da casa 

redonda. 
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Meu nome é pássaro, como o nome do clã a que 

pertenço. Com Ozoro descobri o lago e as quatro faces da 

lua, e vi primeiro que todos a cintura de salalé que se 

contrai à volta das nossas terras. 

Meu nome é flor e sou especialmente preparada para 

cuidar do lugar onde a alma repousa. Com Ozoro eu tenho 

o cheiro, guardado no frasco de perfumes mais pequeno – o 

do mistério. 

Meu nome é princípio e eu tenho as mãos do lugar e 

a ciência dos tecidos como as mais velhas. Para Ozoro, a princesa, 

eu já teci o cinto de pedras apertadas, o mais belo cinto, 

de contas vindas do outro lado do tempo da própria casa de 

Suku. Para o tecer preparei todos os dias as mãos com preciosos 

cremes da montanha. Apertei cada conta no nó fechado 

igual ao que fecha a vida em cada recém-nascido. Para Ozoro 

eu teci o cinto mais apertado das terras altas. 

Meu nome é memória e com as velhas treinei cada fala 

– a do caçador nas suas caçadas 

– a dos homens no seu trabalho 

– o canto das mulheres nas suas lavras 

– a das raparigas no seu andar 

– o canto da rainha na sua realeza 

– o som das nuvens na sua chuva 

Na lavra da fala faço meu trabalho, como a casa sem 

porta e sem mobília, não tão perfeita como a casa onde 

o rei medita, tão redonda como a casa onde Ozoro e as 

meninas aprenderam a condição de mulheres. 

Coro das meninas: 

A casa das mulheres 

A casa da meditação 

A casa da chuva 
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A casa das colheitas 

A casa das meninas: Terra, Flor, Pássaro, Princípio, Memória 

Fala do fazedor de chuva: 

Eu que amarrei as nuvens, deixei chover dentro de mim. 

Deixei uma nuvem solta, grande e 

gorda de chuva rebentar dentro de mim. 

Sangro em utima meu pranto de nuvens, choro em 

Osande a princesa perfeita, a minha favorita. 

Coro dos rapazes: 

Desde ontem ouvimos o rugir do leão atrás da paliçada 

E as palavras mansas do velho sábio dentro da paliçada 

Desde ontem que o leão não se afasta detrás da paliçada 

E se ouve o velho que fala com o leão atrás da paliçada 

Desde ontem o feiticeiro acende o fogo novo dentro da 

paliçada 

E se espalham as cinzas do fogo antigo atrás da paliçada 

Diante de ti, Ozoro, depositamos a cesta dos frutos e 

a nossa esperança 

Fala da mãe de Ozoro: 

Fui a favorita, antes do tempo me ter comido por 

dentro. Semeei de filhos este chão do Bié. 

Para ti, Ozoro, encomendei os panos e fiz, eu mesma, 

os cestos, as esteiras. Percorri os caminhos da missão. 

Encontrei as palavras para perceber a tua nova língua e os 

costumes. Com as caravanas aprendi os segredos do mar e 

as histórias. Deixo-te a mais antiga 

História do pássaro Epanda e do ganso Ondjava 

Há muito muito tempo estas duas aves decidiram juntar forças 

e fazer 

o ninho em conjunto. Ondjava era um animal muito limpo e lavava e cuidava 

dos seus ovos e da sua parte do ninho. Quando nasceram os filhos, 
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os pequenos de Epanda estavam sempre muito sujos e feios, enquanto 

os de Ondjava deixavam que o sol multiplicasse de brilho as suas penas. 

Um dia, Epanda raptou e escondeu os filhos de Ondjava quando esta 

se afastara em busca de comida. Ondjava chorou muito e, enquanto recorria 

ao juiz para resolver o caso, cuidou dos outros filhos, lavou o ninho todo 

e armazenou comida para o cacimbo. Um dia os filhos limpos de Ondjava 

voltaram e o juiz determinou pertencerem a esta ave, ninho, filhos e ovos, 

porque só merece o lugar quem dele cuida, quem o sabe trabalhar. 

Coro: 

Só merece o lugar que o sabe trabalhar 

Só é dono do lugar aquele que o pode limpar 

Fala de Ladislau Magyar, o estrangeiro: 

Amada, deixa que prepare o melhor vinho e os 

tecidos 

e que, por casamento, me inicie 

nas falas de uma terra que não conheço 

no gosto de um corpo 

que princípio 

Amada, há em mim um fogo limpo 

para ofertar 

e o que espero é a partilha 

para podermos limpar os dois o ninho 

para podermos criar os dois o ninho. 

Fala dos feiticeiros: 

Podemos ver daqui a lua 

e dentro da lua a tua sorte, Ozoro 

aprenderás a caminhar de novo com as caravanas 

e estás condenada às viagens, Ozoro 

teus filhos nascerão nos caminhos 

serão eles próprios caminhos 

da Lunda 
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do Rio Grande 

se o cágado não sobe às árvores, Ozoro 

alguém o faz subir! 

Última fala de Ozoro antes da viagem: 

Amar é como a vida 

Amar é como a chama do lugar 

que se consome enquanto se ilumina 

por dentro da noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


