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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe o estudo e a análise das representações identitárias 
guineenses nas obras: Eterna Paixão (1994), A Última Tragédia (1995), Mistida 
(1997) e Memórias Somânticas (2016) do escritor guineense Abdulai Sila. A análise 
ilustra a partir da investigação as características das personagens ficcionais, em 
uma visão crítica das múltiplas representações da identidade nacional do guineense, 
que ainda vivencia as amarras do colonialismo. A crítica gira em torno das imagens 
criadas e fornecidas como representação de identidades estereotipadas, produzida 
pelo colonizador e mantida pelo colonizado pós-independência perturbando o campo 
de visão acerca da realidade. A realização deste trabalho propõe a interação entre 
os textos propostos e os pensamentos dos estudiosos e teóricos Homi Bhabha 
(2003), Edward Said (1995), Franz Fanon (1969), Stuart Hall (2009), Kwame Antho-
ny Appiah (1997) e Benedict Anderson (1983) além dos estudos de Moema Parente 
Augel (1998) e referências afins.  
 
Palavras-chave: Estudos Culturais. Pós-colonialismo. Identidade cultural e Naciona-
lismo. Literatura guineense. Abdulai Sila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The present work proposes the study and analysis of Guinean identity representa-
tions in the works: Eterna Paixão (1994), A Última Tragédia (1995), Mistida (1997) 
and Memórias Somânticas (2016) of Guinean writer Abdulai Sila. The analysis illus-
trates from the investigation the characteristics of the fictional characters, in a critical 
view of the multiple representations of the national identity of Guinean, who still live 
the bonds of colonialism. Criticism revolves around images created and provided as 
representation of stereotyped identities, produced by the colonizer and maintained by 
the colonized post-independence, disturbing the field of view about reality. This work 
proposes the interaction between the proposed texts and the thoughts of scholars 
and theorists Homi Bhabha (2003), Edward Said (1995), Franz Fanon (1969), Stuart 
Hall (2009), Kwame Anthony Appiah (1997) and Benedict Anderson (1983) in addi-
tion to the studies of Moema Parente Augel (1998) and related references. 
 
Keywords: Cultural Studies. Postcolonialism. Cultural Identity and Nationalism. 
Guinean literature. Abdulai Sila. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Guiné-Bissau é um país africano que se localiza na costa ocidental do conti-

nente entre Senegal e a Guiné Equatorial, abundante em riquezas naturais e cultu-

rais, encontra-se entre os países africanos de Língua Oficial Portuguesa que passa-

ram pelo processo de colonização e não escaparam às imposições e ingerências de 

sua cultura e religião. Foi colônia de Portugal desde o século XV até à independên-

cia em 24 de setembro de 1973, tendo seu reconhecimento pela Metrópole somente 

no ano seguinte, 1974. Sobre a democracia no país, esta ocorreu duas décadas 

após a independência, surgindo com isso as primeiras eleições multipartidárias, 

pondo fim a um regime de partido único, de inspiração marxista-leninista4 que se 

presentificou até ali. Sobre a doutrina democrática e o partido único na Guiné-

Bissau, Moema Parente Augel (2005) versa que o país: 

 

[...] era mantido com mão de ferro por um Partido-Estado, partido 
único, o PAIGC, força onipresente e onipotente, auto-intitulado repre-
sentante da democracia revolucionária, coberto e legitimado pelas 
glórias da libertação. Aos poucos, na sequência de uma tímida libera-
lização econômica, o país conheceu a abertura política: o pluralismo 
partidário foi implantado a partir de 1991, processo que durou alguns 
anos, período em que se ensaiou uma oposição finalmente tolerada, 
culminando, em agosto de 1994, nas primeiras eleições legislativas e 
presidenciais. (AUGEL, 2005, p.59). 

 

Ao que parece, a partir daí, muitos fatores contribuíram para que a soberania 

popular na Guiné-Bissau não evoluísse dentro dos padrões almejados inicialmente. 

A pluralidade étnica, a língua, o analfabetismo, todos motivavam a superação e o 

crescimento, porém a herança colonialista e a discrepância entre ricos e pobres fala-

ram mais alto e fomentaram vários problemas que resistem até os dias atuais. 

Quando observamos que 185 nações independentes de 193 existentes pelo mundo 

compõem a Organização das Nações Unidas; questiona-se a possibilidade de pen-

sar as expressões colonialismo e pós-colonialismo. Em Guiné-Bissau, no período 

pós-guerra, o sentimento uno era que o colonialismo se tornara algo do passado e 

que a nação independente havia enfim encontrado o caminho para o crescimento. 

No entanto, o país tem vivido uma sucessão de golpes de estado e de guerras civis, 

                                                           
4
 Marxismo-leninismo, termo resultante da justaposição das palavras marxismo e leninismo, designa a 

doutrina oficial da tendência majoritária do movimento comunista - isto é, dos partidos e dos estados 
alinhados à antiga URSS ou à República Popular da China - durante a maior parte do século XX. 
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o que condiciona boa parte da população a um regime de pobreza que ainda se 

aproxima da política de ocupação5. A implicação de militares revoltosos e sedentos 

de poder nestes eventos parece não deixar dúvidas à sociedade civil da contribuição 

importante destes indivíduos nos golpes de Estado. Um exemplo foi em 2012, na 

véspera do início da campanha para a segunda volta da eleição presidencial guine-

ense, militares ocuparam a rádio nacional, a sede do PAIGC (Partido Africano da 

Independência da Guiné e Cabo Verde) e atacaram com foguetes, morteiros e gra-

nadas a residência do primeiro-ministro em fim de mandato. A rádio nacional e a Te-

levisão Estatal deixaram de transmitir ao serem tomadas pelos militares revoltosos. 

O presidente da República interino, Raimundo Pereira, foi preso na sua residência 

por militares. O evento sucede o conflito militar de 2010 e uma tentativa de golpe de 

Estado falhada em 2011. Por isso, o exército da Guiné-Bissau atribuiu o golpe a um 

suposto acordo militar secreto entre os governos da Guiné-Bissau e Angola6.  

A despeito de toda dificuldade, e do cenário de frequentes acontecimentos 

políticos, econômicos e sociais que tem marcado de forma negativa, duradoura e 

condicionante seu desenvolvimento enquanto nação a Guiné-Bissau é um lugar de 

expressiva solidariedade e de efervescente cultura assim como muitos países de 

África. A população do país é constituída por mais de vinte etnias, com línguas e 

costumes distintos. Apesar de o português ser a língua oficial, apenas 27,1% da po-

pulação fala português7 (primeira ou segunda língua), estabelecido como língua ofi-

cial durante o período colonial, a grande maioria da população (90,4%) fala kriol, 

uma língua crioula baseada no português, enquanto o restante dos habitantes fala 

uma variedade de línguas africanas nativas.  

Com isso, presume-se então, que as literaturas dos povos emancipados estão 

na atualidade desprendidas dos domínios coloniais que as pressionaram no passado 

e que daí em diante teriam uma circulação própria. Sabemos, porém, que as raízes 

das injunções são muito mais extensas e profundas. A literatura guineense em Lín-

gua Portuguesa, surge neste contexto, como um ambiente de denúncia, de negação 

ao sistema colonial e, principalmente, como lugar sugestivo de afirmação de uma 

identidade nacional. Em Moema Parente Augel (2005), observamos que: 

 

                                                           
5
 Guiné-Bissau Aspectos gerais. <disponível em: http://www.worldbank.org/pt/country/guineabissau/overview 

> acesso em: 12/02/2017 às 9:45h. 
6
 Golpe de Estado na Guiné-Bissau em 2012. 

7
 Línguas da Guiné-Bissau. <Guinea-Bissau in CIA World Factbook (em inglês). CIA>. Consultado em 16 de de-

zembro de 2016.  

http://www.worldbank.org/pt/country/guineabissau/overview
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Essa identidade coletiva, que pressupõe uma nova visão comparti-
lhada, tende a ultrapassar as raias étnicas e ao mesmo tempo motiva 
e direciona as aspirações do indivíduo ou da comunidade a extrapo-
lar a condição de ―somente-Estado‖ para atingir a de ―Estado-nação‖, 
aspiração essa que é uma nítida herança pós-colonial, isto é, nascida 
do envolvimento com o imbricamento internacional, discutível talvez, 
mas da qual não é possível objetivamente esquivar-se. (AUGEL, 
2005, p. 250) 

 

Guiné-Bissau é o Estado pertencente aos PALOPs (Países Africanos de Lín-

gua Oficial Portuguesa) que possui muitas questões ainda não resolvidas, sobretudo 

nos campos identitário, político e literário. É nesse contexto de incertezas nacionais 

que a Guiné-Bissau hoje possui uma das mais retumbantes vozes de seu território, 

trazendo em muitas de suas produções toda a projeção histórica, social e cultural 

vivida por essa comunidade bastante plural. Nas narrativas de Abdulai Sila é clara a 

necessidade de protestar contra as pressões históricas do colonialismo e sugerir a 

partir das diegeses novos caminhos a serem adotados. 

Abdulai Sila além do amor pelo país e pela literatura tem formação em enge-

nharia eletrônica, pela reconhecida Universidade Alemã de Dresden (1979-1985), é 

economista, investigador social e escritor. Oriundo da pequena cidade de Catió, re-

gião sul da Guiné-Bissau (1958); mudou-se para a capital, em 1970, para estudar no 

Liceu. Devido ao seu expressivo interesse pelas tecnologias de informação e comu-

nicação, criou, em 1987, a Sitec (Sila Tecnologies), uma empresa de informática ge-

rida por ele, juntamente com seu irmão. Em 1995, tornou-se cofundador e diretor 

executivo da Eguitel Comunicações, que é a principal fornecedora de internet na 

Guiné-Bissau. Além de sua atenção no campo da tecnologia, Sila desempenha tam-

bém importante papel no âmbito da cultura, sendo um dos fundadores do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP); cofundador da primeira editora privada do 

país, a Ku Si Mon Editora e da revista cultural Tcholona. Influenciado por uma pro-

fessora do Liceu onde estudou, é conhecido hoje por ser o primeiro romancista da 

Guiné-Bissau com a publicação de obras como Eterna paixão (1994), A última tra-

gédia (1995) e Mistida (1997), todos editados pela Ku Si Mon. Além de obras dramá-

ticas: As orações de Mansata (2007), que visa ser uma versão africana do drama 

shakespeariano Macbeth, Dois tiros e uma gargalhada (2013), e mais recentemente, 

o romance Memórias Somânticas (2016). Para além de sua carreira literária, Sila 

também produz crítica social, tendo diversos trabalhos sobre Economia, Política, 

Sociologia, Educação e Tecnologia. O otimismo de Sila é transversal, do futuro do 
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país até à literatura guineense, que diz ter tido ―um desenvolvimento extraordinário 

nos últimos anos‖: 

 

Saímos de uma situação em que, quando se falava do país, dizia-se 
que não existia no mapa literário para uma em que anualmente são 
publicadas mais de duas dúzias de livros. Muitas destas publicações 
são feitas à custa do próprio autor, o que significa que esses autores 
estão a dar um peso cada vez maior à publicação do seu trabalho. 
Um livro é, no fundo, a revelação daquilo que um cidadão pensa, so-
nha, deseja em relação ao seu país. (SILA, 2017, rota das letras). 
 

Nos textos de Abdulai Sila, as representações da tragédia adquirem acepções 

próprias que são consequências das experiências da Guiné-Bissau, produtos de 

traumas antigos e contemporâneos, como a colonização e o autoritarismo opressivo 

da sociedade pós-independência. Sobre a importância da história, introjetada na lite-

ratura silariana, Edward Said (1995) versa que:  

 

A invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns 
nas interpretações do presente. O que inspira tais apelos não é ape-
nas a divergência quanto ao que ocorreu no passado e o que teria 
sido esse passado, mas também a incerteza se o passado é de fato 
passado, morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez sob 
outras formas. (SAID, 1995, p. 34) 

 

O fato é que essa literatura se torna o espelho das vozes reivindicadoras e 

toma foco em seu estilo inovador e dinâmico, estratégia que busca despertar na po-

pulação uma linguagem única, um sentimento e uma identidade nacional. Hélder 

Macedo, em seu artigo sobre os relatos dos descobrimentos, afirma que ―toda a lin-

guagem é feita de passados‖ (MACEDO, 1998, p. 203); a escrita sempre se baseia 

em algo que já foi visto, lido e/ou experimentado. Sila ganha dimensão no contexto 

que se refere à literatura como forma de resistência. Pode-se observar em seus tex-

tos a presença de elementos que demonstram a representação e denúncia da reali-

dade de um país ainda em fase de transição para o capitalismo mais avançado, um 

país em que coexistem a pós-modernidade e a tentativa de afirmação da tradição e 

da cultura. Para Moema Parente Augel (2005), a literatura africana possui represen-

tações específicas que se ligam diretamente à cultura:  

 

A dinâmica e rica literatura africana atual, incluindo a guineense, tem 
comprovado que o foco da representação (inter)cultural passa a ser 
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não a descrição exógena, mas sim a auto-representação. Portanto, 
ao estudar a literatura guineense, é essencial encarar o ato criativo 
tanto por seu valor estético quanto como reverberação do substrato 
cultural ali implícito. O texto literário se engendra num encadeamento 
de múltiplas significações e seu sentido mais profundo advém de sua 
dimensão simbólica. Uma tal perspectiva é fundamental, ao se abor-
darem as obras literárias guineenses, o que também vai ao encontro 
da tônica dos Estudos Culturais que insistem decididamente no con-
texto, na convicção de que muitos conhecimentos e informações a 
respeito de um país e sua cultura são transmitidos pelo viés da litera-
tura. (AUGEL, 2005, p. 32) 

 

Nas obras de Abdulai Sila o nacionalismo ou a cultura nacional parece não 

ser apenas um fator biológico, étnico/racial, ou social que nasce com o indivíduo, 

mas um sentimento que é construído em suas obras o que leva tanto o guineense 

quanto leitores estrangeiros a comungar de sentimentos semelhantes. Os artefatos 

nas obras de Sila trazem explícitas percepções prementes do resgate e estrutura-

ções do ideal nacional dando a elas configurações pedagógicas que se observam 

nas entrelinhas, nas falas das personagens, na explanação de algumas questões 

ligadas à moral e na língua, mais especificamente no crioulo, onde o autor consegue 

criar um cenário em que as misturas fonéticas, sintáticas e lexicais se encontram 

com o português, dando originalidade à literatura nacional.  

Grande parte das narrativas contemporâneas especialmente as pós-coloniais, 

buscam de uma maneira ou outra, ligar-se de forma coesa às histórias, culturas e 

identidades do seu povo, mostrando que outras intencionalidades são sempre pos-

síveis. Dentre elas a união na luta e em prol da nação. Acerca desse aspecto, Stuart 

Hall (2006) afirma que: 

 

Não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos 
de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los 
numa identidade cultural, para representá-los todos como pertencen-
do à mesma e grande família nacional. (HALL, 2006, p.59). 

 

É importante ressaltar como parte significativa das abordagens sobre nação e 

nacionalismo que estas sempre tiveram nos estudos de Benedict Anderson (1989) e 

na sua noção de ―comunidade imaginada‖ as maiores referências e, portanto, a cha-

ve para se pensar um tema tão extraordinariamente instigante. Apesar de ganhar 

dimensão na década de 80 do século XX, o pensamento do pesquisador sobre na-

ção e nacionalismo não se constitui como uma concepção nova, ao contrário, antes 
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disso, ainda que parcialmente, a noção de ―comunidade imaginada‖ já vinha sendo 

apontada por Ernest Gellner e Eric Hobsbawm, principalmente. 

Para se chegar ao nacionalismo tende-se a trilhar um caminho muito longo de 

subjetividades e abstrações gerando no ser um amálgama de possibilidades desde 

os conceitos de Pátria e Nação até desembocar no Nacionalismo propriamente dito.  

Nesta perspectiva, é certo que o afeto à pátria é cronologicamente anterior à afini-

dade que se nutrirá para com o Estado e a nação, por exemplo, possibilidade que, 

levada em conta, tende a ajudar na compressão de um melhor processo das organi-

zações políticas nas sociedades e respectivos sentimentos de pertença; conjuntura 

que, nestes domínios, se tem assistido a aceleradas e profundas metamorfoses. 

É de costumeiro situar a genealogia do vocábulo ―pátria‖ em Homero, onde 

patris remete à ―terra dos pais‖ e possuem uma semântica que engloba, tanto o en-

raizamento natálico, como a fidelidade a uma terra e a um grupo humano identifica-

do por uma herança comum, real ou fictícia. Entende-se, assim, que o efeito conota-

tivo mais marcante da palavra se traduza por suscitar uma função protetora bem 

plasmada pela configuração da presença memorial do ―pai‖, a ―terra dos pais‖, a lin-

guagem mais afetiva e interpeladora que a exprime metaforiza-a como um corpo 

moral, mítico e místico, num jogo semântico que, evocando um ato pristino, visa inte-

riorizá-la, sobretudo, como ―mátria‖. O que, em simultâneo, transubstancia a ―popu-

lação‖ numa frátria de compatriotas, na qual os ―irmãos‖ são incitados a reconhece-

rem-se como ―filhos da pátria‖ e, por conseguinte, o devotamento à ―mãe comum de 

todos‖. É a partir da ideia e do sentimento de pátria que comunidades e grupos nar-

ram a história que os identifica (e os constrói) como famílias alargadas e como co-

munidades étnico-culturais. 

Compreende-se ainda que a partilha de características comuns (os mesmos 

mitos de origem, a mesma língua, um mesmo território, a mesma memória coletiva), 

é indiscutível e que a sua pedra de toque se situa na ancestralidade. Bem vistas às 

coisas, como ―terra dos pais‖ (e os seus respectivos mitos) a ―pátria‖ é a origem de 

todas as origens, holisticamente, como uma herança e como um dever de transmis-

sibilidade, ou melhor, como um destino, ou mesmo como uma vocação. Se, no seu 

registo mais primitivo, o afeiçoamento pátrio está umbilicalmente ligado a um tempo 

e a um espaço concretos, a sua função de enraizar, filiar e criar identidades, demar-

cando diferenças e prometendo escatologias históricas, sobrevive, mesmo sob os 

efeitos da desterritorialização (desterro, exílio, emigração) contemporânea, seja co-
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mo nostalgia e saudade, seja como identidade cultural afirmada por razões de auto-

estima, de resistência ou de negociação do direito a novas reterritorializações peran-

te outros patriotismos hegemónicos.  

Deste modo, poder-se-á considerar que, ao privilegiar a origem e a herança, a 

pátria é, sobretudo, memória, instância que enlaça, retrospectivamente, os vivos e 

os mortos, numa cadeia de solidariedade através da qual os indivíduos se reconhe-

cem como compatriotas de uma mesma Vaterland, característica que foi durante 

séculos repetida. Para Benedict Anderson, ela é ―imaginada‖ porque mesmo os 

membros das mais minúsculas das nações jamais conhecerão, encontraram ou nem 

sequer ouvirão falar de todos os seus companheiros (compatriotas) embora todos 

tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles. ―Na verdade, qualquer 

comunidade maior que uma aldeia primordial do contato face a face é imaginada. 

Até mesmo ela.‖ (ANDERSON, 1983, p.33). 

No breve conceito de pátria, a população e, em certa medida, o território ten-

dem a sobrepor-se à faceta institucional, e a sua funcionalidade é dita numa lingua-

gem afetiva e maternal, que antropomorfiza, tanto o território, transformando-o em 

paisagem, como a população, que se metamorfoseia numa comunidade fraternal de 

(com)patriotas. Por sua vez, o Estado alude, dominantemente, à dimensão instituci-

onalizada do poder que se exerce sobre uma população, que ele divide entre gover-

nantes e governados, e sobre um dado território, lugar onde a sua soberania traça e 

defende ―limites‖ externos, ao mesmo tempo em que procura eliminar os internos.  

Nesta perspectiva, o termo ―nação‖ passou, com o tempo, a aludir a uma po-

pulação quando sintetizada como uma identidade coletiva, ou melhor, como um 

―nós‖. Mas, com os nacionalismos dos séculos XIX e XX, o seu entendimento mo-

derno como corpo moral ―construído‖, ou de origem pactual secular, foi sendo se-

cundarizado a favor de uma caracterização étnico-linguística, orientação que veio a 

ter significativos efeitos no domínio das teorias sobre Estado e sobre a própria ideia 

de pátria e de patriotismo. A não confusão entre os campos semânticos de ―pátria‖, 

―nação‖ e ―Estado‖ é igualmente aconselhada quando se analisa a densidade dos 

sentimentos coletivos, campo em que parece ter pertencido à ideia de nação o papel 

de ―instância de conexão‖ entre a de pátria e a de Estado, caldeando a ―frieza‖ deste 

com a ―calor‖ que a conotação daquela irradia.  

Estas definições devem ser entendidas, porém, como categorias de experiên-

cias que conduziram nos séculos XVIII e XIX a consolidação do Estado-Nação. Ora, 
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basta atentar na maneira como este se legitimou e conseguiu mobilizar as massas 

para verificar que a sua força ideológica propulsora foi a ideia de patriotismo (e de 

pátria). No entanto, talvez devido aos abusos que estes dois termos sofreram no pe-

ríodo contemporâneo, a sua problematização tem estado praticamente ausente do 

debate acerca da gênese das nações nas teorias que as vem como construções 

modernas.  Uma coisa é certa: os conceitos de pátria e de nação têm origem e signi-

ficados diferentes. O primeiro supõe o ato de concepção, enquanto que o segundo 

indica o de nascimento. Todavia, na sua evolução semântica, é fato que eles se cru-

zam. A nação está na pátria, pelo que exige um território (real ou imaginário) e uma 

população.  

Em simultâneo, para se afirmar como um ―nós‖, ela ter-se-á de narrar como 

um destino sacral, ditado pelas origens. Por isso, todos os mitos estruturantes das 

identidades nacionais reivindicam uma linhagem como fase da comunidade política. 

A esta luz, parece claro que a ―nação‖ é ôntica e cronologicamente posterior à ―pá-

tria‖, tal como o mundo criado vem depois da criação. É a terra onde se nasceu (co-

mo filho) que ela refere, conforme o comprova a divisão dos estudantes nas Univer-

sidades medievais, onde ―nação‖ podia designar os naturais de uma região ou cida-

de, ou os falantes de uma mesma língua. A única coisa que pode dizer que uma na-

ção existe é quando muitas pessoas se consideram uma nação. 

Tal como se vê um elo entre pátria e nação, também se pode defender que o 

patriotismo é ôntica, lógica e cronologicamente anterior ao nacionalismo, podendo 

aduzir, como prova da sua pertinência, uma outra conclusão: se todo o nacionalismo 

se escuda num patriotismo (porque toda a nação requer uma pátria, pelo menos), 

nem todo o patriotismo foi (e é) um nacionalismo. Como pulsão latente, o sentimento 

de pertença é detectável mesmo antes da existência de nações politicamente orga-

nizadas, ou com uma consciência explícita da sua identidade, ou mesmo da sua su-

perioridade com destino. Com efeito, não foi por acaso que o uso e a dicionarização 

de palavras como ―nacionalista‖ e ―nacionalismo‖ vieram muito mais tarde do que as 

de ―pátria‖, ―patriota‖, ―patriotismo‖.  

O nacionalismo por sua vez é definido pelo filósofo Ernst Gellner (1993), co-

mo [...] ―um princípio político que defende que a unidade nacional e a unidade políti-

ca devem corresponder uma à outra.‖ (GELLNER, 1993, p.11). A este princípio, ain-

da segundo o mesmo autor, serão redutíveis as acepções do conceito enquanto 

sentimento (a satisfação ou a cólera pela realização ou violação do princípio) e en-
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quanto movimento (ação resultante de tal sentimento). Erick Hobsbawm, comentan-

do criticamente a evolução dos conceitos de nação e de nacionalismo, procurando 

discernir entre ―mito e realidade‖, concorda com Gellner em enfatizar o aspecto de 

―artefato‖, de ―invenção‖ e de ―engenharia social‖ que entra na formação das nações 

(HOBSBAWM, 2002, p. 19). Na mesma linha, Anthony Smith (1998), considera que 

―a nação não existe para além de seus membros individuais e de seu legado comum 

de lembranças, mitos, valores e símbolos‖ (SMITH, 1998, p. 63). Já em Benedict 

Anderson observamos que este considera os conceitos de nação e o de nacionali-

dade (nation-ness) ―artefatos culturais de um tipo peculiar‖, especiais (ANDERSON, 

1989, p. 12).  

As ideias desenvolvidas por esses autores, e mais recentemente por Homi 

Bhabha e Stuart Hall, apontam para uma concepção segundo a qual seriam as na-

ções, como os Estados, comunidades políticas imaginadas, limitadas e soberanas 

(ANDERSON, 1989, p. 14) e não uma ―necessidade universal ou algo de natural‖ 

(GELLNER, 1965, p. 150), nem ―uma entidade social originária ou imutável‖ (HOBS-

BAWM, 2002, p. 19). Anthony Smith acrescenta que, mesmo imaginada, a identida-

de nacional ―de toda maneira se sente, se conhece e se vive‖. (SMITH, 1998, p. 76).  

Para o chamado nacionalismo africano, no que é acompanhado pelo asiático, 

não se enquadra tão nitidamente a algumas destas definições. Na sua esmagadora 

maioria, os países que ascenderam, por ação dos nacionalistas, à independência, 

na década de 60 e 70, dispunham de uma unidade territorial (a herança colonial), 

mas, de modo algum, de uma unidade nacional. O mesmo será dizer que a nação, 

enquanto comunidade de sentimento era inexistente. Os nacionalistas, em situação 

de franca minoria, ao falarem na nação, evocavam fundamentalmente o seu sentido 

prospectivo. A sua existência era, assim, meramente discursiva. De tal forma o era 

que muitas foram as hesitações quanto ao território e às populações a que a mesma 

haveria de corresponder quando das independências e da formação dos novos Es-

tados. Perante estes condicionalismos, poder-se-á dizer que o nacionalismo africa-

no, protagonizado por minorias ocidentalizadas, também chamadas elites coloniais, 

acaba por ter, em relação às mesmas, uma forte função catártica, de procura de 

uma identidade. 

Assim, para pensarmos estratégias narrativas que respondem em nome da 

nação, devemos reler e rearticular os campos simbólicos que sustentam as imagens 

nacionais. Esses novos lugares de enunciação marcados pela diferença é um modo 
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de crítica e teoria que questiona as representações naturalizadas, relendo a produ-

ção de sentido e a construção da identidade. Acerca do que se observa nos textos 

de Sila, sobre nação, o historiador e cientista político estadunidense Benedict An-

derson em sua obra – Comunidades Imaginadas: Reflexão sobre a origem e a difu-

são do nacionalismo (2008)8, afirma que as nações surgem como comunidades ima-

ginadas. Muito mais do que meras invenções, as nações, assim como as nacionali-

dades, compreendem produtos culturais específicos. Em Edward Said (1999), ob-

servamos que o nacionalismo designa ―a força mobilizadora que se aglutinou como 

resistência contra um império exterior de ocupação, por parte de povos que possuí-

am uma história, uma religião e uma língua comum‖. (SAID, 1995, p. 281-282).  

A concepção de nacionalismo como elemento de confronto, de luta e de resis-

tência, colocada por Said, concatena-se com a concepção de identidade nacional de 

Anderson que diz ser ela dotada de uma legitimidade emocional extremamente pro-

funda e de difícil explicação.  O pensamento de Anderson, ao utilizar os estudos cul-

turais como referência para sua tese, se debruça sobre os pensamentos clássicos 

acerca do nacionalismo fazendo, em termos, oposição às teorias existentes. A partir 

disso, o autor analisa a formação histórica das comunidades e suas transformações 

ao longo do tempo, e porque dispõem, nos dias de hoje, de uma legitimidade emoci-

onal profunda.  

Para isso uma das concepções operacionais fundamentais desta discussão é 

o conceito de nação, que é vista dentro de um espírito antropológico. O pensamento 

de Anderson que versa sobre a nação como uma comunidade política imaginada – e 

imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana, diz 

respeito ao sentimento de pertença a um lugar que carregamos interiormente. Não 

importa em que lugar estejamos, esse sentimento de pertença está introjetado em 

nós, vinculando-nos a um determinado ambiente. Embora eu não tenha amizade ou 

amor por alguém, mas, estando fora de minha pátria, sentirei amor por um compatri-

ota, mesmo não o conhecendo ou sabendo quem ele é. Esse sentimento tem a ver 

com a ideia de nação que carregamos. Naquele momento somos irmãos, pois per-

                                                           
8
 Comunidades Imaginadas foi originalmente publicado em 1983, fazendo rapidamente grande su-

cesso mundial. No Brasil, o livro aparece pela primeira vez em 1989, mas com uma tiragem limitada. 
Até esta nova versão da Companhia Das Letras, estudantes e pesquisadores brasileiros tinham difi-
culdades em achar o velho título. 
Disponível em < https://pt.scribd.com/document/321253287/Benedict-Anderson-Fichamento>. Acesso 
em: 08 fev. 2017. 
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tencemos ao mesmo lugar. A única coisa que pode dizer que uma nação existe é 

quando muitas pessoas se consideram uma nação.  

Na teoria de Anderson (2008), a possibilidade de pensar o nacionalismo tem 

sua origem nas raízes culturais Europeias do século XVIII, que assistia de pronto, o 

declínio da religião como forma de explicação do mundo; percebendo o limite de que 

uma determinada língua oferecia um acesso privilegiado à verdade ontológica, esta-

belecendo e experimentando uma nova relação com o tempo através da simultanei-

dade. Assim, a imprensa (o jornal e o livro) era tida como produto de consumo per-

mitindo pensar a comunidade imaginada, pois a leitura que se faz de forma individu-

al de certa forma é compartilhada por milhões de leitores. A este respeito, a discus-

são apresentada por Anderson estabelece um diálogo com a reflexão proposta por 

Edward Said (2003) que, ao estudar a invenção do Oriente pelo Ocidente, percebe 

como os chamados ―romances de fundação‖ acabariam por se apresentar como 

elementos destacados na construção coletiva e de um ―nós‖ comum e identificado.  

É esta perspectiva que construímos acerca dos textos de Sila, uma represen-

tação de nação que se edifica sobre o ficcional como uma comunidade que inde-

pendentemente das desigualdades e das explorações que possam existir dentro de-

la, formalizam a nação e a concebe com um profundo sentimento de familiaridade, 

cordialidade e companheirismo horizontal. No fundo é essa fraternidade literária e 

linguística que torna possível, nestes últimos séculos, que tantos milhões de pesso-

as matassem e morressem por essas criações imaginárias e limitadas. A resposta 

está justamente nas raízes culturais do nacionalismo.  

Ao falarmos em nacionalismo e nação destacamos que a proposta deste es-

tudo será a de apontar as representações de nacionalismo que se manifestam a par-

tir das histórias ficcionalizadas configurando o enredo e as personagens nesse uni-

verso de multivivencias traumáticas produzidas pelas dominações. Na criação desse 

mundo imaginário o escritor se deixa levar pelo sentimento de nacionalismo, ―aliena-

se‖ da realidade ao seu redor como recurso imperativo da criação. ―Essa necessida-

de de crer no universo construído e guiar-se pelas regras de uma lógica ficcional é 

que imprime à criação a condição da verossimilhança‖ (BARRAL, 2011, p. 14). 

Nesta medida, o nacionalismo em África vale como um movimento emancipa-

lista do gênero do nativismo, da negritude e do pan-africanismo, lado pelo qual esse 

mesmo nacionalismo assume a sua especificidade máxima, afastando-se do asiáti-

co. Em consonância com o sentido discursivo e catártico que o caracteriza, prevale-
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ce nele um sentido instrumental. É, enquanto tal, pensado a partir de um centro polí-

tico administrativo, sediado por norma na antiga capital colonial, que se transforma 

no fulcro da construção nacional. Em Benedict Anderson (1983), observamos que 

uma nação é uma comunidade, um grupo imaginado. Para ele não é ―apenas natu-

ral‖ ser africano, francês, brasileiro, enfim, tais nacionalidades segundo ele são coi-

sas construídas e mais do que isso, são imaginadas. A partir daí, essa comunidade 

que foi e é imaginada vai gerar no ser sentimentos que amiúde não podem ser defi-

nidos; isso segundo Anderson é o nacionalismo. 

Ainda sobre o movimento emancipatório, o nacionalismo nas colônias, não 

fugiu a este modelo, apresentando, porém, num registo que é praticamente extensí-

vel a todas as colônias, com algumas diferenças que as particularizam no contexto 

do nacionalismo africano. Três parecem de particular importância. A primeira tem a 

ver com o fato de os movimentos nacionalistas congregarem, no seu seio, brancos e 

mestiços. Sabe-se que nem sempre a emergência e a aceitação destas solidarieda-

des por parte destes grupos humanos para com a maioria da população dessas co-

lônias, que era negra, foi linear ou mesmo pacífica. Mas tais contratempos não foram 

suficientemente relevantes para impedir a sua existência. 

Em Kwame Anthony Appiah, observamos que o conceito de nação e naciona-

lismo nessas prerrogativas se configuram como um meio de articular resistências ao 

neocolonialismo: 

 

[...] embora a ideia nacional tenha sido apresentada a grande parte do 
mundo através de contatos com o imperialismo europeu, a atração 
dessa ideia para os ―nativos‖ logo escapou ao controle e aos interes-
ses da metrópole [...] A ideia da nação proporcionou – primeiro à elite 
local, depois aos habitantes recém-proletarizados da cidade colonial, e 
por fim, até ao campesinato que tentava se haver com sua crescente 
incorporação no sistema mundial – um meio de articular a resistência à 
dominação material dos impérios mundiais e à ameaça mais nebulosa 
aos pensares pré-coloniais, representada pelo projeto ocidental de 
domínio cultural (APPIAH, 1997, p. 85-86). 

 

Para ele tal definição onde os movimentos nacionalistas congregam brancos 

e mestiços tem a ver mais com a definição de etnia do que com um pensamento ra-

cialista propriamente dito, caracterizando-se com isso por um conjunto de significa-

dos que converge num sistema de representação cultural a partir do qual se sedi-

mentam as identidades das culturas de uma nação. Dessa forma, vale a pena come-
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çar a avaliar as raízes do nacionalismo. Elementos como a morte, assim como a he-

rança genética pessoal, nosso sexo, a época em que viemos nossas capacidades 

físicas, língua-materna, etc são fatores contingentes e inelutáveis. (ANDERSON, 

1983, p. 36). 

A segunda característica específica adere-se ao fato de a palavra política nas 

colônias portuguesas ter sido antecedida e acompanhada pela palavra literária. Ca-

bo Verde e Angola serão talvez os espaços onde este paralelismo atingiu maior sig-

nificado. Sem que desta constatação se possa aferir obrigatoriamente qualquer rela-

ção de causalidade, o certo é que foram estas as únicas onde se registraram, mes-

mo que de forma incipiente, movimentos modernistas. Estes a par dos movimentos 

já referidos de índole identitária negro-africana, a saber, o nativismo, a negritude e o 

pan-africanismo, proporcionaram, em muito, a consciencialização política nacionalis-

ta. Observa-se aqui uma ―compressão espaço-tempo‖, onde o mundo tornou-se me-

nor e as distâncias mais curtas (HALL, 2000, p. 69). Demonstrando uma nova cons-

ciência dos particularismos que surgem e robustecem velhos movimentos nacionalis-

tas que levam a uma revitalização de identidades ou à (re)configuração de novas.  

A terceira característica tem a ver com a inexistência de movimentos sindicais 

com relevância política e ideológica em todas as colônias portuguesas. A vigência de 

um regime ditatorial na metrópole é, decerto, uma das explicações para tal situação. 

Para fins de ilustração o PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Ca-

bo Verde) foi um exemplo dentro do contexto que compreende nosso intento.  

Dessa forma é importante observar que, dentro do contexto nacionalista e 

num espaço de pós-colonialidade a literatura tenta refletir a sociedade na qual se 

encontra inserida, pois, literatura e sociedade, estabelecem entre si uma relação ne-

cessária de interdependência, na medida em que se trata de conceitos marcados 

por um sentido de reciprocidade, sendo possível equacionar – numa mesma obra – 

tanto a natureza essencialmente estética da literatura quanto a conformação funda-

mentalmente política das sociedades ligadas entre si de forma quase inexorável, 

trazendo, contudo, todas as contradições que lhes são inerentes, motivo pelo qual é 

relativamente comum percebermos a representação artística, em determinadas 

obras literárias, das várias incertezas, dos diversos equívocos e das múltiplas con-

tradições do próprio tecido social.  

Com isso, de uma forma verdadeiramente mítica, essa modalidade passou a 

ser entendida como uma manifestação autenticamente cultural, sujeita a todas as 
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vicissitudes que a ideia possa acarretar: a arte como categoria idealizada da criativi-

dade humana, abandonando essa condição para se colocar como criação da mais 

pura vontade do homem e da sociedade. As obras de Abdulai Sila inscrevem-se nes-

te processo e dão a ele importantes testemunhos.  

Antes de passar, porém, à uma discussão propriamente dita, numa perspecti-

va que é de sociologia da literatura, importa reter algumas considerações de ordem 

metodológica e que corrobora com os pensamentos de Benedict Anderson acerca 

de nacionalismo. A realidade inferida será sempre, seguindo Wolfgang Iser (1993), 

uma realidade imaginada, produto de um ato criativo, onde está inscrita a condição 

antropológica do seu autor. Assim sendo, difícil será desligar a representação silari-

ana do processo histórico do país e à institucionalização do Estado pós-colonial da 

sua própria condição ―bio-somática‖, social e cultural. Quer isto dizer que a sua 

perspectiva desse processo e a sua participação nele, enquanto nacionalista, ―guer-

rilheiro‖ ou intelectual, esteve e está condicionada pela sua condição de negro, pela 

pertença a um grupo propriamente cultural. Nesta perspectiva é interessante comen-

tar que o romance é uma alegoria onde é possível descortinar uma contundente crí-

tica à atual ordem, imposta pelos ―Estados mais poderosos‖, pelas ―economias mais 

industrializadas‖ à ―restante humanidade‖.  

Nesta perspectiva, faremos um diálogo entre as seguintes obras de Abdulai 

Sila: Eterna Paixão (1994), A Última Tragédia (1995), Mistida (1997), Memórias So-

mânticas (2016) e outras vozes que irão se confrontar com o autor guineense na 

construção desta composição acadêmica. Os capítulos da dissertação trazem nesta 

ordem a disposição e análise das obras, principalmente por seguirem um percurso 

cronológico próprio das composições do autor selecionado. Buscaremos ilustrar as 

principais características das personagens que protagonizam as obras tecendo uma 

visão crítica das múltiplas representações da identidade nacional e do nacionalismo 

tendo por alicerce pensamentos da teoria pós-colonial neste país que ainda vivencia 

as amarras do colonialismo.  

A seleção das obras se deu pelas ricas informações que estas dispõem acer-

ca das identidades do país ao qual estão inseridas e que parecem expressar uma 

realidade condicionante e progressiva, estas por sua vez não diferem uma da outra 

apenas na cronologia de suas publicações ou numa perspectiva de crescimento do 

autor no meio literário, mas em seus usos e construções nacionalistas narrando a 

nação sob um ponto de vista temporal, cativando e atualizando o leitor sobre os múl-
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tiplos acontecimentos, sugerindo trajetórias ficcionais a partir daquelas vivenciadas 

na Guiné-Bissau lançando um olhar sobre o passado na perspectiva de construir um 

discurso pedagógico para as gerações futuras.  

A análise crítica gira em torno das imagens criadas e fornecidas como repre-

sentação de identidades estereotipadas, produzida pelo colonizador e mantida pelo 

colonizado pós-independência perturbando o campo de visão acerca da realidade. A 

realização deste trabalho preconiza a interação entre as obras propostas e os pen-

samentos dos estudiosos e teóricos Homi Bhabha (2003), Edward Said (1995), 

Franz Fanon (1969), Stuart Hall (2009), Kwame Anthony Appiah (1997) e Benedict 

Anderson (1983) além dos estudos de Moema Parente Augel (1998) e referências 

afins. 
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2  A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL EM ETERNA PAIXÃO 

 

Não, não quero entrar nas lições de mo-
ral, mas apenas expor um fenômeno raro das 

nossas gerações: o casamento com o país, a ter-
ra, a pretensa nação em construção. Essa é uma 

lição tão forte, amorosa, afectiva e emocional, 
que nos levou uma boa parte da vida e das von-

tades.  

 (Carlos Lopes)9 
 

 

O guineense, filho de cabo-verdianos da Ilha do Fogo, Carlos Lopes constrói 

nesse pensamento um sentimento nacionalista e a observação da postura atual de 

muitos inseridos historicamente no fenômeno do ‗multiculturalismo‘ ou ‗hibridismo 

cultural‘. O caso é que com o passar do tempo o processo de colonização proscrito 

torna-se simbolicamente consolidado nos guineenses. Neles, o reencontro com os 

valores que tem como pressupostos a autenticidade, pureza e resgate das tradições, 

torna-se cada vez mais fragmentados. Uma herança lógica que segue na contramão 

dos reais anseios de uma "pretensa nação em construção". O que Carlos Lopes ex-

põe é que a unificação e a busca de uma identidade ―essencial‖, o casamento com 

as tradições, e a conscientização dessa necessidade, tem se tornado cada vez mais 

laborioso, complicado e afanoso em virtude dos frequentes ataques e múltiplas im-

posições à identidade nacional. 

Tendo em vista tal pensamento e a frenética condição impositiva dos meios 

de comunicação na atualidade, que buscam o desenvolvimento de uma grande 

massa global onde todos são iguais e diferentes ao mesmo tempo, alguns questio-

namentos se mostram relevantes: Podemos buscar uma nacionalidade num passado 

onde a colonização e o processo de aculturação foram tão condicionantes? Como 

regressar a um ponto específico na história se a exposição ao novo ainda se dá ca-

                                                           
9
 Carlos Lopes é economista, autor, educador e funcionário de desenvolvimento Bissau-guineense. Diretor 

Executivo do Instituto das Nações Unidas para Formação e Investigação (UNITAR) desde Março de 2007 e Se-
cretário Executivo da Comissão Económica para a África desde Setembro de 2012, serviu anteriormente nas 
Nações Unidas como Diretor dos Assuntos Políticos (2005 a 2007) Gabinete Executivo do Secretário-Geral das 
Nações Unidas e Diretor do Colégio do Pessoal do Sistema das Nações Unidas (Março de 2007 a Agosto de 
2012). Educador internacional, Lopes serve ou aconselha as direções do Centro Internacional de Conversão de 
Bonn, Instituto de Estudos de Desenvolvimento Internacional de Genebra, ISCTE - Instituto Universitário de 
Lisboa , Instituto Ethos , Fundação Kofi Annan e Instituto Internacional de Planeamento Educativo da UNESCO. 
Ele aconselha ou serve nos conselhos editoriais das revistas Géopolitique Africaine, African Sociological Review 
e African Identities. Também é membro do Comitê de Seleção do Prêmio Internacional King Baudouin. 
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da vez mais frequente e ―ameaçadora‖? Este dualismo opositor tradicio-

nal/contemporâneo sobre a identidade nacional é um dos grandes desafios enfren-

tados atualmente por muitos países africanos, principalmente os que atravessaram 

tardiamente o processo de descolonização.  

O pensador Benedict Anderson (2008) em seus estudos versa sobre a mani-

festação de elementos capazes de atenuar determinadas dúvidas relacionadas a 

esse conflito espaço-tempo possibilitando a compreensão e a busca de unidades no 

ambiente pós-colonial. Em Anderson a nação é imaginada porque seus membros 

nunca conhecerão todos os demais; na mente de cada indivíduo reside uma imagem 

da comunidade da qual participam. Ou seja, ainda que os limites de uma nação não 

existam empiricamente, seus indivíduos são capazes de criar e imaginar tais frontei-

ras, criando e imaginando seus membros. 

No seu raio de ação, ―as pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma 

nação; elas participam da ideia da nação tal como representada em sua cultura na-

cional. Uma nação é uma comunidade imaginada‖ (HALL, 2006, p. 13), o que cria 

nestes cidadãos/ãs um laço de fidelidade com seu espaço, transformando esse sen-

timento na identidade nacional. 

Nesta comunidade imaginada, moldam-se e, depois, se manifestam as cultu-

ras nacionais e seus efeitos produzem sentidos sobre a nação que identificam a 

construção das identidades. Hall afirma que ―a cultura é uma produção‖ (HALL, 

2011, p. 43), é uma constante, sempre utiliza matérias-primas da sociedade para se 

fazer e se renovar. Nesse ambiente contínuo, a cultura produz e reproduz o sujeito. 

―Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de nós, mas daquilo que 

nós fazemos das nossas tradições‖ (HALL, 2011, p. 43), pois, sempre estamos no 

processo de formação/construção cultural. 

Quando Benedict Anderson se refere à comunidade política imaginada, ―limi-

tada‖, justifica como a nação sendo restrita em suas fronteiras por outros territórios. 

Anderson critica a possibilidade de uma nação abranger toda humanidade, pois se-

ria inviável para a consolidação de um sentimento nacionalista abarcar todo esse 

contingente - uma vez que a nação é um critério de distinção entre grupos e comuni-

dades. Já quando se refere à soberania nacional, enseja que o surgimento do naci-

onalismo esteja relacionado, para ele, ao declínio dos sistemas tradicionais de go-

vernabilidade (monarquia, na Europa, ou administração colonial na Ásia e Américas) 
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e à construção de uma nacionalidade baseada na identificação étnica, racial e/ou 

cultural.  

Nesta relação, verificamos que a cultura do europeu é imposta como superior. 

Para Stuart Hall, a cultura vai ser um fator importante para a formação das identida-

des nacionais. Nenhum sujeito está solto no espaço terrestre, pois, está ligado ao 

seu lugar de pertença, sua nação, que por sua vez possui suas culturas e tradições, 

e que estabelece que este sujeito possua uma nacionalidade. ―A cultura não é uma 

questão de ontologia, de ser, mas de se tornar‖ (HALL, 2011, p. 43). Esse desprezo 

da ditadura colonial perde seu sentido, quando é notado que o colonizado não só 

tem, como também produz sua cultura. A suposta supremacia do colonizador se es-

tabelece no cunho de que sua manifestação cultural é a de um sujeito civilizado, en-

quanto que a manifestação cultural do colonizado é vulgar e despretensiosa. 

Esta identificação possuiria um projeto comunitário de união baseada nas di-

ferenças de um povo para o outro. A soberania nacional, deste modo, é um símbolo 

da liberdade frente das estruturas de dominação antigas - gerando novas estruturas 

de dominação, como a administração estatal, a divisão intelectual do trabalho (admi-

nistradores, burocratas, professores universitários, etc.), o capitalismo editorial e o 

surgimento de práticas de controle estatal (censo para a população, mapas para o 

território e museus para a cultura legítima). 

O conceito de Comunidade para Anderson se justifica pelo fato de uma nação 

ser concebida enquanto estrutura horizontal na sociedade. Ou seja: é possível 

membros de diferentes classes sociais, em diferentes posições sociais, ocuparem 

um mesmo âmbito nacional e estarem vinculados por um projeto em comum.  Ele 

cita em seus estudos o Capitalismo Editorial como elemento importante e portador 

de respostas significativas aos anseios das mais variadas comunidades: 

 

Desse modo, não admira que se iniciasse a busca de uma nova ma-

neira de unir significativamente a fraternidade, o poder e o tempo. O 

elemento que mais catalisou e fez frutificar essa busca foi o capita-

lismo editorial, que permitiu que as pessoas, em números sempre 

muito maiores, viessem a pensar sobre si mesmas e a se relacionar 

com as demais de maneiras radicalmente novas. (ANDERSON, 

2008, p.70). 
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O pensamento de Anderson visa relacionar o capitalismo editorial, o surgi-

mento dos livros e dos jornais, ao surgimento do nacionalismo. Conceitualmente, o 

capitalismo editorial constitui-se na junção das possibilidades do capitalismo à tecno-

logia de imprensa, criando de modo incisivo uma homogeneidade na diversidade de 

línguas locais. Essa homogeneidade é um indício de fronteiras linguísticas e cogniti-

vas que viriam a consolidar-se enquanto alicerces para o surgimento da nação mo-

derna. É nesta perspectiva que o capitalismo editorial, a literatura, na prosa ficcional 

age no sentido da união entre indivíduos e comunidades, não só pela língua, mas 

por todos os anseios e necessidades das quais grupos distintos e distantes comun-

gam.  

Este artefato literário torna-se uma voz inusitada na medida em que se desco-

la da imagem elaborada, sobretudo no discurso pós-colonial, buscando com isso um 

caminho que consiste em abandonar o estigma da violência sobre o Outro. Para 

Bhabha (1997, p.53), ―O estudo da nação através de seu discurso narrativo não sig-

nifica apenas chamar a atenção para sua língua e sua retórica, é também uma tenta-

tiva de alterar o próprio objeto conceitual‖. A forma como o indivíduo se expressa, 

seus anseios e necessidades, a condução do discurso para as diversas manifesta-

ções literárias estimulam a afinidade e a autodescrição patrimonial ou o desejo dela, 

que se apresentam a partir de uma consciência de unidades identitárias como forma 

de alteridade. 

 Eduardo Coutinho, na mesma linha das ideias formuladas por Antonio Candi-

do (1988), afirma que as literaturas nacionais, não somente são ―elaboradas para 

respaldar a identidade de uma nação‖, mas também, ―desempenham papel relevante 

na elaboração de uma nação‖, sendo ao mesmo tempo ―produtos e constituintes 

parciais da nação e de seu sentido coletivo de identidade nacional‖ (COUTINHO, 

2001, p. 54-55).  

Como a literatura se mostra atuante nesse contexto, muitos escritos na atuali-

dade intentam reflexões variadas sobre a situação do país. Na Guiné-Bissau, por 

exemplo, duas décadas após sua independência, o surgimento da prosa ficcional 

propõe um resgate cultural essencialista e uma reversão aos padrões coloniais esta-

belecidos. Em Eterna Paixão (1994), Abdulai Sila expressa por meio da identidade 

das personagens, do ambiente inserido e da exposição das dicotomias orien-

te/ocidente, passado/presente um ensaio que na realidade não busca nas origens 

pré-coloniais identidades nacionalistas inalteradas, integras ou legítimas, mas a ma-
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nutenção dessas identidades tendo por princípios a moral, a ética e os valores dessa 

comunidade e o seu diálogo com uma realidade moderna, atual e participativa esti-

mulando nos seus o desejo comum de crescimento nacional.  

Em Antonio Candido (1988), observamos que a literatura corresponde a uma 

necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, 

porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, 

nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Para entendermos o nacionalismo na 

tessitura silariana, faremos uma observação de como as principais personagens do 

romance se posicionam a fim de sugerir tal identidade nacional e um sentimento na-

cionalista pautado no afastamento da desreferencialização discursiva instituída na 

diferença.  

Eterna paixão é um romance inserido cronologicamente no pós-colonialismo e 

mesmo sem identificar nominalmente a Guiné-Bissau, o autor deixa o leitor atento 

perceber que se trata de seu próprio país. A narrativa possibilita-nos a identificação 

de aspectos políticos ainda latentes, como a possibilidade de novos governos e a 

chegada ao poder de figuras marginalizadas socialmente por antigos regimes, todos 

colaborando para identificação do enredo. A obra apresenta-nos as personagens 

Ruth, africana e esposa do afro-americano e protagonista Daniel Baldwin. Ruth mos-

tra-se identitariamente subversiva à sua cultura, embebida na pós-modernidade e no 

apego ao mundo ―civilizado‖. Distanciada dos costumes de seu povo, assume para si 

uma máscara do que vivenciou e aprendeu durante os anos de estudos nos Estados 

Unidos. Com ―sucessivas promoções‖ advindas de seu trabalho junto ao governo 

passa a comportar-se com arrogância e agressividade desmedida, chocando a todos 

pela intolerância dos seus atos.  

Daniel, naturalmente afro-americano e africano de coração por emigrar para a 

―terra dos nossos avós‖, vivencia a decepção que muitos experimentam ao constatar 

que os ideais pregados pelas revoluções libertadoras na realidade não se materiali-

zaram. Vive por isso uma nostalgia decadente, relembrando com frequência momen-

tos em que um amigo de faculdade expressava suas ideias apaixonadas sobre Áfri-

ca, memoriza a convicção no sentido de justiça e de solidariedade do homem africa-

no pregados por esse amigo, imagem que se desconstrói paulatinamente ao viven-

ciar sua nova realidade em terras africanas. Conforme Paul Gilroy (2008), as identi-

dades africanas foram sendo elaboradas como contracultura da modernidade. Como 

se sabe, este processo – político e epistêmico – está marcado fortemente pela quei-
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xa colonialista-anticolonialista em todas as suas variadas esferas (educação, eco-

nomia, política etc.). Suas decorrências traduziram-se também em matrizes historio-

gráficas de ampla força no imaginário ocidental. 

Mbubi é uma personagem da obra que metaforiza a cultura e o sentimento 

nacional, uma representação da mãe África que se manifesta como uma força sim-

bólica e catalizadora impregnada de um referencial nacionalista. Mostra-se oportuna 

e indispensável no enfrentamento às convenções e distanciamentos culturais que 

deturpam os princípios da moral, da ética e dos valores de uma comunidade carente 

de um sentimento de união.  

A tríade de personagens aqui apresentadas, bem como algumas que se mos-

tram em ciclos na obra, encenam uma ―narrativa de nação‖, ou seja, aquelas que 

―encontram-se na encruzilhada de uma dupla demanda: a catarse dos lugares colo-

niais, ainda não processada (...) e a revitalização de uma nova utopia.‖ (LEÃO, 2003, 

p. 49). Esta nova utopia inclui ―estratégias centrífugas‖, que buscam a pluralização 

da nação, e ―estratégias centrípetas‖, que repensam o projeto monolítico de nação e 

a busca de uma construção. São estas as peças que modulam o pensamento pós-

colonial silariano que enseja a análise. 

 

 

2.1 A representatividade da subversão em Ruth 

 

Da mesma forma que muitas teorias sofreram mudanças expressivas em 

seus pilares, o que levou a uma postura mais recente de ―dessubstanciação‖ e ―di-

versificação‖ do sujeito, os estudos culturais e, sobretudo pós-coloniais tendem a 

também reposicionar os espaços sob os quais repousam as ideias sobre identidades 

culturais que recebem atenção específica aqui, ao retratarmos a construção de uma 

identidade nacional. Como introduzido por Homi Bhabha, em sua notável obra O lo-

cal da cultura, nossas preocupações no cenário atual deixaram de ter por eixo cen-

tral o aniquilamento ou o (re)nascimento de categorias ou ideias, e passam a focar 

nossa própria sobrevivência marcada pelo que afirma Bhabha (2005), ser o: ―viver 

nas fronteiras do presente, para as quais não parece haver nome próprio, além do 

atual e controvertido deslizamento do prefixo ‗pós‘: pós-modernismo, pós-

colonialismo ...‖ (BHABHA, 2005, p.19). 
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Ao propor uma discussão da temática pós-colonial sobre uma identidade, 

quer negra, quer nacional, deparamo-nos com um terreno movediço, muitas vezes 

contraditório e composto mais por questionamentos do que por respostas acabadas. 

Com isso, ao percorrer este caminho, tomamos ciência dos riscos e dos desafios 

que permeiam quaisquer análises a respeito das identidades e de suas representa-

ções na língua, na cultura e na literatura. Analisando a personagem Ruth em Eterna 

Paixão observamos um sujeito que adota uma identidade que foge aos padrões do 

negro africano, espelhando-se mais no estrangeiro do que no seu próprio povo, não 

aceitando, aparentemente, suas raízes. Uma típica representação da afirmação do 

Eu em relação ao Outro, uma ambivalência do inconsciente onde a língua e a cultura 

mesclam um dualismo de contato com o externo, o estrangeiro, o colonizador. A 

posse dessas duas possibilidades não é apenas a de dois instrumentos, é a partici-

pação em dois reinos culturais distintos. 

A personagem adota uma postura por dispor de uma notável instrução aca-

dêmica adquirida nos Estados Unidos, o que deixa claro seu comportamento sub-

versivo passando a comportar-se tal qual o colonizador de outrora, não reconhecen-

do-se portanto, num ambiente de africanidades. Ruth distancia-se dos costumes, de 

sua origem, e opta por reproduzir o que vivenciou durante os anos em que estudou 

na América do Norte. Suas escolhas mais simples, como a mobília de sua casa, o 

filho que é condicionado a estudar na Europa desde cedo, seu carro que representa 

o símbolo do progresso e do poder naquela região. Dentre outros costumes, tudo 

sugere tal subversão. Ruth num contexto pós-colonial pode ser definida como a 

―África corrompida‖. 

Frantz Fanon (1967) em seus estudos analisa o mundo da alienação cultural 

em que se encontra um sujeito ―colonizado‖ como Ruth, que nega sua própria identi-

dade, absorvendo os ideais estrangeiros, sobretudo da cultura ocidental, europeia, 

vivendo um verdadeiro processo de embranquecimento. O colonizado, segundo Fa-

non, é ―obrigado‖ a aprender a língua do ―opressor‖ e desse modo, nasce um verda-

deiro complexo de inferioridade cultural, já que falar uma língua é apropriar-se de um 

mundo e de uma cultura diferente. No caso da personagem silariana, o desejo de 

ser colonizada falou mais alto que a própria imposição deste. ―O negro que deseja 

ser branco vai ser mais branco quanto mais ele ganha maestria no instrumento cultu-

ral que é a língua.‖ (FANON, 1967, p.38). O negro exposto a este ambiente assu-

mindo por isso outra ―língua‖, internaliza também parte da consciência coletiva euro-
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peizante que relaciona o negro como feio, mal e sujo depreciando por isso suas raí-

zes culturais, dentre elas a língua. Fanon, sobre a língua e a cultura, afirma que: 

 

Todo povo colonizado - em outras palavras, todo povo em que em 
sua alma um complexo de inferioridade foi criado pela morte e enter-
ro de sua originalidade cultural local – acha-se face a face com a lin-
guagem da nação civilizadora, ou seja, da cultura da metrópole. O 
colonizado é elevado acima de seu status selvagem na proporção 
que ele adota os valores culturais da metrópole. Ele será tanto mais 
branco quanto mais tiver rejeitado sua negrura [...]. (FANON, 1967, 
p.18). 

 

É imersa nesta condição de rejeição cultural citada no fragmento acima que 

encontramos a personagem. Ruth, forjada na cultura branca, passa a ter em seus 

atos mais simples a expressão da indiferença e do ―repúdio‖ a todos que a cercam. 

No exercício profissional, envolve-se em contratos fraudulentos com empresas es-

trangeiras, recebendo propinas e mostrando-se convencida de que a África para ter 

um desenvolvimento satisfatório e sair da condição de submundo, precisa de máqui-

nas e novas tecnologias, ou seja, ser um novo mundo onde sua expressão cultural e 

suas particularidades não são prioridades.  

Em sua residência, Ruth age com desdém e intolerância, o que pudemos ob-

servar numa cena entre ela e sua empregada Mbubi, onde a patroa impõe sua supe-

rioridade e faz pouco caso dos motivos pelos quais a empregada reclama uma ―fol-

ga‖ há muito prometida: 

 

– Boa tarde, senhora Ruth – saudou Mbubi à sua patroa, ao mesmo 
tempo que se detinha liberando a passagem. 
– Pensei que já não te ia encontrar em casa, Mbubi – disse a patroa, 
sem se preocupar em retribuir a saudação. 
– É verdade. Mas como não virei amanhã, resolvi fazer tudo de uma 
vez, comida e ... 
– Que história é essa de não vir amanhã? – interrompeu a patroa 
com ar de reprovação. Esta encostou a vassoura em um canto e, de-
pois de ter limpado as mãos no avental, explicou-se: [...] – Eu disse 
mesmo para a senhora que tinha que ir para nossa terra, por causa 
daquela cerimónia que vai ter lá. 
– Vamos lá a ver uma coisa, Mbubi. Tu não me venha com essa. 
Amanhã eu vou ter visitas aqui, gente importante, estás a entender?  
– Mas a senhora disse que eu podia ir! – exclamou a empregada, 
num tom implorante. 
[...] – Acontece que eu mudei de ideia ... [...] – Eu já disse o que tinha 
a dizer Mbubi. Eu não sei como que vais fazer, mas eu preciso de ti 
amanhã – disse ela enquanto se dirigia para a sala. 
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Segurando a vassoura com ambas as mãos, Mbubi ficou 
olhando a patroa até ela desaparecer no fundo do corredor. (SILA, 
2002, pp. 193-194). 

 

 

Sobre a relação com Ruth, e o desconforto gerado, uma característica cultural 

se apresenta no texto de Sila. O descumprimento da palavra para os africanos não é 

algo simples. O autor expõe diante do leitor duas cosmovisões diferentes, para Ruth, 

mudar de ideia era um direito seu, bem como não liberar Mbubi, uma vez que as cir-

cunstâncias para ela se alteraram e, agora, ela receberia visitas. Isso não se coadu-

na, no entanto, com a visão de Mbubi, para quem, como diz um provérbio malês, 

―aquele que corrompe sua palavra, corrompe a si próprio‖ (HAMPATÉ-BÂ, 1982, p. 

187).  

A situação descrita pode até sugerir uma típica imposição patrão-empregado, 

visto a necessidade dos serviços por conta da reunião de última hora. Porém, obser-

vamos em Ruth, uma conduta que vai além da necessidade, um comportamento 

aversivo e uma validade da violência contra os costumes e os motivos da humilde 

empregada; uma indisposição a tudo que possa se remeter a costumes e crenças 

daquele povo, uma viabilidade das imagens febris, fantasmáticas, do ódio cultural, 

que são absorvidas e encenadas na sabedoria do Ocidente em relação ao Oriente.  

A atitude de descaso para com a tradição pode passar despercebida para o 

leitor exógeno: a de Ruth não responder à saudação de Mbubi. Ao leitor ocidental, o 

registro do narrador acerca da ausência da saudação pode soar como má educação. 

Entretanto, na Guiné-Bissau, saudar os passantes, além de demonstrar respeito e 

compor uma recorrente prática social, inclui uma série de perguntas sobre as pesso-

as da família e suas rotinas de trabalho. Ou seja, não responder não é apenas um 

ato de falta de educação; é um comportamento que distingue Ruth do restante de 

seu povo. Suas atitudes em relação à empregada são o indício de que ela não faz 

mais parte daquela comunidade. 

Tal postura nos reporta a um fragmento onde Frantz Fanon (1967) fala do so-

nho de um negro, que o levou a uma interpretação vista como a ideia central de sua 

obra Pele Negra Máscaras Brancas: 

 

Eu estava caminhando a um longo tempo, eu estava extremamente 
exausto, eu tinha a impressão que algo estava esperando por mim, 
eu escalei barricadas e muros, eu fui até um salão vazio e, atrás de 
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uma porta, eu ouvi barulho. Eu hesitei antes de entrar lá, mas final-
mente eu [...] abri a porta. Nesta segunda sala haviam homens bran-

cos, e eu achei que também era branco. (FANON, 1967, p.99) 
 

Para Fanon (1967) este sonho representa um desejo inconsciente, que por 

sua vez é produto de um complexo de inferioridade sofrido pelo negro e que perigo-

samente pode desintegrar a sua estrutura psíquica, levando o mesmo a não se re-

conhecer como negro e até levantar-se contra os seus num comportamento de im-

posição. Se ele tem o desejo de ser branco é porque vive ou viveu numa sociedade 

que faz seu complexo de inferioridade possível, expondo-se a ―uma sociedade que 

deriva sua estabilidade da perpetuação de seu complexo, numa sociedade que pro-

clama a superioridade de uma raça [...]‖ (FANON, 1967, p.100). Abdulai Sila traz na 

personagem Ruth a personificação de uma parcela do inconsciente coletivo frente às 

históricas imposições coloniais e às consequências do pós-colonialismo e da pós-

modernidade presente no estreitamento de fronteiras e na globalização.  

É neste terreno de imagens que Sila se aprofunda, expondo o inconsciente de 

um povo, que em grande parte é absorvido pelo negro em relação ao branco, e que 

desde épocas medievais faz a analogia da cor preta com o pecado, o mal e o feio. 

Imbuído neste pensamento Ruth posiciona-se representando uma fenda identitária, 

neste caso, contraposta à tradição latente em Mbubi mostrando-se insensível aos 

motivos familiares, religiosos e culturais que compõem o imaginário da empregada 

também negra. Ruth prega um discurso de ―violência‖ sobre o Outro, uma desrefe-

rencialização instituída na diferença. 

Acerca desta diferença e deste processo de descentralização e fragmentação 

de identidades emergindo de um sujeito pós-colonial, pós-moderno como Ruth, en-

contramos em Stuart Hall (1999) um pensamento que nos leva a refletir sobre a con-

duta desta personagem, uma identidade instável. Para Stuart Hall,  

 

[...] O sujeito pós-moderno [é] conceptualizado como não tendo uma 
identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma 
‗celebração móvel‘ [...] O sujeito assume identidades diferentes em 
diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor 
de um ‗eu‘ coerente. [...] A identidade plenamente unificada, comple-
ta, segura e coerente é uma fantasia. (HALL, 1999, p.12-13) 

 

A afirmação desta ―identidade‖ – segundo alguns anti-essencialistas que ab-

solutizam a afirmação de Hall - torna-se um jogo de cartas, onde o indivíduo utiliza-
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se de suas múltiplas identidades/coringas conforme o lugar onde está. Se a identi-

dade é uma escolha meramente individual, sem determinações e condicionantes 

externos ao indivíduo, que os internaliza, a questão racial seria, por exemplo, igual a 

diferença de gostos. E, a partir de sua argumentação, Hall chega a conclusão de 

que:  

 

Nenhuma identidade singular – por exemplo, de classe social- podia 
alinhar todas as diferentes identidades com uma ―identidade mestra‖ 
única, abrangente, na qual se pudesse, de forma segura, basear uma 
política. As pessoas não identificam mais seus interesses sociais ex-
clusivamente em termos de classe; a classe não pode servir como 
um dispositivo discursivo ou uma categoria mobilizadora através da 
qual todos os variados interesses e todas as variadas identidades 
das pessoas possam ser reconciliadas e representadas‖ (HALL,1999, 
p. 20-21) 

 

Em geral, analisar Ruth sob uma perspectiva pós-colonial é compreender o 

desprendimento do sujeito de suas raízes culturais entendendo o processo de ―em-

branquecimento‖ que este vivencia por não se aceitar como negro, mas também não 

poder ser branco. Ser assimilado, híbrido, por sua vez, condiciona o indivíduo a um 

entre-lugar de suas representações nacionalistas; aqui observamos o significado 

maior da projeção de Sila na personagem Ruth, um sujeito que absorveu a língua do 

―colonizador‖ e que com ela rege um instrumento cultural e muitas das ideologias 

vigentes no ocidente. 

 

 

2.2 O mito de um mundo pan-africano para Daniel 

 

Para o nacionalista afro-americano Alexander Crummell10, toda a raça negra 

estaria unida dentro de um destino comum. Os negros estariam então se unindo em 

torno de seu lar racial, seu mundo idealizado.  

                                                           
10Alexander Crummell (3 de março de 1819 - 10 de setembro de 1898) foi um ministro afro-ameri-
cano e nacionalista. Ordenado como padre episcopal nos Estados Unidos, Crummell foi para a Ingla-
terra no final da década de 1840 para arrecadar dinheiro para a sua igreja, dando palestras sobre a 
escravidão americana. Os abolicionistas apoiaram seus três anos de estudo na Universidade de Cam-
bridge, onde Crummell desenvolveu conceitos de pan-africanismo. Disponível em: 
http://www.blackpast.org/aah/crummell-alexander-1819-1898 Acesso em: 02/10/2017 às 19:30h. 

http://www.blackpast.org/aah/crummell-alexander-1819-1898
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Este ponto apresenta-nos a personagem silariana Daniel Baldwin, um jovem 

afro-americano estudante de Agronomia que ―viu nascer‖ uma África diferente da-

quela que outrora ouvira falar na universidade; esta África a ele divulgada era a terra 

para onde ―a gente pode regressar‖ (SILA, 2002, p. 204). Em contato com escritos 

sobre este ambiente e motivado pelo sonho de conhecer a terra de seus avós, Dani-

el produziu um trabalho que venceu um concurso acadêmico intitulado: As Vias para 

o Desenvolvimento.  

A obra relata que na ocasião da premiação do trabalho produzido e nos even-

tos que se seguiram, Daniel conhece a africana Ruth, estudante por quem se encan-

tara de súbito apaixonado por sua beleza e negritude, com quem logo viria a se ca-

sar, Dan, como era conhecido,  

 

[...] ficara como que hipnotizado pelo sorriso fascinante com que a 
moça lhe brindava. Um sorriso tão encantador que nunca imaginava 
existir. [...] Nunca tinha estado com uma moça africana e nunca lhe 
passara pela cabeça que podia existir algo do gênero da atracção 
que sentia naquele momento. Seria essa atracção uma virtude da 
mulher africana, um dom natural que a sua africanidade lhe atribuía? 
(SILA, 2002, p.214).  

 

Casados, Daniel e Ruth se mudam para a África a fim de desenvolverem um 

projeto de crescimento tecnológico, juntamente com o governo e também construí-

rem o sonho de Daniel de um mundo idealizado trabalhando para o crescimento da-

quela região. Mas se Daniel havia cogitado sonhos com Ruth, logo os esqueceu, 

pois se viu em uma realidade conflituosa, de paridades em desequilíbrio, onde até a 

sua própria identidade se mostrava disforme naquele contexto. No caso de Daniel 

existe uma busca pela identidade à qual a personagem está sujeita, sua condição 

humana necessita identificar-se com um espaço e com outros sujeitos que ocupem 

aquele local. Devido a isto, Zilá Bernd, assim como Hall, prefere substituir o termo 

identidade pelo conceito de identificação, ―que contém em si a noção de processo‖ 

(BERND, 1992, p. 21). 

O texto segue mostrando que o casamento com Ruth, fragmentado por múlti-

plos descompassos trazidos pela rotina terminou definitivamente após a descoberta 

de uma traição da esposa com um colega de trabalho, e para completar Daniel vê-se 

a experimentar sucessivos dissabores com o governo.  
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Pensando estar distante das sugestivas colocações de um amigo de Univer-

sidade e ―suas ideias apaixonadas sobre África, da sua convicção no sentido de jus-

tiça e de solidariedade do homem africano‖ (SILA, 2002, p.71), Daniel percebe que 

muitas influências, sobretudo colonialistas e imperialistas, ainda acenavam fortemen-

te na política, economia e no contexto social, condicionando determinados aspectos 

da vida naquela região.  O próprio Daniel e sua esposa viviam uma discrepância 

com o meio por residirem em um bairro nobre, ostentando riquezas e trabalhando 

para um governo que claramente privilegiava os poderosos em meio a grande ne-

cessidade da população: ―recordou-se então dos primeiros tempos em que chegara 

àquela casa daquele bairro novo que o governo mandara construir para gente que 

tinha couro no aparelho do estado‖. (SILA 2002, p.184)  

Dos muitos conflitos evidenciados na personagem Daniel e que sugerem ser 

a fonte de muitas incompatibilidades ligadas a ele na trama, o não entendimento da 

identidade cultural por não ser genuinamente africano é uma realidade. Sem falar 

em seu senso afro-americano onde a ideologia pan-africanista foi bastante difundida 

fomentando os conceitos de raça. Kwame Anthony Appiah (1997), em sua obra Na 

Casa de meu Pai, versa sobre este pan-africanismo a partir da visão de que os po-

vos da África são pensados como sendo um único povo, sendo concebidos como 

uma unidade política natural.  

Esta ideologia ganhou força com os pensamentos de W.E.B. Du Bois 

(1962)11, e Alexander Crummell (1819), propondo a união dos povos da África como 

forma de potencialização da voz do continente no contexto internacional. A questão 

é que o cerne desse pensamento se encontra na existência da raça do negro e in-

corre por vezes em preconceitos advir. Seguindo este pensamento, o problema do 

negro estaria fundamentado na busca por uma expressão para a sua raça, com 

uma nova e positiva mensagem à humanidade.  

Para Appiah (1997), o conceito de ―raça‖ sempre foi um princípio organizador 

geral de qualquer pensamento em torno de um pan-africanismo. Segundo ele, tal 

                                                           
11 William Edward Burghardt "W. E. B." Du Bois (Great Barrington, 23 de fevereiro de 1868 — Acra, 
27 de agosto de 1963) sociólogo, historiador, ativista, autor e editor. Nascido no interior do estado 
de Massachusetts. Fundou a American Negro Academy, onde pode apoiar manifestações de arte e 
cultura. Considerado o pai do pan-africanismo. Sua coleção de ensaios, As Almas da Gente Negra 
(The Souls of Black Folk), foi um trabalho seminal na literatura Africano-Americana; e seu magnum 
opus de 1935, A Reconstrução Negra na América (Black Reconstruction in America) desafiou a orto-
doxia dominante de que os negros eram responsáveis pelos fracassos da era da Reconstrução dos 
Estados Unidos. Disponível em: https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=1880 Aces-
so em: 02/10/2017 às 19:30h. 

https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=1880
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conceito variou muito com o tempo e com as diferentes ideologias. Em Appiah ob-

servamos a existência de diferenças entre ―racialismo‖, como racismo extrínseco e 

racismo intrínseco. O racialismo seria baseado em:  

 

[...] características hereditárias, possuídas por membros de nossa 
espécie, que nos permitem dividi-los num pequeno conjunto de ra-
ças, de tal modo que todos os membros dessas raças compartilham 
entre si certos traços e tendências que eles não têm em comum com 
membros de nenhuma outra raça. (APPIAH, 1997, p.33) 

 

Já o racismo extrínseco seria fundamentado em distinções morais entre os 

membros das diferentes raças. Tais racistas acreditam que a essência racial implica 

certas qualidades moralmente relevantes. Qualquer prova de que tais diferenças 

não existam deveriam impedir o racismo extrínseco, se este fosse puramente ex-

trínseco. Porém, nenhum racismo é unicamente extrínseco. Uma forma deste ra-

cismo seria a opressão. Neste ponto entra a questão do racismo intrínseco, onde as 

―pessoas que estabelecem diferenças morais entre os membros das diferentes ra-

ças‖ acreditam ―que cada raça tem um status moral diferente, independentemente 

das características partilhadas por seus membros‖. Podemos pensar como exem-

plos deste tipo de racismo as solidariedades racial e nacional. 

Ambos os racismos são ideológicos, mas há algumas diferenças entre eles. 

O ―intrínseco declara que certo grupo é objetável, sejam quais forem seus traços‖. 

Já o ―extrínseco fundamenta suas aversões em alegações sobre características ob-

jetáveis‖. Ainda em Appiah, ambos os racismo deveriam ser esquecidos.  

Sobre os conflitos em Daniel nada mais são que uma projeção dos pensa-

mentos difundidos por Crummell e Du Bois, que segundo Appiah, não foram e não 

tiveram o mesmo peso e jamais foram experienciados na maioria dos povos na Áfri-

ca colonial. Não é difícil observar que a forma de colonização britânica e francesa 

tenha resultado no mesmo sentimento pan-africanista dos afro-americanos. Os afri-

canos anglófonos aprenderam na Europa que tinham em comum a africanidade e 

importaram a noção de uma raça africana dos europeus.  

A concepção de civilização e de modernidade expressa em Appiah, adotada 

por Crummell é a mesma dos ingleses e norte-americanos do século XIX. Mas a vi-

são deste sobre os africanos não foi compartilhada pelos africanos coloniais em pelo 

menos um ponto: eles poderiam ser unidos pela raça, mas determinadas tradições 
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não poderiam ser desprezadas. A psicologia racial crummelliana levou ao pensa-

mento da existência não só de uma forma de pensamento africano, mas também de 

um conteúdo caracteristicamente africano. Sendo este o ponto específico onde Da-

niel está inserido, para ele não existe um resgate do pan-africanismo em sua repre-

sentação histórica e sim uma ideologia variável que surgiu após a Segunda Guerra 

Mundial, onde o movimento se converteu em novas tendências, em novos pensa-

mentos baseados no aproveitamento das tradições africanas em conjunto com o 

avanço tecnológico ocidental. Segundo o narrado, A ―África para se desenvolver, 

precisava de novas tecnologias‖, e para isso ser realizado, ―vamos meter aqui mais 

máquinas, mais tecnologia, moderna tecnologia.‖ (SILA, 2002 p. 28). 

 Apesar desta não ser uma fala de Daniel, ela expressa veementemente o pen-

samento aqui abordado que em princípio era partilhado por ―Dan‖. Nessa perspecti-

va, Abdulai Sila também fragmentaria uma noção de unidade, ao expor uma diversi-

dade étnica, ideológica e existencial sobre um determinado espaço homogêneo e 

indistinto, em relação ao fato de o pan-africanismo tender a unificar o ideal de identi-

dade nacional em torno de uma África homogênea e essencialista.  

Após experienciar duramente a injustiça e a traição, o desfecho pontual que 

clarifica um novo olhar em Daniel sobre o ambiente e a cultura na qual ele estava 

inserido se dá quando consegue refazer sua vida em uma aldeia local chamada Wo-

yowayan, lá a nova paixão advinda do trabalho e dos ensinamentos do povo são 

indispensáveis. As imposições tecnológicas, sobretudo ocidentais não eram mais 

uma prioridade e sim o crescimento a partir da valorização cultural e da terra.  Para 

Moema Parente Alguel (1998), Daniel passa a ver essa aldeia de Woyowayan como: 

 

[...] esse local utopicamente desejado, é a cidade imaginária, cujo 
nome foi inspirado em Woyowayan-Ko, lugarejo situado na atual 
Guiné-Conacri, que se tornou famoso por ser considerado um marco 
da resistência negra frente à dominação branca (AUGEL, 1998, p. 
339). 

 

 A mensagem promissora na obra, que narra um novo tempo para o país e 

para a aldeia de Woyowayan, busca dissimular a tragicidade, apontando para uma 

esperança e para um caminho a seguir investindo na agricultura e na educação. O 

próprio narrador declara que, ―os governos africanos não têm a intenção de comba-

ter as causas da fome, mas sim usá-la para pedir mais ajuda do Ocidente‖ (SILA, 

2002, p. 225). Porém, na obra, o fim do romance traz os amigos que ajudaram Dani-
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el em seus momentos de dor formando um novo tempo com um novo governo, no 

qual ―as pessoas eram quase as mesmas. Mas a política era diferente‖ (SILA, 2002, 

p. 311). 

 

 

2.3 Mbubi e a metáfora da Mãe África para a Guiné-Bissau 

 

Para pensarmos em modernidade e consequentemente em crescimento dos 

povos de África é necessário pensarmos também em sua palavra antagônica, que 

seria "tradicional" ou tradição. É nesta perspectiva que Abdulai Sila traz para a narra-

tiva a heroína Mbubi, uma personagem muito rica na obra, que se apresenta magni-

ficente no que diz respeito a cultura e identidade nacional. Sua integração se propõe 

notadamente ao resgate e aos ensinamentos de seu povo mostrando-se centrada 

culturalmente e sem desvios em uma nítida referenciação matriarcal. Mbubi, como 

representação de identidade africana, tivera o mérito de ―agradar ambas as gera-

ções dessa classe: a colonial e a nacional‖ (SILA, 2002, p. 183), porque a vida dela 

não contou com grandes modificações.  

O descortinar da exaltação e da invocação do que conhecemos por ―Mãe Áfri-

ca‖ na literatura, foi um brado comum em muitos países africanos fortalecendo a luta 

e a identidade nacional a partir dos mais variados gêneros literários, em Abdulai Sila 

não poderia ser diferente. Esta representação no imaginário coletivo na literatura e 

na cultura foi ao mesmo tempo, mulher e terra, configurada nos mesmos padrões 

das grandes mães neolíticas, deusas da fertilidade e da fecundidade, e representa-

va, no contexto africano, a mãe negra biológica, a nação e o continente africano, 

numa perspectiva pan-africanista que concebia a África como a progenitora da raça 

negra e também a terra prometida de um povo em diáspora. 

Nas primeiras páginas da obra e nas muitas outras que se seguem, Mbubi é a 

metáfora da África, uma África ainda nativa e que vê com bons olhos a colonização. 

Muito comprometida com a cultura e com o trabalho tenta agradar diuturnamente os 

patrões, sobretudo Daniel Baldwin com quem se identifica numa relação que se 

aproxima a maternal. Tal interação sugere ainda haver uma subserviência de Mbubi 

em relação a Daniel que implica aí a subserviência à colonização e, consequente-

mente, ao colonizador. Subserviência da mãe/nação africana. Talvez não perceptível 

de imediato, mas que Sila torna paulatinamente evidente aos leitores na forma de 
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uma admiração e um olhar tenro de Mbubi em relação ao patrão. Típicos de uma 

mãe que acolhe um filho após o regresso: 

 

— Abra, Mbubi, por favor! 
— Ah, é o senhor! – exclamou, algo surpreendida, a mulher que, en-
tretanto acabara de abrir a porta e se prontificar a tomar do recém-
chegado o maço de documentos que ele trazia na mão. — Mas vol-
tou hoje muito cedo, ehh!  
[...] 
— Desculpe interromper, senhor Daniel. Quer que lhe sirva um chá 
quentinho ou um pedaço de bolo para comer? 
— Obrigado Mbubi, você é muito gentil. — Fez uma pequena pausa 
antes de concluir — acho que não é preciso; estou bem assim. [...] 
Tocando amigavelmente nos ombros da empregada, segredou-lhe: 
— Não te preocupes tanto comigo, okay? — E depois forçando mais 
uma vez um sorriso, concluiu: Aceito a tua oferta. 

Como uma criança tímida que acaba de receber um elogio, 
Mbubi dirigiu-se para a cozinha com um ligeiro sorriso na face. (SILA, 
2002, pp 183-186-187) 

 

A relação entre Daniel e Mbubi é como uma ligação umbilical que possibilita a 

ele finalmente o retorno definitivo não só à aldeia idealizada de Woyowayan, mas ao 

continente de origem, ao seio materno da grande Mãe. Observamos aqui uma cum-

plicidade que vai além da relação patrão/empregado, porém, a conduta de Mbubi é 

uma característica comum aos povos africanos, que apesar das intempéries da co-

lonização, demonstram sempre uma boa vontade e a disponibilidade em servir. Ca-

racterística esta que não se exauriu com o avançar dos anos.  

Mbubi não apenas metaforiza a África tradicional, mas também reflete uma 

atitude comum na Guiné-Bissau até os dias de hoje: a permanência de tradições na 

vida cotidiana. No trecho que se refere ao atrito com Ruth a palavra falada assume 

para Mbubi um valor documental. O escritor malinês Amadou Hampaté-Bâ esclarece 

que na África tradicional, aquele que falta à palavra mata sua pessoa civil e religiosa. 

Ele se separa de si mesmo e da sociedade. Seria preferível que morresse, tanto pa-

ra si próprio como para os seus. (HAMPATÉ-BÂ, 1982, pp. 186-187). Desse modo, 

na perspectiva de Mbubi, a palavra dada não poderia ser mudada. Ruth, descum-

prindo o combinado, torna-se uma pessoa indigna, não confiável. Algo que em mo-

mento algum no texto é associado a Daniel. 

 Mbubi pode ser entendida como ―a África do acolhimento, da partilha e da fe-

cundidade‖. A representação da terra e da cultura na personagem casa fortemente 
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com o todo representativo da obra, tal intenção da tessitura silariana, remete-nos ao 

pensamento do crítico africano Mario Pinto de Andrade (1975), quando versa que: 

 

 
Dois pontos permanentes de apoio confundidos no mesmo significan-
te simbólico: a mãe e a terra. O canto da mãe desemboca em so-
nhos, esperança e certeza, a canção da terra, revelando as figuras 
vivas da alienação quotidiana, as figuras da agressão exterior, enraí-
zam um comportamento. (ANDRADE, 1975, p. 11)      

 

Mbubi honra suas tradições, revelando os sonhos e a esperança do autor no 

sentido de despertar a consciência nacional e o fortalecimento de uma identidade 

africana. Na literatura, o clamor à Mãe África tornou-se um grito de afirmação da 

identidade negra, africana, resgatando os elementos de ancestralidade acobertados 

pela assimilação cultural europeia advinda do colonialismo, o que resultou no 

(re)nascimento do sonho, na fortificação do sentimento de esperança e na certeza 

de um amanhecer livre das amarras do sistema. A imagem da terra associada à figu-

ra da mãe tornou-se por muito tempo uma constante no percurso das manifestações 

literárias ficcionais, dando a estas a expressão de suas verdades, enlevadas por 

uma maciça dose de sentimento. 

A Mãe-África, ―o grande símbolo do inconsciente coletivo da alma africana‖, é 

um dos principais símbolos utilizados na luta de afirmação cultural e política frente às 

imposições externas. Esse símbolo, sufocado durante séculos pela assimilação cul-

tural europeia, retornou com força total no imaginário literário no período de pré-

independência, destronando qualquer outro símbolo imposto pela colonização, que 

em contato com os ideais pan-africanistas difundidos pelas obras dos escritores do 

Renascimento Negro norte-americano ecoou significativamente, contribuindo decisi-

vamente para o nascimento das novas literaturas.  

A configuração simbólica em Mbubi como personagem forte e atuante é igual 

em toda África subsaariana possuindo características histórico-social e cultural que 

reforçam a ligação simbólica envolvendo a mulher (mãe) e a terra (nação e continen-

te), associadas à ancestralidade africana. Dentre essas características, a principal 

delas é o ―sistema político-social matrilinear‖ que predominava entre as civilizações 

africanas pré-coloniais. Para Giordani (1993, p.134), tal perspectiva é uma das mais 

interessantes características das sociedades africanas em épocas anteriores à in-



43 
 

fluência externa da civilização ocidental. Segundo o político e historiador atuante no 

movimento literário pan-africanismo Joseph Ki-Zerbo (1922),  

 

Essa estrutura, tão importante para definir o eminente papel da mu-
lher na comunidade, comportava igualmente consequências econô-
micas, políticas e espirituais, uma vez que ela desempenhava um 
papel marcante tanto na herança de bens materiais como dos direi-
tos à sucessão real, a exemplo do que ocorria em Ghana. O paren-
tesco uterino parece ter saído das profundezas da pré-história africa-
na, do momento em que a sedentarização do Neolítico tinha exaltado 
as funções domésticas da mulher, a ponto de torná-las o elemento 
central do corpo social. (KI-ZERBO apud GIORDANI, 1993, p.134) 

 

 

O papel essencial da mulher nas sociedades africanas também é ressaltado 

por Nascimento (1996, p.11). Segundo ela, nas civilizações agrárias africanas, a mu-

lher desempenhava uma função econômica central, representando socialmente a 

estabilidade da vida agrícola com suas atividades no campo, garantindo o sistema 

de coletividade, enquanto o homem desempenhava outras funções, como a caça, a 

pesca e a guerra. 

Balandier (1964, p.21) enfatiza que o respeito e a ternura que os africanos 

demonstram por suas mães são sentimentos que eles conservam fielmente em ra-

zão de passarem em companhia delas muito mais tempo do que requer a depen-

dência biológica, fazendo com que concebam uma imagem idealizada da mãe. Ain-

da em Ki-Zerbo (1972, p.136-137) observamos que os direitos políticos e/ou espiri-

tuais da mulher nas sociedades matrilineares por vezes lhe abrem o caminho do tro-

no e da regência, ou fazem dela sacerdotisa respeitada (em particular nos ritos de 

fertilidade). 

De certo modo, essas tradições histórico-sócio-culturais dos povos africanos 

são resgatadas muito frequentemente na literatura, sobretudo em Abdulai Sila que 

se propõe frequentemente a remover a máscara da assimilação cultural imposta pelo 

colonizador, que muito tentou e ainda tenta manipular a cultura nativa, o que faz com 

que tais personagens como Mbubi se encaixem nos ideais de exaltação nacional.  
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2.4 As identidades na paixão silariana 

 

Partindo da premissa de que a literatura é uma representação que também 

participa ativamente do discurso da nação, o romance Eterna Paixão configura, por 

meio de suas personagens, assim como por intermédio de sua estrutura, a constru-

ção de um país que em meio a muitas desilusões preconiza suas riquezas culturais 

e procura sua real liberdade de articulação dentro do cenário mundial. Abdulai Sila 

constrói sua narrativa como um horizonte de esperança, investindo em sua nação as 

utopias de que há caminhos para o desprendimento das amarras de um passado 

hostil.  

A temática nacional presente na obra expõe uma convocação por meio do 

texto e suas personagens, em que o povo é convocado para reconhecer sua nacio-

nalidade. Em Fanon (1967) este tipo de literatura é conhecida por ―Literatura de 

combate‖ por assumir uma vontade temporalizada circunscrita no seu espaço. Des-

pertada essa consciência nacional, o africano responsabilizar-se-á por exprimir seus 

anseios de acordo com os embates internos de seu povo, mas, sem perder sua res-

ponsabilidade com a consciência negra africana. 

Entre as questões mais complexas discutidas na atualidade e que estão pre-

sentes na obra, está a que se remete ao processo de construção da identidade hu-

mana. Diversos autores se empenham sobre a temática, tendo nesta questão um 

prisma do quão importante e possível ela é e quão presente a literatura se faz neste 

ambiente, transitando livremente neste campo de diversas nuances. Letícia Valandro 

em seu texto que versa sobre A difícil Mistida Guineense afirma que um dos princi-

pais meios de propagação das ideologias das identidades são as narrativas da na-

ção (VALANDRO, 2011, p.11). É neste viés literário que estão contidas as manifes-

tações identitárias de um povo ou de uma nação. E, nesse percurso, os textos literá-

rios revelarão ao mundo o concatenar dos pensamentos de uma determinada popu-

lação.  

Textos como Eterna Paixão ―tem a capacidade de retratar, por meio da ficção, 

os fatos que constituem também a história de um povo‖ (BARZOTTO, 2011, p. 22). 

Ainda nesse segmento, Chaves explica que esta literatura vai ter a ―tarefa de rejun-

tar pedaços para a composição de outra ordem‖ (CHAVES, 1999, p. 20), ordem essa 

que corresponde aos novos gestos de um povo que permaneceu silenciado por um 

regime autoritário e desumano. Leoné Astride Barzotto faz, ainda, outros aponta-
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mentos importantes, relacionados à questão da língua em que esta literatura pós-

colonial é escrita, porque ―a língua implica todo o complexo cultural de um povo a 

partir do momento em que esse povo é obrigado a falar um idioma que não é o seu‖ 

(BARZOTTO, 2011, p. 24). Na sua própria língua, por outro lado, o escritor expres-

saria de fato suas tensões, porém o que visualizamos em Sila é uma mescla dessas 

possibilidades o que proporciona alcançar um público leitor guineense e estrangeiro. 

Outro aspecto importante é que mais do que revelar identidades, muitos auto-

res africanos, como Abdulai Sila, buscam firmar essas identidades, ―esse é o motivo 

de se encontrar nas páginas das narrativas e da poética desses autores uma reite-

rada manifestação de nacionalismo, expressa, direta ou metaforicamente, na focali-

zação das guerras e dos conflitos que marcaram o processo de independência dos 

países africanos‖ (GOULART, 2007, p. 137). Assim, é possível perceber que textos 

como Eterna Paixão estão ligados, fortemente, às questões de libertação, tornando 

necessário a quem se debruça sobre este estudo, ter os olhos direcionados para o 

lugar de enunciação, que projetam para o mundo as particularidades de formação 

das diversas nações que constituem o continente.  

No caso do romance silariano, é possível perceber através do narrado a ideia 

de formação de uma identidade especificamente guineense, bem como visualizar, de 

que forma as personagens, e a estrutura narrativa do tempo e do espaço, configu-

ram estas identidades. Vale ressaltar que a tríade de personagens que agem no en-

redo da obra são representações da formação de uma nação, ou seja, as identida-

des aqui apresentadas trazem em si elementos que exemplificam alguns processos 

históricos políticos e internos do país, como também, os sentimentos de todos aque-

les que almejam a formação de uma instituição nacional capaz de atender as neces-

sidades tão diversas de um povo que sofreu por muito tempo a opressão colonial. 

Sila projeta na forma do narrado em Eterna Paixão as múltiplas vivencias de 

imposição histórica a partir de um contexto cujas identidades vão sendo descortina-

das, apresentando expressões ainda latentes na Guiné-Bissau. ―Durante muito tem-

po, o colonizado dirige seus esforços para a supressão de certas iniquidades: traba-

lho forçado, sanções corporais, desigualdade dos salários, limitações dos direitos 

políticos‖ (FANON, 2010, p. 175). O que o autor denuncia ainda é um despreparo 

político por parte das elites, que ao invés de direcionar a construção do país no sen-

tido do clamor do povo, projeta os interesses dos governantes em primeiro lugar, 

visto que suas formações nas Universidades da metrópole não os preparam para um 



46 
 

olhar que privilegia a cultura tradicional, marca importante da identidade local, crian-

do assim uma ótica caracterizada por valores bugueses. 

No que diz respeito ao tempo da narrativa, pós-colonial, notamos que Sila op-

tou por ambientar seu romance dentro de um período histórico bastante conturbado, 

no qual estavam presentes diversas forças em processo de atuação: de um lado a 

forte influencia opressora do colonialismo português que ainda se fazia presente re-

presentado pela administração e pelas contradições políticas do governo. De outro 

lado, as resistências perpetradas pelas diversas identidades guineenses as quais 

sofriam com o impacto dessa opressão. Nessa atitude há como reviver do passado, 

pois, na era colonial o colonizado passou por um grave processo de carência ao ser 

―colocado fora da história e fora da cidade‖ (MEMMI, 2007, p. 133). Ao guineense, 

por exemplo, não foi dado o direito de ser dono da terra, ou ainda, agente integrante 

no processo de construção de seu país. Ao povo nativo foi concedido o ―direito‖ de 

submissão e inferiorização. 

A literatura pós-colonial silariana aqui procura veementemente expressar toda 

a sua libertação dos paradigmas do colonizador através de um texto que anseia por 

mudanças, pois, esse é o espaço favorável para temáticas internas que foram su-

primidas durante a colonização. Libertadas, as identidades aparecem sem a sombra 

colonial e outras abordagens conflituosas ganham seu espaço de privilégio. Os su-

jeitos sociais agora atuam nas personagens, mesmo em tons ficcionais. Afinal, a lite-

ratura ―é uma transposição do real para o ilusório por meio de uma estilização for-

mal, que propõe um tipo arbitrário de ordem das coisas, os seres, os sentimentos‖ 

(CANDIDO, 2005, p. 47). 

Com cruzamentos culturais e elementos híbridos, a obra de Abdulai Sila mos-

tra os traços plurais da sociedade descolonizada. Mesmo utilizando a língua do co-

lonizador, as peças de um mosaico vão sendo montadas no texto, o idioma agora 

híbrido vai ser ―um instrumento de luta, de sobrevivência e garantia da posteridade 

porque com ele o registro da história se faz possível‖ (BARZOTTO, 2011, p. 35). A 

intenção aqui aferida, apesar de priorizar a Guiné-Bissau, parece ir além dessas 

fronteiras predeterminadas geograficamente. O que Sila busca denunciar realmente 

na obra é que a nacionalidade foi obliterada historicamente pelo colonizador e o su-

jeito é construído como pertencente a um grande espaço colonial. O que Frantz Fa-

non confirma ao dizer que muitas vezes o escritor direciona sua escrita para o colo-

nizador, ―seja para seduzi-lo, seja para denunciá-lo‖ (FANON, 2010, p. 275). 
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Diante desses apontamentos, notamos que a narrativa silariana corrobora for-

temente para a construção de uma horizontalidade, permitindo um olhar que se es-

tenda a todos, pois a globalização exige tal interação dos sujeitos sociais como, por 

exemplo, uma comunicação com outras partes do planeta para assim sobreviver. E 

estes, por sua vez, se veem em constantes mudanças para alcançar as exigências 

impostas por uma nova era social. Esta questão se torna mais complexa quando 

vista e pensada em países que adquiriram suas independências recentemente, caso 

da Guiné-Bissau, e de várias outras nações africanas, que, mesmo após a liberta-

ção, continuaram ligadas aos antigos impérios, seja economicamente, ou ainda por 

heranças coloniais, como o idioma.  
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3  AS MISTIDAS NA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA EM A ÚLTIMA TRAGÉDIA 

 
 
A conquista da terra, que quer dizer, sobretudo 

tomá-la daqueles que tem urna compleição diferente ou 
narizes ligeiramente mais achatados que os nossos, 
não é uma coisa bonita, quando se olha demais para 
ela. O que a redime é apenas a ideia. Uma ideia por trás 
dela; não um pretexto sentimental, mas uma ideia; e 
uma abnegada fé na ideia - urna coisa que podemos 
instalar, diante da qual podemos curvar-nos e para a 
qual podemos oferecer sacrifícios ... 

  

Joseph Conrad, Heart of darkness
12 

 

As literaturas na Guiné-Bissau sempre foram um grande instrumento de luta 

de libertação durante o julgo colonial português. As obras de Abdulai Sila encon-

tram-se inevitavelmente na fronteira entre a história e a ficção, configurando desta 

maneira a metaficção historiográfica, visto que torna-se difícil saber até que ponto a 

colonização portuguesa em África está transformada em ficção nos romances. Neles 

o autor aborda o lado oculto da guerra colonial portuguesa na Guiné-Bissau, denun-

ciando e apontando por meio dos conflitos internos das personagens neles envolvi-

dos, a relação entre dominadores e dominados.  

O segundo ponto desta dissertação, apresenta-nos uma obra que traz algu-

mas tendências significativas das literaturas africanas de língua portuguesa, e pro-

põe, assim como todas as obras de Abdulai Sila, uma reflexão sobre a construção 

histórica, identitária e nacional da Guiné-Bissau. Apesar de o narrado anteceder 

Eterna Paixão (1994), A Última Tragédia só foi publicada um ano depois, em 1995. 

Sua trama parece buscar num passado não tão distante, o período colonial, as res-

postas que justifiquem a origem das adversidades comuns do país na atualidade. A 

produção artística – aqui particularmente a literatura – surge como parte do processo 

de consolidação das identidades nacionais, por meio de seu caráter de representa-

ção. Para Marcelo Caetano (2007), 

 

                                                           
12

 Heart of Darkness (O Coração das Trevas) é um romance escrito por Joseph Conrad. O romance fala de Char-
les Marlow, um inglês que obteve trabalho junto de uma companhia de comércio belga como capitão de um 
barco a vapor num rio africano. Embora Conrad não identifique o rio, no Estado Livre do Congo, a localização 
do grande e importante rio Congo era à época uma colônia propriedade privada do rei Leopoldo II da Bélgica. 
Marlow é contratado para transportar marfim rio abaixo. No entanto, a sua tarefa mais urgente é devolver 
Kurtz, um famoso comerciante de marfim, à civilização. 
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O texto literário não é autônomo em relação ao ambiente histórico e 
cultural em que é produzido. Ele é um modo de projeção das ques-
tões e pontos de vista que configuram esse ambiente, sintoniza-se, 
em alguma medida, com a percepção própria do seu tempo. Noutros 
termos, a experiência literária não é exclusivamente estética, mas diz 
respeito a um certo modo de percepção que é histórico-cultural, im-
plica uma escolha discursivo-ideológica daquele que escreve. (CAE-
TANO, 2007, p. 3). 
 

Desta forma, observamos no texto o descortinar das representações coletivas 

guineense ilustrando as personagens: Ndani, uma adolescente nativa que sai de seu 

povoado (Biombo) para a Capital (Bissau) em busca de trabalho e libertação de um 

carma espiritual; o Régulo de Quinhamel, Bsum Nanki, líder de uma aldeia, que diri-

gia com sabedoria, apesar de ser analfabeto; e um Professor, cujo nome o narrado 

não revela, limitando a identidade ao título da profissão. Através dessas e outras 

personagem o narrador apresenta-nos um panorama de como era o convívio entre 

africanos e europeus no período colonial além de uma transmutação na vida, cultura 

e identidades decorrentes desse período. Cosmovisões que desembocam em um 

todo articulado sobre as relações humanas e os papéis dos indivíduos na sociedade 

guineense.  

 Em se tratando de resgate histórico e cultural no contexto de formação de 

identidades, como bem sugere Rita Ciotta Neves, em Os Estudos Pós-coloniais: um 

paradigma da globalização (2009), esses estudos ―[...] integram-se no panorama 

mais amplo dos estudos culturais e constituem um dos paradigmas da situação glo-

bal contemporânea‖ (NEVES, 2009, p. 232) corroborado nos pensamento de Edward 

Said (1995) quando este versa: 

 

Não creio que os escritores sejam mecanicamente determinados pe-
la ideologia, [...] mas acho que estão profundamente ligados à histó-
ria de suas sociedades, moldando e moldados por essa história e 
suas experiências sociais em diferentes graus. Em suma, a cultura e 
suas formas estéticas derivam da experiência histórica. (SAID, 1995, 
p. 23). 

 

Tendo em vista os fragmentos supramencionados, surgem em nós alguns 

questionamentos básicos que tentaremos abordar nas linhas da análise: Existe a 

possibilidade das identidades pós-coloniais sobreviverem fora das amarras do colo-

nialismo? Por que o pós-colonial é também um tempo de diferenças? Qual o espaço 
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da literatura nesta perspectiva para a formação de sujeitos advindos de uma moder-

nidade tardia?   

 Em princípio um pensamento de Kwame Anthony Appiah em A casa do Meu 

pai (1997), mostra-se como um dos conceitos mais interessantes e norteadores no 

direcionamento para a resolução de tais questionamentos. Na obra Appiah estabele-

ce uma periodização dos estudos pós-coloniais que projetam fortemente a formação 

de uma identidade social e literária uma vez que num primeiro momento tais artefa-

tos tem um caráter nacionalista, o que faz todo sentido, afinal, em se tratando de 

países na situação de colônia com culturas locais bastante condicionadas e/ou afe-

tadas pelo processo colonial passam num momento de pós-independência a cons-

truir um discurso nacionalista. Num segundo estágio, mais especificamente na déca-

da de noventa é percebida com muita força a emergência de novas preocupações 

desses artefatos que é uma atenção em debater mais os processos identitários pro-

priamente ditos que a construção de uma nação especificamente. Encontra-se nessa 

fase uma maior instância em discutir e problematizar essas identidades que foram 

herdadas do ambiente colonial e que compõe esse processo cultural.  

Sendo assim, entendemos, pois que a sobrevivência do pensamento pós-

colonial encontra-se ligada aos percalços do colonialismo e que suas análises nunca 

se darão em sua totalidade sem antes beber dessa herança histórica o que reflete 

circunstancialmente na importância que a literatura é enquanto documento e voz de 

nações por muito silenciadas. Nesta perspectiva observamos que a pluralidade iden-

titária advinda do colonialismo se aglutina formando um todo complexo e excitante 

no convite da análise. Acerca disso Frantz Fanon (2008) nos fundamenta na obser-

vação das vivencias que tiveram referencial diferente de suas realidades de vida. 

Pois em muitos contextos, o negro começa a fantasiar a vida do branco constatando 

que seu consciente coletivo de africano é ―o mesmo que o do europeu colonizador‖. 

A prioridade parece ser branco, andar e vestir-se como um, ―para o negro não há 

senão um destino. E ele é branco‖ (FANON, 2008, p. 188).  

Mas o que faz o negro assumir tal postura? Para Fanon, tudo nessa constru-

ção é manipulado por meio da violência. O desejo de não querer ter mais a imagem 

subalterna é resultado de uma violenta opressão, onde o psicológico do colonizado 

vai aos poucos sendo aniquilado e suas raízes culturais são gradativamente ampu-

tadas.   
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Nesta perspectiva observaremos como as personagens silarianas em A última 

tragédia (1995) agem enquanto instrumentos figurativos das identidades na Guiné-

Bissau. Novamente partiremos da premissa de que a literatura busca um reflexo 

aproximado da realidade da nação e o romance um constructo do seu país de ori-

gem que em meio a tantas desesperanças enaltece suas riquezas culturais e procu-

ra sua real liberdade de articulação dentro de um cenário global. A obra convida-nos 

a revisitar um passado traumático na Guiné-Bissau. E por meio dela, rememorar a 

ideologia do colonizador e o tratamento dispensado aos nativos. Abdulai Sila reitera 

nesta narrativa a possibilidade de um horizonte de esperança, incutindo em cada 

guineense, por meio do texto, a possibilidade de um caminho para a libertação de 

um passado de amarras.  

  

 

3.1 Os (des)encontros e desejos na luta de (N)Dani-Ela 

 

A proposição do tópico gira em torno da personagem Ndani, uma adolescente 

nativa que sai de seu povoado (Biombo) para a Capital (Bissau). Como o romance é 

encenado no período colonial, observamos no narrado as desventuras da jovem que 

vive uma espécie de conflito entre dois mundos, o do colonizador e o do colonizado. 

A mesma almeja trabalho em novas terras e a libertação de seu estigma espiritual, 

que segundo um Djambaku (feiticeiro/curandeiro) da tabanca/comunidade local, de-

positário dos mistérios, segredos e superstições da comunidade onde a personagem 

nascera, afirma ser ela ―portadora de um mau espírito, da alma de um defunto mau, 

e lhe vaticinara consequentemente uma existência turbulenta, uma vida de desgra-

ça, de tragédias até o fim...‖ (SILA, 2002, p. 27).  

Isto é o que mais fortemente a motivara na busca de outras terras para viver, 

além do desconfortante sentimento de reprovação do povo de Biombo por conta do 

carma que ela carregava; Ndani, sem o abrigo da tabanca, vê-se inicialmente à mar-

gem de qualquer cultura, seja ela de sua comunidade ou da cultura do colonizador, 

ao confrontar-se com o ―não lugar‖, ―não ser‖, ―não pertencer‖ ou falta de identidade 

dentro das categorias sociais até então disponíveis, é impelida a procurar uma iden-

tidade a que possa se acomodar, não sem antes lutar com uma imensidão de senti-

mentos conflitantes. 
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A partir deste apanhado da vida da personagem temos um croqui de suas ne-

cessidades entendendo as múltiplas representações atribuídas ao cenário onde a 

mesma se insere. As identidades aqui são forjadas dentro de um ambiente de colo-

nização construídas através das diferenças, ou seja, são fabricadas por meio da 

marcação da diferença. Tais elementos identitários são construídos no interior das 

relações de poder, o que segundo Stuart Hall (2003), é entendido em ―[...] toda iden-

tidade é fundada sobre uma exclusão e, nesse sentido, é um ‗efeito de poder‘. Deve 

haver algo, ‗exterior‘ a uma identidade‖ (HALL, 2003, p.81). Sendo assim, a necessi-

dade e a integração de elementos estruturais permite-nos por vezes sugerir que am-

bos estão tão próximos nesta conjuntura, que é impossível vislumbrar universos in-

tegrados o que cria aqui fortes e reais modelos de identidade.  

Da mesma maneira, um sujeito pode ser levado pelas circunstâncias e trans-

ferido de um grupo a outro. Nessa perspectiva, evidenciamos ainda como forma de 

achar abrigo para tais artefatos universais razoáveis sugestões onde as relações de 

poder estão incorporadas. Em Martins (2012), a relação entre vida cotidiana e cultu-

ra é uma delas: 

 

A vida cotidiana se instaura quando as pessoas são levadas a agir, a 
repetir gestos e atos numa rotina de procedimentos que não lhes per-
tence nem está sob seu domínio. [...] as ações e relações sociais já 
não se relacionam com a necessidade e a possibilidade de compre-
endê-las e de explicá-las, ainda que por meios místicos ou religiosos; 
quando o resultado do que se faz não é necessariamente produto do 
que se quer ou do que se pensa ter feito. Seu sentido se restringe às 
conexões visíveis dos diferentes momentos do que se faz (MAR-
TINS, 2012, p.71). 

 

No excerto evidencia-se que a partir do ambiente cultural forjado, e como for-

ma de representação, a rotina se torna o curso para as imposições. Essa situação 

ocorre muito frequentemente com as personagens coloniais em A Última Tragédia, o 

que pode ser entendido como a necessidade do nativo de reconhecer-se como um 

sujeito social. 

Inicialmente em Ndani observamos uma jovem ingênua, curiosa e submissa 

que após horas de fome e sede à procura de trabalho na capital (Bissau), emprega-

se como serviçal na casa de Maria Deolinda (Dona Linda), uma senhora de 50 anos, 

mãe de duas crianças (Mariazinha e João, que estudavam em Portugal) e esposa do 
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Senhor Leitão. Lá, Ndani é em princípio agredida e vive a mercê do jugo e das or-

dens da patroa:  

 

Ainda esquecera a bofetada que lhe dera um dia quando o gato co-
meu uma posta de peixe... Às vezes chamava nomes feios, palavras 
que ela não entendia [...] Nos primeiros tempos, quando a patroa lhe 
controlava a comida, dando-lhe somente o que sobejava da mesa 
deles... porque ela era criado...‖ (SILA, 2002, p. 32 e 38). 

 

Nas linhas do narrado nos habituamos com uma africana, aculturada, alfabe-

tizada, batizada, catequizada e violentada pelo colonizador. De maneira específica 

tais elementos definem as condições pelas quais os negros deveriam se submeter 

para se tornarem ―cidadãos‖, sobretudo as mulheres negras, tornando-se para o co-

lonizador, um ―assimilado‖. Com Ndani não foi diferente, pleitear a aceitação naquele 

espaço era abrir-se ao abandono integral dos usos e costumes nativos; falar, ler e 

escrever corretamente a língua portuguesa e exercer profissão, arte ou oficio compa-

tível com a civilização europeia era a ordem. O batismo de Ndani dentro dos moldes 

europeizantes é um elemento notadamente simbólico que sugere uma forte expres-

são dessa aculturação onde a imposição do colonizador expressa real efeito de po-

der de desconstrução e reconstrução: 

  

— Como é que te chamas? 
— Hmm? 
— O teu nome, caramba! 
— Aah, Ndani, senhora. Ndani. 
— Como é que é? Dánia? Dánia... mas este é um nome russo, nome 
comunista. Ave Maria! Vocês arranjam cada uma... com tanto nome 
bonito português que há por ai, o teu pai escolhe para ti um nome 
russo! [...] A gente vem pra esse inferno para civilizar-vos e vocês a 
criarem confusão... nome comunista na minha casa é que não vou 
tolerar. Nunca! O teu nome vai ser Daniela, ouviste? A partir de hoje, 
tu és Daniela, Da-ni-e-la. Maria Daniela e mais nada. (SILA, 2002, p. 
30) 
 

 

Antes de condicionar a cultura do outro, o colonizador europeu constrói a 

identidade dele se utilizando de arquétipos fixos e imutáveis (BHABHA, 1998, p. 

105). Daniela deixa de ser reconhecida pelo seu nome ―nati-cultural‖ abrindo portas 

para muitas outras imposições. ―Acostumada ao novo nome, ela até chegava a pen-

sar que sempre se chamou Daniela. Como as coisas mudaram naquela casa!‖ (SI-
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LA, 2002, p.31). A Mudança de nome foi visivelmente interferir na identidade de 

Ndani. Sob o prisma de desculturação. ―Isso porque a perda do nome deve ser vista 

como a representação da perda da identidade africana em favor da portuguesa, co-

mo suplantação da cultura supostamente inferior pela dita superior‖ (VALANDRO, 

2011, p. 53).  

A mudança de nome lhe condiciona a uma nova identidade e a submete ao 

convivio com a negação dos valores tradicionais uma espécie de ―condenação à 

morte cultural‖. Para Bauman (2005), ―o nome é o reconhecimento do ser como su-

jeito de uma sociedade. Sem tal reconhecimento, o ser humano nunca se torna su-

jeito‖. Para Daniela esse novo nome faz dela, sujeito integrante daquele espaço e/ou 

daquela cultura. Segundo Jean Chevalier e Alain Cheerbrant (2009), 

 

[...] o nome pessoal é bem mais que um signo de identificação. É 
uma dimensão do indivíduo. O nome será coisa viva. Encontram-se 
no nome todas as características do símbolo: 1. Ele é carregado de 
significação; 2. Escrevendo ou pronunciando o nome de uma pessoa, 
faz-se com que ela viva ou sobreviva. 3. O conhecimento do nome 
proporciona poder sobre a pessoa (...). (CHEVALIER e CHEER-
BRANT, 2009 p. 641). 

 

Esses pontos revelam e problematizam a presença de elementos opositores 

na diegese silariana: o Eu, configurado pelo africano em Daniela e o Outro, o branco 

colonizador em Dona Linda como representações coletivas. Esses opostos estão 

estreitamente conectados com os temas diversificados do universo colonial, uma 

necessidade da postura subserviente e inferiorizada do negro onde o preconceito e 

a violência eurocêntrica dão o tom. Com isso Dona Linda passa a impor suas regras 

europeias sobre a jovem de forma mais acentuada. O ensino dado para a Daniela 

distinguia-se daquele recebido pelos colonos brancos. Ao invés de ser um instru-

mento para a promoção da igualdade, a educação tratava-se sobremaneira de um 

―projeto de extirpar o colonizado de sua própria história [...] para fazê-lo assumir os 

valores, os comportamentos e a história de Portugal‖ (CABAÇO, 2009, p. 115). De 

fato, esta era uma ferramenta amplamente usada com a única finalidade de impor 

sua cultura aos povos subjugados.  

No colonialismo guineense, os conflitos sempre se fizeram presentes, claro 

que nem sempre de forma pacífica. Entretanto, essas lutas nunca se restringiram 

também a guerras declaradas, a condição velada muito se fez atuante sobre ―[...] 
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ideias, formas, imagens e representações‖. (SAID, 1995, p.38). Em Edward Said 

(1995), observamos que a dominação colonial foi firmada ―por potentes formações 

ideológicas que incluem a noção de que certos territórios e povos precisam e implo-

ram pela dominação‖ (SAID, 1995, p. 40). Tais concepções respaldavam-se na cer-

teza da supremacia do colonizador em relação ao colonizado, ao nativo. Hegemonia 

alicerçada no dever divinal de salvação da alma desses povos levando a eles o ati-

cismo e a paz espiritual. Abertamente denotados no fragmento infracitado: 

 

— Sabes, Daniela, estive ontem a conversar sobre o assunto com 
meu marido; tens que começar a ir à igreja comigo. [...] O Padre dis-
se que os europeus vieram à África para salvar os africanos. Estás a 
ouvir, Daniela? O Padre ainda disse que dantes esta salvação con-
sistia em levar os negros para longe, lá para as Américas, onde não 
teria nem as máscaras, nem as estatuetas que veneravam, e muito 
menos as arvores sagradas... Mas depois viu-se que este não era o 
melhor método e então tivemos nós os europeus que vir para a África 
ensinar a religião cristã e salvar as vossas almas. (SILA, 2002, 
pp.37-38)  

 

Então, civilizar sempre foi tido como peça central na doutrina colonial euro-

peia em relação aos nativos. Edward Said, no seu livro Orientalismo, deixou clara a 

intenção de muitos ocidentais ao irem para o oriente fazer peregrinações religiosas. 

Sobre esse prisma, Dona Linda representa maciçamente a pretensão de trazer para 

a colônia o cristianismo, tido por verdadeira religião e elemento de fé. Até porque 

muitas Cruzadas não lograram tanto êxito neste sentido. O nativo africano é pensa-

do e representado pelo europeu ora como um bom e inocente selvagem, porém in-

capaz de cuidar de si mesmo, ora como uma criatura bestial e perigosa que precisa 

ser controlada. Essa é uma representação construída pelo dominador, porquanto ―a 

ideia do negro bárbaro é uma invenção europeia‖ (CESAIRE, 1978, p. 37). Assim, 

tanto a visão que bestializa quanto a que infantiliza o oprimido, justificaram as atitu-

des tomadas pelos colonizadores com o intuito de subjugar as ―populações bárba-

ras‖. 

O conceito de civilização aqui, combina vários pressupostos que justificavam 

a superioridade da cultura portuguesa e a (im)possibilidade de as culturas outras 

poderem melhorar suas qualidades fruto deste encontro, assentado igualmente no 

pressuposto de que o colonizador possuía uma predisposição especial pela ―superi-

oridade moral e religiosa‖; além da inserção do colonizado em um ciclo social e cul-
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tural que o enrijecia de todas as suas vontades; condicionando-o à ótica de um po-

der simbólico. Em Pierre Bourdieu (1989), vimos que este: 

  

[...] artefato cultural era uma espécie de círculo cujo centro está em 
toda a parte e em parte alguma, por isso é necessário saber desco-
bri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente 
ignorado; onde ele é menos reconhecido. (BOURDIEU, 1989, pp.7-
8). 

 

Nesta sequência, o colonizador sustentava o direito de ―fomentar‖ o progresso 

das culturas ―primitivas‖ em função do estado de desenvolvimento económico e cul-

tural de que gozava. Para Homi Bhabha (1998) essa conduta se apoia ainda, 

 

[...] no reconhecimento e repúdio de diferenças raci-
ais/culturais/históricas e busca legitimação para suas estratégias 
através da produção de conhecimento do colonizador e do coloniza-
do como uma população de tipos degenerados com base na origem 
racial de modo a justificar a conquista e estabelecer sistemas admi-
nistrativos e instrução. (BHABHA, 1998, p. 111)  

 

Nessa premissa, observamos que Boaventura Santos (2007) comunga com o 

pensamento de Bhabha quando versa sobre os estudos pós-coloniais, referindo-se a 

uma obliteração física e/ou cognitiva de povos colonizados, onde a mesma se consti-

tuiu como pedra angular no desenvolvimento do pensamento abissal, em que as dis-

tinções são estabelecidas através da divisão do mundo em universos distintos: o 

espaço ―deste lado‖ e o espaço ―do outro lado‖ da linha. As realidades que ocorriam 

no mundo colonial não comportavam as normas, os conhecimentos e as técnicas 

que se usavam no velho mundo. Criou-se assim um princípio universal em relação 

às populações das colonias, vistas como sub-humanas desprovidas da capacidade 

de pensar, desprovidas de saberes; em termos políticos, esta ideologia traduziu-se, 

na transformação dos habitantes dos espaços coloniais em súbditos, administrados 

por sistemas desiguais, imobilizados em categorias rígidas e forçados a processos 

de assimilação cultural, dada a impossibilidade de co-presença dos dois lados desta 

linha. 

É identificado ainda no narrado uma ambivalência entre o olhar do africano e 

o do branco europeu onde os nativos, sobretudo as mulheres eram seduzidas por 

seus patrões sugerindo o assedio sexual ser uma constante naquelas condições. O 
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trecho a seguir refere-se a um acontecido na residência de dona Linda patroa de 

Daniela:  

 

— Olha, Zezinho, a Daniela tem a idade do nosso filho. 
— E o que é que isso significa? 
— Pensas que sou cega? 
— O quê? 
— Tenho estado a notar os teus olhares. 
— Deixa-me descansar, por favor. 
— Desta vez não vou tolerar, está a ouvir? [...] As exigências da mis-
são e os sucessos contínuos de sua acção afastavam-na cada dia 
mais do seu lar. As suas preocupações pelas almas a salvar leva-
ram-na a esquecer um vício antigo do marido: violar criadas. (SILA, 
2002, pp. 46/61) 

 

A concepção de ambivalência ou ambiguidade expressa segundo Bhabha po-

de ser compreendida na ordem dos desejos, estudadas pela psicanálise a partir da-

quilo que as representações trazem como relacionadas. Assim, a representação, 

para ele, não diz respeito somente ao que pode ou não ser interpretado, a ―realida-

de‖; a representação do ―outro‖ se transforma em artefato desejável, o que pode fo-

mentar ansiedades e conflitos interiores. Homi Bhabha (2010) desenvolve que o su-

jeito colonial, objeto de vigilância, é ele também, por parte do colonizador, um objeto 

de paranóia e fantasia, de prazer e poder. O aspecto ambivalente do discurso colo-

nial surge onde há uma instabilidade. O argumento é o de que sem uma instabilida-

de constitutiva do poder a autoridade não se sustenta. 

Fato que se confirma ao observar na obra, que não só as mulheres eram se-

duzidas, mas também os homens; abriremos aqui um parêntese para apresentar de 

forma breve o empregado doméstico Antoninho, objeto de cobiça do branco; preto a 

serviço de Dona Lili. O mancebo caiu na cilada que ingenuamente armou, ao notar 

que a patroa o observava pelo buraco da fechadura do banheiro, pensando afastá-

la, exibiu os predicados viris à patroa que ao invés de insultá-la, a visão estimulou 

um assédio sexual ainda mais intenso e explícito.  

 

Ele não pode dizer quando é que a patroa começou com aquilo, o 
certo é que um dia desconfiou. [...] dona Lili andava a espreitar o co-
zinheiro sempre que este ia tomar banho no anexo. No começo, An-
toninho ainda tinha vergonha, ficava sem saber que lado do corpo é 
que devia virar para a porta, se o da rabada ou o outro. Se a dona Lili 
ia até lá não era para ver a rabada dele, que não tinha nada de es-
pecial, devia era estar interessada em ver o outro lado. Passou a 
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mostrar, o problema era dela. [...] A senhora devia ser tarada. Todos 
os dias a espreitar no buraco da fechadura! (SILA, 2002, p. 47)  

 

Antoninho atraiu para si uma segunda forma de escravidão. Enquanto o servi-

çal tentava escapar das garras da patroa, esta o ameaça e o obriga a realizar todos 

os serviços da casa, principalmente os sexuais, evitando outros olhares que provo-

cassem uma tragédia. Da mesma forma que Daniela é apresentada servindo aos 

anseios do patrão e lutando contra o trágico destino de muitas mulheres africanas. 

Sr. Zezinho e Dona Lili ao representarem o colonizador impõe o seu modo de agir no 

meio, Daniela e Antoninho como colonizados, servos e negros tem que obrigatoria-

mente acatar os desejos dos portugueses. ―Mas deve-se, não obstante, insistir que o 

sujeito subalterno colonizado é irremediavelmente heterogêneo‖ (SPIVAK, 2010, p. 

57), ou seja, para o colonizado poucas eram as alternativas, suas identidades sofre-

riam imposições, de forma que sua alteração seria quase que inevitável diante do 

contexto de subordinação. 

Ainda sobre este sujeito colonial que é produzido como efeito do poder, 

Bhabha em O local da cultura (1998, p. 119) alia a vigilância com o prazer de olhar e 

ser visto chamando: ―pulsão escópica‖. Segundo ele, a pulsão que representa o pra-

zer de ―ver‖, que tem o olhar como seu objeto de desejo, está relacionado tanto ao 

mito das origens, a cena primária, quanto à problemática do fetichismo e localiza o 

objeto vigiado no interior da relação ―imaginária‖. Como o voyeurismo, a eficácia da 

vigilância dependendo do ―consentimento ativo que é seu correlato real ou mítico 

(mas sempre real enquanto mito) e estabelece no espaço escópico a ilusão da rela-

ção objetal‖. A ambivalência dessa forma de ―consentimento‖ na objetificação – real 

ou mítica – é a ambivalência em torno da qual o estereótipo gira, ilustrando a ligação 

crucial entre prazer e poder. Que caracteriza o negro africano, ainda na contempo-

raneidade, como ser bestial e erotizado. 

Apesar de toda imposição e aniquilamento cultural, a vida de Daniela depois 

de alguns anos morando com dona Linda, participando daquele ambiente, para ela, 

parecia estar bem melhor que nos tempos de tabanca. Com um mínimo de aceitação 

social conquistada frente a um leque de injunções identitárias e culturais, ela começa 

a enxergar o mundo de outra forma, diferente do olhar inicial ingênuo, e com isso, 

percebe ―benefícios‖ que antes não tinha. A profecia do djambakus, por exemplo, 

não é memorável e/ou sentida e isso faz com que a personagem se aperceba con-

fortável e livre das previsões místicas do passado.  
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Gostaria de ver o rosto daquele djambakus, daquele mentiroso que 
disse que ela tinha um mau espírito no corpo, que a sua vida não se-
ria outra coisa senão uma sucessão de tragédias. Queria vê-lo para 
lhe mostrar quão enganado estava. O sacana devia ver que a vida 
dela tinha agora. Tinha a certeza absoluta que, se o fizesse, iria ar-
ranjar outra forma de ganhar a vida. A vida dele é que era uma tra-
gédia, uma tragédia permanente até, mas não a sua. Ele devia ver o 
que é dormir numa cama de molas e comparar a diferença com um 
colchão de palha com troncos no meio; ele devia saber o que é dor-
mir num quarto sem mosquito a chatear e com ventoinha a soprar 
fresco toda a noite...  (SILA, 2002, pp. 41-42). 

 

Começa a apresentar-se, enfim a verdadeira Maria Daniela, construída e mol-

dada na cultura e religiosidade europeia. Diferente da Ndani nativa; enxerga no uni-

verso colonial algumas comodidades que favorecem os pensamentos comparativos 

que dão a este novo momento de sua vida com os colonos uma entonação vantajo-

sa, subalterna, é verdade, mas um lugar.  Os pensamentos de Daniela são totais 

vestígios da perda dos preceitos autóctones que a figura da personagem apresenta-

va de início. É no envolvente efeito dessa proximidade com os brancos que surgem 

as identidades que se mostram preocupantes no âmbito da cultura, pois geram indi-

víduos fortalecidos e forjados em culturas que não são suas, ou como diz Hall, ―as 

razões que o fizeram portador de tantos e tão poderosos investimentos inconscien-

tes‖ o que representa um signo de desejo para alguns e para outros, sinal de perigo 

(HALL, 2003, p. 95). 

Nesta perspectiva, surge então uma terceira categoria de indivíduo: a do nati-

vo que não faz mais parte de um grupo étnico tradicional e também não é um cida-

dão português pleno. Trata-se então de um cidadão de segunda classe, um cidadão 

de casta inferior: o negro assimilado. Dessa forma, o assimilado, não consegue al-

cançar o objetivo de se identificar com os colonizadores, pois para eles continua 

sendo o Outro. Só que agora ensinado, disciplinado, domesticado, mas ainda é um 

sujeito diferenciado. Aspecto que contribui na narrativa para os deslocamentos típi-

cos da personagem Daniela, que parecem desenvolver-se de diversas maneiras pa-

ra a resolução dos conflitos do enredo. A protagonista do romance depara-se com 

uma realidade onde a assimilação institucional ainda não é o suficiente para o al-

cance pleno da felicidade. A complexidade desse processo ainda se torna mais vi-

gente com fato de a sociedade porfiadosamente priorizar o falocentrismo e sua con-
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dição de mulher e assimilada requerer um matrimônio, conjuntura muitas vezes ar-

ranjada pelas patroas.  

Daniela agora, por diferenciar-se das mulheres nativas, portadora de conhe-

cimentos adquiridos é tomada em matrimônio pelo régulo de Quinhamel, mais uma 

vez, tem de se entregar a um homem sem nutrir por ele nenhum sentimento afetivo. 

Ela, mesmo não o amando, se sujeita à situação para se safar dos proveitos sexuais 

que o patrão tinha para com ela. O régulo por sua vez via na jovem uma possibilida-

de de mais reconhecimento em relação ao branco, o mesmo por um atrito com um 

Chefe do Posto, decide construir uma casa grande cheia de luxos para mostrar que 

também tinha recursos e com isso legitimar seu poder e sua igualdade como sujeito. 

Na ocasião, o mesmo veio a constatar um problema: quem cuidaria daquela casa?  

Bsum Nanki tinha cinco mulheres, mas nenhuma delas sabia aquele trabalho digno 

das assimiladas. Para ele casar-se com uma mulher que entendesse dessas coisas 

de branco, faria com que o problema ficasse definitivamente resolvido. A exigência 

do Régulo era que sua futura esposa fosse: 

 

[...] uma rapariga solteira, que nunca teve homem, que sabe ler e es-
crever, que viveu muitos anos com brancos, que entende muito bem 
de flores e jardins. Uma rapariga de olhar profundo, aspecto sereno. 
Impunha respeito, mas mesmo muito respeito. Era uma rapariga que 
iria ser a sua sexta mulher e tomaria conta daquela grande casa que 
estava a construir. Logo que a casa estivesse pronta e mobiliada, iria 
buscá-la e só então veria a sua vingança concretizada. (SILA, 2002 
p. 91) 

 

O que observamos no fragmento é que a moça desposada representaria mui-

to para ele. Muito mais do que poderíamos imaginar. O caso parece não se tratar 

apenas de uma vingança ou de uma mulher para os cuidados da casa que estava a 

construir, afinal este já tinha cinco mulheres. O que observamos é uma incorporação 

de novas energias e o fortalecimento de que necessitava para as longas lutas que 

ainda tinha pela frente, mesmo ele sendo alertado que Daniela era portadora de um 

espirito mal. A metáfora criada pelo narrador sobre a importância de Daniela para o 

Régulo parece sugerir a representação de enobrecimento almejado para o seu povo. 

Arma que usaria diuturnamente contra os desmandos do colonizador. Fato que se 

repete na trama e que trataremos mais adiante quando da insistência do régulo em 

inserir um professor negro na comunidade. 
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3.2 Os acordos e a representação do régulo Bsum Nanki  

 

Como citado nos tópicos anteriores o régulo de uma aldeia chamada Qui-

nhamel se faz presente na obra, o mesmo se chama Bsum Nanki, negro nativo que 

comandava seu povo em uma espécie de parceria com a administração portuguesa. 

Em concordância com Moema Parente Augel (2005), o termo régulo, consagrou-se 

no uso corrente como um diminutivo de rei onde os colonizadores o empregavam 

significando ―reizinho‖ ou ―pequeno rei‖ para designar o chefe máximo dos agrupa-

mentos étnicos. Alicerçada no menosprezo eurocentrado do expoliador, os lusitanos 

em África sempre contaram com a colaboração de régulos agindo como funcionários 

do governo na zona rural; a participação de nativos nessa ocupação, por muito tem-

po, mostrou-se importante, pois sem tais contribuições a colonização não teria êxito.  

De acordo com Abdulai Sila existe forte descontentamento para com determi-

nadas condutas assumidas por nativos, chefes locais, no período colonial, caso que 

se mostra evidente na narrativa e dá margem para as frequentes máximas silarianas 

comuns de suas composições. A personificação do pensamento do autor se projeta 

na fala das personagens onde a contrariedade para com as imposições atua ironi-

camente: 

 

[...] Agora está tudo nas mãos deles. Tudo o que o preto quer na ter-
ra dele tem que ter autorização do branco. Não gosta de uma taban-
ca, quer viver noutro sítio? Precisa de autorização. Quer ir ao fana-
do? Só com autorização. Quer ir visitar família numa outra terra? 
Tem que tirar guia. E ainda por cima tem que pagar sempre o impos-
to, é bom não esquecer se continuar assim, qualquer dia o preto vai 
precisar também de autorização pra morrer. (SILA, 2002, p.69). 

 

A inferência no narrado se mostra mais afiada por justamente contar, naquela 

época, com a ajuda de nativos em empreendimentos onde a real consequência era 

a garantia do domínio português sobre o território africano e seus produtos. A troca 

se valia do mínimo esforço e mínimo gastos possíveis; a recompensa por sua vez 

era a não descentralização da estrutura local de poder. Se por um lado, os portu-

gueses contavam com o auxílio de chefes tribais submissos nas conquistas dos terri-

tórios africanos, por outro, a mistida silariana se alicerçava no fato de muitos desses 

chefes não aceitarem tais imposições, o que em A Ultima Tragédia é vivificado na 
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resistência e caracterização onde as personagens usam inclusive estratégias dos 

próprios brancos para demarcar seus territórios.  

Foi o que observamos no terceiro capítulo, O poder do Pensamento, que se 

inicia com a apresentação do Régulo de Quinhamel, único até então na região da-

quele povoado a desfrutar da companhia de três conselheiros conhecidos na obra 

por ―homens grandes‖. De início, a personagem é criticada por seus próprios paren-

tes, pois para eles parlamento e assessoria de conselheiros eram coisas de brancos 

e que essa interação com os negros não dava bons resultados. A companhia dos 

conselheiros atribuía a este certo respaldo e um poder que o igualava ligeiramente 

ao Europeu. O Régulo reiterava que era preciso ter conselheiros para ajudá-lo a 

pensar. Segundo ele, ―Duas cabeças valem mais que uma cabeça. Ele tinha posto 

três a juntar à sua.‖ (SILA 2002, p. 63).  

O arrolho sobre Bsum Nanki traz uma perspectiva onde a identidade africana 

deva ser pensada como uma ―negociação‖. Tais características podem ser respiga-

das na conjuntura onde a personagem, mesmo declarando não gostar de brancos, 

reconhece a possibilidade de poder aprender com eles, sobretudo em sua capacida-

de de pensar:  

 

Havia muita coisa que não andava como deve ser e as pessoas dei-
xavam andar. Porquê? Porque não pensavam. A cabeça não era só 
para pôr chapéu, toda a gente sabe. É para pensar também. Veja só 
como fazem os brancos. Não é que ele goste dos brancos, longe dis-
so. Mas há que ver uma coisa, não vale a pena dizer que não se vai 
olhar para o rosto de uma pessoa só porque alguém disse que essa 
pessoa é feia. Às vezes até é necessário olhar ainda mais que é para 
saber exactamente o que é que é feio, se tudo é que é feio ou se há 
algumas coisas que não são feias. (SILA 2002, p. 64). 

 

É interessante comentar que a submissão do preto em relação à pseudo-

superioridade do branco não era uma representação nos pensamentos do Régulo, o 

que podemos notar é justamente sua oposição cada vez mais crescente no desenro-

lar da trama fato que o ladeava de questionamentos. Para ele a brilhante capacidade 

de raciocínio dos europeus era nítida, mas os pretos também teriam fortes possibili-

dades de desenvolvê-la. Bsum Nanki acreditava que o ato de pensar era uma des-

treza comum a todos, não havendo para isso distinção de raça ou cor. Em Basil Da-

vidson (2010) traduzimos a possibilidade coletada do pensamento do Régulo refor-
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çando o ato que se alicerça na resistência e manifesta-se no conhecimento como 

arma de poder: 

 

Quando os povos tomarem o poder nas suas próprias mãos, como 
farão com certeza, dada a marcha dos acontecimentos neste conti-
nente, desaparecerão todos os obstáculos a uma efectiva solidarie-
dade africana. (DAVIDSON, 2010, p. 172). 

 

Nesta perspectiva imponente e mítica de verticalidade, fruto de uma consci-

ência crítica marcada por um instinto profundo de liberdade coletiva e por uma coe-

rência inabalável é que Abdulai Sila narra a postura do Régulo em suas vivencias 

com o colonizador. Este é concebido com expressiva e necessária dificuldade de 

confiar nos brancos, pois para ele, a capacidade de articulação de pensamentos 

próprios desses indivíduos proporcionava a eles uma postura dominadora sobre os 

negros acentuando uma coabitação ilegítima e astuta:  

 

O branco está a dominar o preto é só porque não há ninguém a pen-
sar. Ninguém diz isto está bom, aquilo está mal e depois procura 
pensar porquê. Tudo que o branco faz é porquê está bom. O branco 
é que estava a pensar no lugar do preto. Mas branco é homem como 
qualquer outro homem! (SILA, 2002, p. 76). 

 

Esta constante sensação de atraiçoamento fez com que o Régulo viesse a se 

indispor com um português, chefe do posto. Ele acreditava que tal indivíduo era dife-

rente dos anteriores que por alí passaram, muito sério e de poucas palavras; idios-

sincrasia que gerou desconfiança desde o início. Tentou agradá-lo oferecendo al-

guns regalos, mas percebeu que o branco era mal educado, pois mesmo mimosea-

do, fizera questão de lhe cobrar impostos tardios. O que o Chefe parecia não saber 

era que a tradição dizia que Régulo não pagava impostos. ―Está escrito nalguma lei 

que régulos não são obrigados a pagar os impostos? Tens documentos de isen-

ção?‖ (SILA, 2002, p. 66). 

A reflexão sobre o fato vivenciado atinge certa dimensão moral para o Régulo 

que depois de saber que tudo não passara de brincadeira, que era gozação do chefe 

branco, ergueu-se em fúria e quis se vingar da humilhação sofrida perante os seus. 

A tal cobrança de impostos era naquele acordo refutar sua autoridade de Régulo. 

Pensou em matar o português, mas lembrou-se das consequências: os conselheiros 

não aprovariam, a polícia de Bissau chegaria, haveria investigação. Pensou em lan-
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çar feitiço, mas lembrou-se que o chefe era branco e que feitiços não pegam em 

gente branca: ―Se o branco faz um remédio e um preto toma esse remédio, dá certo, 

tem o mesmo efeito tanto no corpo do branco como no corpo do preto. Agora quan-

do o preto faz um mezinho para um branco aí não pega.‖ (SILA, 2002, p. 78). Tal 

reflexão fez com que Bsum Nanki solapasse novas estratégias para só então reaver 

seu brio. 

Sobre a identidade do régulo em A Última Tragédia, observamos em muitos 

momentos uma postura que Bhabha (1998) convencionou chamar civilidade dissimu-

lada ou cortesia dissimulada, mecanismo que se refere ao uso de uma ―falsa corte-

sia‖, de uma suposta ―aceitação‖ por parte do colonizado às imposições típicas da 

presença europeia, o que na realidade constitui-se uma forma de o sujeito não entrar 

em conflito direto com o europeu e continuar cultivando seus costumes e ainda fraci-

onar a autoridade do colonizador. ―Ele tinha pensado muito no plano. Ficou muitas 

semanas a pensar, a pensar com calma. Sabia que montar um plano contra um 

branco não era coisa de brincadeira. Era como lutar com uma pessoa que tem mais 

força, é preciso agir com jeito‖. (SILA, 2002, p. 89-90). A civilidade dissimulada em 

seu revide é usada pelo colonizado para desestabilizar o centrismo do europeu. 

Bhabha disserta sobre a resistência do sujeito praticada através do questionamento 

da autoridade colonial, sendo para ele, esta, uma forma de resistência que intenta 

usufruir da representação do colonizador, para buscar a (re)conquista de seus espa-

ços.  

Nesse tipo de resistência, o sujeito faz uso de elementos da cultura europeia 

em favor de si próprio, transformando esses elementos, utilizando-os de forma sub-

vertida e acima de tudo questionando sua real condição em relação ao Outro. Em A 

Última Tragédia os questionamentos por parte das personagens, sobretudo do régu-

lo, se tornam uma constante e isso faz dele um exímio portador da conduta citada 

em Homi Bhabha. 

 

Os homens-Grandes diziam que dantes, quando o branco chegou, ele 
é que pagava impostos ao preto. Agora os pretos é que pagam. As 
coisas mudaram. Porquê? Há muita gente que não conhece o motivo, 
nem nunca vai conhecer. Porquê? Porque não pensou no assunto. 
(SILA, 2002, p. 64) 

 

É conveniente salientar que, apesar dessa reflexão e dos sucessivos porquês 

acerca da distinção binária do sujeito, o ideal ‗Outro/outro‘, no qual cultura e pensa-
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mentos europeus são superiores aos de qualquer cultura não europeia parte de uma 

invenção dos próprios europeus que enaltecia as suas qualidades e insistiam em 

provar os ‗defeitos‘ dos povos conquistados. Moema Parente Augel (2007) afirma 

que o autor enfatiza o discurso hegemônico da época, que insistia em pintar os ―na-

tivos‖ como ignorantes, ingênuos, incapazes, uma justificativa para o paternalismo e 

a espoliação. O negro, como colonizado, é criação da Europa. Antes de ter contato 

com o branco, o negro não se sente inferior a nenhuma outra raça, bem como Bsum 

Nanki não o é.  

Motivado pelo pensamento auferido da esfera colonial, o Régulo em seu des-

prendimento chega a questionar a superioridade do europeu, para ele ―O branco 

pensa em tudo‖, fato que por si só não faz dele superior ―a cabeça do branco não é 

mais grande que a do preto‖. Tem a mesma coisa lá dentro, foi o mesmo Deus que 

fez‖. (SILA, 2002, p.64). O resultado da solidificação desse pensamento era justa-

mente a necessidade da absorção e do domínio de elementos exógenos camuflando 

com isso a mais consistente convicção de resistência por meio da (con)vivencia, fato 

que garantiria a manutenção dos próprios legados culturais nativos. No fragmento a 

seguir observaremos que a importância simbólica dos bens e de um novo casamen-

to para o Régulo, dava a ele as ferramentas às suas proposições culturais: 

 

Pensou o seu plano, portanto, com calma e paciência. Tinha que 
controlar o Chefe, ele já estava controlando. Tinha que construir uma 
casa grande como a casa do Chefe, estava a construir, já quase a 
acabar. Tinha que encontrar uma mulher e encontrou. [...] Há ainda 
alguns problemas que é preciso discutir com os Conselheiros. Mas é 
uma rapariga solteira, que nunca teve homem, que sabe ler e escre-
ver, que viveu muitos anos com brancos, que entende muito bem de 
flores e jardins. (SILA, 2002, p. 91).  

 

 A casa para Bsum Nanki pode ser entendida como a necessidade da edifica-

ção de um templo espiritual e a validação da imponência e majestade tal qual a ima-

gem que o branco tenta diuturnamente impor com suas presenças aos nativos. Isto 

se reafirma quando a construção do Régulo se compara à do chefe. Em Jean Che-

valier e Alain Gheerbrant (2009, p. 197), tal representação se configura ainda como 

―a atitude e a posição dos homens em relação às forças soberanas do Outro-

Mundo‖. Nesse caso as imposições externas que o acometia. O novo casamento por 

sua vez exprime o processo de individualização ou de integração da personalidade à 

união de princípios divinos que engendram certas hipóteses. O que justifica o esme-
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ro na escolha de ―[...] Uma rapariga de olhar profundo, aspecto sereno‖ que ―impu-

nha muito respeito, pelo que devia saber‖, ―[...] comportamento típico de uma mulher 

educada e civilizada‖. (SILA, 2002, p. 91). Fortes predicados que respaldariam as 

intenções de civilidade do Régulo. 

Ainda sobre a Civilidade Dissimulada resta-nos comentar que nela o sujeito 

colonial chega inclusive a ―dominar‖ a língua europeia que lhe foi imposta em suas 

variadas representações, podendo assim modificá-la, adaptá-la, transformá-la, de 

forma a imbuir elementos de sua própria cultura, uma ―recusa nativa a satisfazer a 

demanda narrativa do colonizador‖ (BHABHA, 1998, p.147). Em muitos casos, a civi-

lidade dissimulada como sugerida na conduta do Régulo, não é totalmente conscien-

te, pois nela encontram-se inseridos vários processos emocionais tais quais, trau-

mas, fugas, acordos, resistências, tudo que gera certa instabilidade no sujeito. Em 

seus pensamentos, quem não encarnar o espírito dos ―novos soberanos‖ não será 

contemplado com as cores do novo sol e o canto das gerações será silenciado. A 

alma será um palco de conflito entre o tradicional e o novo. Esta identidade atribuída 

a Bsum Nanki, citado sucessivas vezes, é uma forma de representação da voz do 

colonizado, subvertendo a ordem estabelecida e resistindo às imposições da metró-

pole, sem um conflito armado, do qual o colonizado certamente sairia perdendo. 

Na obra Os condenados da terra de Frantz Fanon (2010), observamos uma 

predisposição do colonizado a uma encenação, um papel que estimula o negro a 

superar o medo imposto pela violência do colonizador, tomando consciência de sua 

força revolucionária combatendo ou tentando combater as mazelas desencadeadas 

pelo capitalismo colonial, mais uma vez uma espécie de instabilidade emocional ad-

vinda das sujeições oriundas do contato com o europeu:  

 

[...] o determinismo é de origem psíquica. Essa patologia é conside-
rada uma maneira de que se vale o organismo para responder, isto 
é, adaptar-se ao conflito que se lhe depara, sendo a perturbação ao 
mesmo tempo sintoma e cura. Mais precisamente, todos são unâni-
mes em afirmar que o organismo supera o conflito por vias nocivas, 
mas de resto econômicas. É o mal menor que o organismo escolhe 
para evitar a catástrofe. (FANON, 2010, p. 250) 

 

Esse processo pode ser identificado quando o Régulo de Quinhamel selecio-

na sua nova esposa aquela moça que representaria muito para ele, o seu rejuve-
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nescimento e as novas energias de que este precisaria para a longa luta que ainda 

tinha pela frente. O seu casamento seria uma etapa importante nos planos:  

 

Depois de terem visto tudo o que estava a acontecer, havia uma coisa 
que quase toda a gente dizia: O régulo era agora o primeiro galo, pri-
meiro não, o único. O que é que estava a acontecer? Como é que o 
Régulo tinha arranjado tanta força e tanto poder? (SILA, 2002, p. 95).  

 

Com o casamento consumado e com expressivo prestígio, Bsum Nanki veio a 

despertar a inveja de muitos, inclusive do chefe branco. Porém, sem muitas indispo-

sições dá prosseguimento a uma nova etapa em seu projeto; de início sugere a con-

tratação de um professor para lecionar em uma escola da região que fora inaugura-

da, o mesmo conta com a forte influência de Dona Linda e do Padre. O que não é 

mais segredo sobre os planos do Régulo é que este na verdade pretendia levar o 

conhecimento a todos e por meio do valor do pensamento fomentar a luta contra a 

opressão colonial que para ele não carecia de força; a inteligência e o conhecimento 

eram os elementos mais necessários. Na região a educação dos colonizados era 

feita pelos missionários, que lhes ensinavam a língua do colonizador e os catequiza-

vam.  

É evidente que na instrução direcionada eram introjetados pensamentos dis-

criminatórios contra o povo nativo em sua cultura e seus costumes. Isso fez com 

que, para a escola de Quinhamel, o Régulo priorizasse um professor que além de 

formado no seminário católico da capital, era jovem e para espanto de todos era pre-

to. Predicativos aparentemente minuciados para compor suas estratégias, inclusive 

sobre legado que pretendia deixar para o seus. O curioso é que as próprias pessoas 

da localidade usavam argumentos do que pode ser chamado de legitimação dos es-

tereótipos criados a respeito de quem pode ser ou não tratado com inferioridade, 

com isso julgavam o professor sem conhecê-lo, somente pela cor de sua pele, jus-

tamente influenciados pelo discurso colonial preconcebido. 

Como era de costume e até uma forma de socialização naquela aldeia o Pro-

fessor deveria visitar as autoridades tradicionais como o Régulo e qual foi sua sur-

presa quando este descobriu ter toda a sua história de vida conhecida por Bsum 

Nanki e que inclusive tinha sido requisitado propositalmente por ele para lecionar na 

aldeia. O que ele não imaginada também é que sua presença era parte dos projetos 

do Régulo para com seu povo. ―O Régulo conheceu meu pai? – E muito bem. Isso é 
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que me levou a insistir... A insistir? A Insistir em que? – Eu é que te escolhi [...] disse 

ao Padre que tu é que devias vir para aqui. Tive que insistir muito...‖ (SILA, 2002, 

p.101).  

Este solicitou que o Professor o ajudasse a escrever um testamento onde dei-

xaria conselhos, princípios e ensinamentos para toda família e outros que viessem a 

ocupar o seu posto. E que por não saber escrever contaria com o letramento deste 

para redigir o que ditaria: 

 

Régulo deve ser aquele que sabe pensar melhor, aquele que conse-
gue ir até à essência das coisas. Régulo só pode ser quem tem as 
mãos limpas, sem rabo de palha... E depois ele tem que ter uma vi-
são mais aberta. Quando há um problema, tem que ser capaz de dis-
tinguir a causa da consequência. (SILA, 2002, p. 115)  

 

Infelizmente o Régulo não conseguiu completar o seu testamento. Após dois 

anos de casamento, veio a falecer: ―... Ele morreu sem ter adoecido um único dia, o 

grande Régulo de Quinhamel. Teve uma morte lenta e calma, como o vento que so-

prava nessa manhã...‖ (SILA, 2002 p. 117). O povo comentava que desde que se 

casara com Daniela que era portadora de tragédias, o Régulo havia mudado, não 

era mais o mesmo, vivia entristecido e a velhice se apoderara dele rapidamente. 

Restando apenas suas memórias e o seu legado, a representação da resistência em 

seu país. A ideia de registrar por escrito o que poderia deixar de herança para todos 

os moradores de sua terra era a materialização de um plano que possibilitasse a 

libertação do negro e do seu território das explorações do branco:  

 

Isso é para toda a gente desta terra, mas mesmo toda gente... [...] É 
para os meus parentes e para os parentes dos outros também. É pa-
ra toda a gente que quer. É por isso que quero isso escrito [...] um 
plano de como tirar os brancos a mandar nesta terra. Não! Não é ma-
tar ninguém. Não é matar nem expulsar ninguém. É só pôr os bran-
cos no seu lugar. [...] Essa coisa de uma pessoa ir mandar na terra 
de outras pessoas não me agrada, não estou de acordo. (p. 102; 
107).  

 

Ao testamentar parte de seus planos, o Régulo publiciza uma atitude que vai 

de encontro ao discurso colonial, para o qual o negro era tido como sem capacida-

des intelectuais. O narrado por sua vez traz na personagem o ponto de vista do nati-
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vo na perspectiva da inversão. Uma narração da nação onde a ambivalência da inte-

ração entre as culturas mostra personagens se apropriando das armas do opressor 

na luta pela libertação, bem como pela (re)afirmação de sua identidade nacional. 

 

 

3.3 O professor e os propósitos da assimilação colonial 

 

Reiteradamente a construção das personagens em A Última Tragédia sugere 

forte ligação com a política colonial portuguesa, fato que contribui para que se tenha 

no narrado, não um sujeito específico, mas sim uma concatenação em enunciação 

coletiva. As considerações das trajetórias individuais as quais os sujeitos se encon-

tram na obra, apontam para uma construção permanente das identidades dos gru-

pos e das instituições, onde estes são objetos de um constante trabalho de elabora-

ção e de (re)definições de conflitos e negociações. Tal assertiva ganha forma na fi-

gura do Professor, personagem que pode ser entendido como mais uma metáfora 

dos negros assimilados que se percebe num entrelugar identitário: ao se identificar 

com os negros, sofrendo as consequências por deixar o mundo dos brancos. Indiví-

duo formado na Missão dos padres italianos, com identidade que em princípio per-

passava nas ideologias ocidentais.  

A personagem surge de uma (des)naturalização dos mecanismos de agrega-

ção e associação, insistindo nas relações que os tornam possíveis recuperando as 

mediações entre indivíduos e a sociedade. O que, sem dúvida, traz em definitivo a 

noção da experiência como eixo. A personagem evolui dessa necessidade europei-

zante de referenciar a conduta, os costumes e a língua portuguesa entre os nativos. 

Servindo em princípio de instrumento para as missões católicas na ação catequética 

que veio com a inauguração de uma escola em Quinhamel, caso observável na 

constante presença de religiosos na coordenação e inauguração da escola, em um 

possível ato de prosperidade para com o colonizado: 

 

O Padre de Bor esteve lá e foi o primeiro que falou. Disse para toda a 
gente que devia deixar os meninos irem para a escola, porque escola 
não era só para saber ler e escrever, era também para saber o cami-
nho de Deus e ser um bom cristão. [...] podiam tornar-se bons cris-
tãos e bons portugueses. Depois, falou do bom professor que tinha 
conseguido arranjar para aquela bela escola. [...] Era um rapaz ainda 
muito novo. Era preto, o que não agradou a muita gente. Um profes-
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sor preto? Por que não um branco, como nas outras terras? O bran-
co sabe mais, pode ensinar mais. Agora o que é que um professor 
preto sabe? [...] Dona Maria Deolina disse que ele era um professor 
que sabia muito bem o que devia ensinar aos seus alunos, que ele 
era do primeiro grupo de uma escola especial que tinham criado só 
para formar pessoas como ele... (SILA, 2002, pp. 95-96) 

 

O Professor, como deixa claro no texto, foi intelectualizado dentro dos moldes 

evangelísticos, sendo ele, um dos primeiros frutos dessa missão dos colonizadores 

para com os negros. Em princípio mostra-se respeitoso com os costumes, pelo me-

nos enquanto não contraditavam com as suas convicções religiosas. Sob o susten-

táculo das identidades nota-se um indivíduo em conformidade com o processo da 

desculturação e aculturação que visa formar um novo sujeito social com maior pre-

disposição e proximidade com o povo nativo podendo disseminar por isso a cultura 

europeia mais facilmente.   

Porém o que visualizamos na realidade é uma evolução paulatina para o re-

conhecimento e a crescente defesa das tradições de seu povo em um desprendi-

mento de pensamentos e ações próprios de uma postura ligeiramente ambivalente. 

Segundo Homi Bhabha o carácter ambivalente é uma diferença importante no caso 

da construção de uma identidade, visto que a ideia de uma nação nesse contexto 

vem de uma elite, não tendo nada a ver com o povo, ou como afirma Bhabha (1990, 

p. 01), ―(n)ações, como narrativas, perdem suas origens nos mitos do tempo e só 

realizam plenamente seus horizontes no olho das mentes‖. 

O Professor parece não possuir totalmente um projeto civilizatório português 

para com os seus discípulos, sua missão educacional caminha para uma espécie de 

fuga da transmissão de valores da cultura europeia mesmo estando amarrado a ela. 

O que acontece de fato novamente é a utilização desta como ferramenta de comba-

te velado, associado ao reconhecimento da importância do uso de muitos desses 

valores. Seus ensinamentos se traduzem mais como uma resistência à aculturação 

e a valorização da cor que o repasse das concepções do branco colonizador. A per-

sonagem em seu espaço educacional busca fortemente abolir pensamentos do tipo: 

―Um professor preto? Por que não um branco, como nas outras terras? O branco 

sabe mais, pode ensinar mais. Agora o que é que um professor preto sabe?‖ (SILA, 

2002, p. 95).  

Abdulai Sila deixa clara na obra sua percepção sobre a importância da edu-

cação em seu país, desde ou principalmente num ambiente colonial, sendo este um 
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dos motivos para colocar no romance uma representação da necessidade de formu-

lação educacional acessível a todos. A valoração do nativo e da cultura é fortemente 

uma constante no discurso do mestre, caso observável em um trecho onde os jo-

vens alunos querem insistentemente saber de sua vida pregressa e este direciona 

sua fala para uma máxima que de início não fora entendida pelos escolares ali pre-

sentes, e que revela um estado de submissão ainda latente entre eles:  

 

Em vez de falar-lhes do que mais lhes interessava, o Professor tinha, 
incompreensivelmente, gasto muitas palavras em fazer-lhes acreditar 
que só se pegassem teso nos livros, se viessem todos os dias à es-
cola, é que podiam vir a ser verdadeiros Homens; que só daquela 
maneira poderiam saber mais que ele, o Professor. Quando ao ter-
minar, lhes disse que se escutassem muito poderiam vir a ser Ho-
mens mais importantes que um chefe, nenhum dos alunos soube evi-
tar uma longa gargalhada. (SILA, 2002, p. 100)  

 

Ao mencionar o chefe em seu discurso, o Professor faz alusão ao branco que 

por ali se apresentava como tal, chefe do posto, e da necessidade de afirmação en-

quanto sujeitos frente ao referencial colonizador. Este é um dos reais ensinamentos 

promanados, o da resistência; fato que com o passar dos tempos revelará que as 

identidades destes jovens poderão ser declaradas nas suas reais essências guine-

enses.  

A máxima do narrado ―não era só o ler/escrever, mas todo um processo edu-

cativo, que desembocava na capacitação do concidadão para a assunção cabal de 

suas responsabilidades, para o exercício pleno da cidadania‖ (SILA, 2002, p. 2). Pa-

ra o narrador, a resistência deve operar no campo da percepção apresentando-se 

muito mais satisfatório, na medida em que a oposição se faz mediante a apropriação 

e a transformação das formas imperiais de representação percebidas e no domínio 

destas para o uso subversivo da voz colonizada. Tal conjunção resultaria na valori-

zação da cultura nativa e o enfrentamento das mudanças e da modernização que 

não poderiam ser mais evitadas. Em Bill Ashcroft (2001) observamos que: 

 

 
But if we think of resistance as any form of defence by which an in-
vader is ‗kept out‘, the subtle and sometimes even unspoken forms of 
social and cultural resistance have been much more common. It is 
these subtle and more widespread forms of resistance, forms of say-
ing ‗no‘, that are most interesting because they are most difficult for 
imperial powers to combat. (ASHCROFT, 2001, p. 20). [Se refletir-
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mos a resistência como qualquer forma de defesa pela qual um inva-
sor é mantido fora, as formas simples e, às vezes, até mesmo formas 
não ditas de resistência social e cultural foram muito mais comuns. 
Estas formas sutis e mais difundidas de resistência, formas de dizer 
‗não‘, são as mais importantes porque são as mais difíceis para os 
poderes imperiais combaterem.] (tradução pessoal). 

 

A intenção textual retrata que a resistência, mesmo na forma mais sutil, care-

ce ser colocada em prática por todos, fazendo destes muito mais conscientes das 

implicações que mudanças outras teriam em suas vidas e em suas percepções futu-

ras, algo que transcende a mera aceitação típica do processo assimilatório. Trata-se 

aqui de negar os efeitos da ―desvalorização das formas de culturas indígenas, que 

caracterizou a política colonial de assimilação‖ (LEITE 1998, p. 90). 

O professor, levando em consideração a identidade como um constructo cole-

tivo e sua característica que sugere um entre-lugar, torna-se significativo fomentar a 

compreensão a capacidade de discernir no sentido de (re)conhecer as diferenças e 

dominá-las, selecionando o que pode ou não ser benéfico para a coletividade, a cul-

tura e a nação. É interessante comentar que a inserção da personagem na obra, 

pode ser afirmada como a estratégia do narrador em demonstrar que um guineense, 

mesmo ―assimilado‖, poderia sim ostentar a missão de (re)passar a mensagem de 

uma identidade sólida e rica ao seu povo. Por isso, o Professor (con)figura essa ini-

ciativa e essa representatividade, a metáfora da esperança da libertação pelo co-

nhecimento que realça em prol da ―guineidade‖ e da coesão cultural.  

Sobre ―guineidade‖ é importante explicar, segundo Moema Parente Augel 

(2009), é a capacidade, assim como em muitos Estados modernos, de comporem e 

fixarem sua nacionalidade, estes, por exemplo, possuem uma longa história de for-

mação nacional, com símbolos, datas e heróis para criarem e estimularem o senti-

mento de pertença do cidadão a essa unidade abstrata e emocional que é a Nação. 

Para a pesquisadora, na Guiné-Bissau, ao que parece, ainda falta quase que com-

pletamente esse tipo de preocupação ou de cuidado em repassar, ensinar sobre ar-

tefatos importantes ao nacionalismo guineense:  

 

Carece de uma estratégia a ser perseguida com a finalidade de es-

boçar, divulgar e alimentar o Projeto Guiné-Bissau
13

. E faltam os ins-

                                                           
13

 Mesma perspectiva de O Projecto Guiné-Bissau CONTRIBUTO fundado por Fernando Casimiro “Didinho” em 
10 de Maio de 2003. Projeto que visa incutir e desenvolver o espírito e a capacidade de reflexão e do debate de 
ideias na Guiné-Bissau e nos guineenses, onde quer que se encontrem. O Projeto Guiné-Bissau CONTRIBUTO é 
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trumentos para tal. Entre os recursos amalgamadores do sentimento 
de pertença da população a uma comunidade nacional, cultivados 
sistematicamente pelos Estados nacionais, contam técnicas mnemó-
nicas coletivas, institucionalizadas, em especial, a partir da educação 
cívica mediada, por exemplo, pela escola e pelos livros didáticos, 
com ênfase em suas imagens. Fazem parte da salvaguarda da me-
mória nacional e coletiva, igualmente, os monumentos e os museus, 
os arquivos e as bibliotecas, assim como os festejos de caráter co-
munitário. A intenção didatizante e política, no sentido lato do termo, 
é preservar a memória coletiva [...] e a construção da guineidade 
comemorando efemérides, celebrando guerras passadas com o culto 
aos heróis e a lembrança dos mortos, animando o grupo social atra-
vés de paradas cívicas e hinos patrióticos. (AUGEL, 2009, p.146) 

 

O reflexo sobre a guineidade é um dos pontos ressaltados com muita consci-

ência e empenho por Sila, explorando o sentimento e o orgulho nacional. O resulta-

do disso é um maior entusiasmo na própria personagem do Professor que não hesita 

em suplantar a linha do pensamento segregatório pregado pela igreja, se encontran-

do cada vez mais forte e consciente da importância dos valores tradicionais:  

 

À tarde, as sessões de catequese foram substituídas por desporto. 
Corriam e jogavam futebol todos os dias. O professor falava cada vez 
menos das coisas do céu. Os alunos pensaram que era uma situa-
ção passageira, sol de pouca dura, mas enganaram-se. As coisas da 
terra passaram a ter prioridade. Queria saber quando é que seria o 
próximo fanado; quem era o melhor tocador de tambor; quando é que 
seria o toca-tchur de fulano de tal e tal. (SILA, 2002, p. 125). 

 

Um fato que chama a atenção ainda no comportamento do Professor era o 

distanciamento para com o Chefe. Caso que inicialmente fora questionada pela po-

pulação, para eles era quase inaceitável que um Professor não fosse tão amigo des-

te ou do Administrador, ou dos brancos, dos homens grandes, afinal, ambos eram 

portadores do conhecimento; ―parecidos‖ pelo menos na instrução e intelectualmen-

te. Tal aproximação se dá então com mais afinco com o Régulo de Quinhamel, 

Bsum Nanki, preto como ele e, analfabeto, porém senhor de um dilatado conheci-

mento da cultural de forte ancestralidade.  

Para os nativos, a amizade com o branco, deveria ser de interesse do Profes-

sor, para respaldar sua superioridade, e reafirmar sua postura civilizada, afinal, era 

um assimilado. Porém o que a narrativa nos apresenta é um dilema cercado de 

                                                                                                                                                                                     
um Projeto de gerações, para gerações. Disponível em: http://www.didinho.org/home/sobre-nos/. Acesso em: 
03/01/2018 às 20:12h. 

http://www.didinho.org/home/sobre-nos/


74 
 

traumas vivenciado por ele ainda na infância, situação que resultou na perda do pai 

e do tio, 

 

Tinha certeza que alguns tinham ouvido contar a história do seu pai, 
Obem Ko, um habitante da tabanca de Ilondé, que depois de ter sido 
preso e torturado pelo chefe, tinha sido mandado para o trabalho for-
çado, onde pouco tempo depois veio a matar o capataz e os seus 
dois ajudantes antes de se suicidar. Toda a gente daquela área co-
nhecia aquela história, a de um homem que um dia, para pagar os 
seus impostos e os da família, tinha levado a um comerciante branco 
chamado sô Galvão quinze balaios cheios de arroz, como fazia todos 
os anos naquela época. Mas em vez de lhe dar o dinheiro que cos-
tumava pagar, o comerciante deu-lhe só como se tivesse levado dez 
balaios e não quinze. Obem Ko energicamente e depois chamou o 
comerciante de ladrão. Este ficou com raiva e deu-lhe uma bofetada. 
Ele deu-lhe três, mais um pontapé. Depois foi a prisão e o trabalho 
forçado. Pouco tempo depois da sua morte, policiais foram a Ilondé e 
prenderam o seu tio, irmão do seu pai. Levaram-no para Bissau. 
Nunca mais alguém o viu. (SILA, 2002, p. 99) 

 

Mesmo com a brevidade da existência da personagem Obem Ko na obra, sua 

notabilidade se faz relevante própria dos ensinamentos de resistência já citados, 

uma tentativa de criar as condições necessárias para poder enfrentar o estado colo-

nial. A personagem é aquela identidade que exige seu direito ao espaço herdado da 

ancestralidade, sua terra e sua cultura. Que fomenta a construção sócio-histórica de 

seu país despertando o desejo se contraposição típicas da pressão colonial. O fato 

que intriga ao longo desta composição é sobretudo o dilema da posição que o Pro-

fessor deve assumir no processo da construção de identidades, visto que ele próprio 

pode ser considerado um símbolo do produto do cruzamento de culturas diferentes e 

a representação do próprio processo de construção identitária, pois, simboliza ao 

mesmo tempo os resíduos da tradição antiga na memória do pai  e a colaboração ao 

lado do colonizador, consciente do fato de participar numa guerra contra sua pátria. 

Acerca desse conflito encontramos em Frantz Fanon, Pele Negra Mascara 

Branca (2008) um questionamento que ilustra em termos tal problemática e dar mar-

gem para a analogia pretendida: "O que deseja o homem negro?" (p. 26). A este ex-

pressivo questionamento, onde a alienação cultural incide sobre a ambivalência do 

Professor, Fanon reporta a um recorte da autoimagem do ser: 

 

Eu tinha de olhar o homem branco nos olhos. Um peso desconhecido 
me oprimia. No mundo branco o homem de cor encontra dificuldades 
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no desenvolvimento de seu esquema corporal... Eu era atacado por 
tantãs, canibalismo, deficiência intelectual, fetichismo, deficiências 
raciais... Transportei-me para bem longe de minha própria presen-
ça... O que mais me restava senão uma amputação, uma excisão, 
uma hemorragia que me manchava todo o corpo de sangue negro? 
(FANON, 2008, p.110-112). 

 

Nesta perspectiva a simbologia do olhar que condescende com a expressão 

do homem europeu aflora do deslocamento e da relação típicas da colonialidade. A 

existência do negro por muito increpado atravessa a narrativa na pessoa do profes-

sor frente à representação do conceito de ser ocidental, a memória de um passado 

amarrado, atraiçoeirado e estereótipado de ―primitivismo‖ não produzirá para ele 

uma história de progresso civil; seu presente, desmembrado e deslocado não con-

tem a imagem de identidade que pretende para os seus e que comunga hodierna-

mente no espaço escolar e social. Fanon ao privilegiar a dimensão psíquica, não 

apenas muda o que entendemos por demanda política como transforma os próprios 

meios pelos quais reconhecemos e identificamos sua agência humana. O que ele 

deixa claro não é a questão da opressão política como violação de uma essência 

humana, embora ele caia em uma lamentação desse tipo em seus momentos mais 

existenciais, porém, aos moldes de Bhabha (1998), o que se evidencia é que a am-

bivalência do sujeito colonial descreve, ao mesmo tempo, a atração e a repulsa no 

relacionamento entre colonizador e colonizado. 

Nos meses que se passaram após a chegada do professor e das visitas deste 

a casa do Régulo para ajudá-lo em um suposto testamento, ocorreu uma segunda 

transformação na vida da personagem. O Professor passa a perceber que mesmo 

com toda limitação de letramento daquele homem, suas intenções se encerram na 

nobreza de salvaguardar a cultura e as tradições do seu povo por meio de conselhos 

e relatos de experiência.  Com isso o Professor passa a refletir e acaba por perceber 

que ele não podia simplesmente renegar todos os valores ou as tradições de sua 

comunidade e reconhece que o mais sensato é fazer uso de seu conhecimento para 

questionar o lugar do negro na sociedade colonial.  

Uma curiosidade é que o Régulo quando decide dar a missão para o Profes-

sor de escrever o testamento, enxerga a frente do seu tempo e arquiteta o uso da 

língua do próprio colonizador como ferramenta, criando com isso uma inversão de 

valores; elementos que outrora serviriam como instrumento de perseguição contra 

os negros colonizados passando agora a ser munição para a perpetuação das ideo-



76 
 

logias necessárias para desarmar o colonizador. Posto isto, observamos mais uma 

faceta de Bsum Nanki, visto que aquilo que foi utilizado contra ele e os seus, passou 

a ser utilizado a favor de todos. Dessa forma, é (re)afirmado que o Professor não 

exerce na narrativa um papel de reprodutor do sistema colonial, tal como visava a 

política portuguesa de assimilação em África e sim um co-articulador dos projetos de 

resistência do Régulo. 

Depois de muito frequentar a casa do Régulo, o Professor descobre nutrir 

uma afeição por Daniela e percebe haver reciprocidade na paixão, porém, o respeito 

que tinha para com Bsum Nanki o afastava dessa inspiração. Daniela que nunca 

tivera um verdadeiro amor agora cogitava externar seus reais sentimentos: 

 

Diferente dos outros dias em que acordava, olhava à volta e via tudo 
incolor, tudo monótono, tudo sem vida. Pela primeira vez, ouviu o 
canto dos passarinhos no quintal, viu os raios do sol que penetravam 
alegremente no seu quarto e enchiam de brilho tudo quanto nele ha-
via. Os objetos brilhavam aos seus olhos de uma forma estranha, 
cheios de vida e de cor. Sentia o movimento suave do ar que entrava 
pela janela semi-aberta, o aroma das flores do mangueiro no quintal, 
que chegavam até ela, despertando sensações desconhecidas. Le-
vantou-se e olhou à volta. Um sorriso apareceu nos seus lábios. Ele 
viria à tarde... (SILA, 2002, p. 124).  

 

Sem conseguirem mais esconder o sentimento um pelo outro, Daniela, apai-

xonada, esperava todos os dias pela vinda do Professor e este também vivenciava 

essa transformação: No início, não passava de uma simples tentação, tentação ou 

aventura, pois não sabiam explicar direito. O que conseguem explicar é que desde a 

primeira vez que se viram sentiram uma forte atração, algo que o puxava para perto 

um do outro. O Professor queria continuar a vê-la, só vê-la, mas ela se escondeu. 

Antes de se entregarem um nos braços do outro, o professor teve um sonho em que 

Daniela gritava por socorro no fundo de um poço em que a água subia sem parar. 

Desesperado ele acorda e vai direto à casa grande - uma metáfora da verdadeira 

posição da personagem ao longo de sua história. Era o início do final feliz que Dani-

ela sempre esperançava. O Professor, segundo ela seria seu salvador. Após a pri-

meira noite dos dois ―[...] ela sentiu-se ressuscitar lentamente como um novo corpo e 

uma nova alma. Passou a mão pelas costas de seu redentor e segredou-lhe ao ou-

vido: — Obrigada. Salvaste-me...‖ (Ibid., 2002, p. 133).  
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O amor em Daniela é visto como uma forma de libertação; libertação dos me-

dos, traumas e receios pelo qual passara por toda a vida. Ambos apaixonados dei-

xaram de se importar como aquele amor proibido era visto pela sociedade de Qui-

nhamel. Dessa paixão nasceu um filho, que só reforçou em Daniela a esperança da 

tão sonhada felicidade. Seu filho se chamava Obem e era o nome do falecido pai do 

Professor, homem que havia sido agredido pelo Administrador Cabrita. 

O Régulo, antes de morrer, já sabia da relação entre os dois e até chegara a 

dizer ao Professor que aproveitasse. Após a sua morte, mudaram de cidade. Já ti-

nham dois filhos e decidiram ir para Catió, onde poderiam viver suas vidas sem que 

ninguém os reconhecesse e os julgasse. Lá, o Professor voltou a lecionar e a parti-

cipar dos jogos de futebol que eram tradição na cidade. Em um jogo de comemora-

ção a chegada do novo Administrador, o Professor assustou-se quando percebeu 

que este seria o mesmo administrador que agredira seu pai. Quis desistir, mas não 

conseguiu. Durante o segundo tempo, o filho do próprio administrador entrou no jo-

go, no time adversário, e julgando-se injustiçado ―partiu pra cima‖ do Professor, fa-

zendo-o tropeçar várias vezes até machucá-lo:  

 

Ao receber a bola de um companheiro, ofereceu-a propositalmente 
ao rapaz, que logo levantou o pé para pontapeá-lo com força para 
frente. Deu-lhe uma staka tão bem dada que caiu de imediato e co-
meçou a gritar que os cachorros dos pretos lhe tinham partido o 
pé.(SILA, 2002, p. 159).  

 

Nesse momento o Administrador foi de encontro ao Professor e o deu uma 

bofetada no rosto. O professor em uma mistura de fúria e desejo de vingança res-

pondeu a agressão, em sua memória surgira como um relâmpago uma cena idênti-

ca, vivenciada há muitos anos atrás na sua tabanca natal. Um comerciante branco 

tinha acabado de esbofetear o seu pai. Avistou a mão branca a aproximar-se outra 

vez do seu rosto. Sentiu a cólera crescer dentro de si. Não sabia bem ser era uma 

onda de fúria ou um desejo de vingança. Reagiu com extrema rapidez. ―Desviou to-

do o tronco para trás e viu a mão passar perto do seu nariz, assobiando. No instante 

seguinte era o seu punho a embater nas bochechas do branco...‖ (SILA, 2002, p. 

159). 

Todos ficaram surpresos com a reação do Professor e aguardavam os resul-

tados dessa adversidade. Esperavam que o professor fosse preso, torturado e até 

morto pelos cipaios. Porém, uma semana depois o Administrador foi encontrado 
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morto no banheiro de sua casa, vítima de um infarto, segundo o médico legista que 

examinara. Mas, como todos esperavam pela vingança do Administrador, o investi-

gador de polícia decidiu incriminá-lo pela morte combinando inclusive com um guar-

da e com a cozinheira da casa que dissessem ao juiz que o Professor estivera na 

fazenda no dia da morte.  

Eis que surge o primeiro branco na história a defender os pretos, o médico le-

gista, indignado com a situação levanta-se no tribunal e conta a verdade a todos: 

―Meritíssimo juiz... este homem aqui sentado, este homem que está sendo acusado, 

não assassinou, não matou o senhor Cabrita!...‖ (SILA, 2002, p. 174). Outra prova de 

sua intolerância para a atual situação dos pretos durante toda a história, foi a sua 

atitude com Daniela, ao ajudá-la a ver, por cinco minutos, o Professor antes de partir 

para São Tomé e Príncipe para onde seria deportado. Foi o próprio Doutor que levou 

para a prisão onde se encontrava toda a gente que ia ser deportada. Deu-lhe um 

documento, que afirmava sua autorização, a mesma devia mostrar aos polícias.  

Disse-lhe que os presos iriam partir no dia seguinte. Despediu-se e desejou-

lhe coragem. Ele ia partir naquele mesmo dia para a Metrópole. No fim, ―apertou-lhe 

a mão e disse, com um rosto muito sério, que um dia aquelas coisas iriam acabar...‖ 

(SILA, 2002, p. 178). O encontro do jovem casal foi tão intenso e emocionante, que 

os dois ficaram cinco minutos, sem trocar uma única palavra, somente abraçados. 

Ignoravam as grades de ferro que os separavam. Daniela nunca mais viu o Profes-

sor, a sua esperança acabava ali. A sua última tragédia seria a perda de seu amor, 

de sua única felicidade. Enlouquecida visitava todos os anos o cais da última despe-

dida para tentar ver o rosto de seu homem até que um dia, sem perceber atirou-se 

ao mar e morreu. 

 

 

3.4 A narrativa Nacional em A última tragédia  

 

O último tópico do capítulo busca relacionar o contexto histórico de A última 

tragédia com algumas tendências significativas das literaturas de língua portuguesa 

em África, a expressão da coletividade, propondo uma reflexão sobre a construção 

histórica e identitária guineense. Como visto a trama gira em torno de três persona-

gens que conotam o convívio entre africanos e europeus no período colonial: Ndani, 

Bsum Nanki - o Régulo e o Professor. Nessas vozes o autor nos convida a partilhar 
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não só da força e da qualidade de sua veia prosaica, mas também da sensibilidade 

do olhar crítico com os quais observa a história de seu país tecendo um relato de 

sua nação. A literatura nacional é um dos mais expressivos documentos neste con-

texto que busca a reflexão em torno da história, da memória e da identidade, pois é 

capaz de revelar o que a história ―oficial‖ silenciou, questionando ―as verdades‖ 

construídas, atualizando e (re)definindo o discurso.  

Dessa forma o escritor se posiciona em um lugar social e, com isso, cria a ex-

pressão de uma coletividade. As personagens coloniais ganham voz através do ro-

mance, permitindo-nos encontrar na obra respostas para questionamentos do tipo, 

―quem somos‖. O que para Kwame Anthony Appiah (1997), tem uma profunda signi-

ficação política. Escrever para e sobre nós mesmos, portanto, ajuda a constituir a 

moderna comunidade da nação. Desvendando processos e esclarecendo as reais 

condições vivificadas na atualidade. Outro aspecto que também nos permite enten-

der as identidades coloniais é a ação de desterritorialização que o autor estabelece 

na obra.  

O termo é um conceito ambivalente: um duplo signo de perda e sofrimento e 

de potencialização que aloja a reterritorialização, ou seja, a capacidade de transfor-

mação enquanto oportunidade de escolher novas posições de sujeito. Esta ambiva-

lência é característica da escrita africana pós-colonial na qual a desterritorialização 

constitui um lugar de alienação e reconexão — lugar este, não somente em termos 

geográficos, históricos e intersubjetivos, mas também em termos de posição de 

classe, raça e gênero. Homi Bhabha, ao escrever sobre a nação, argumenta de que 

forma o processo de exclusão/ inclusão ou de desterritorialização indica a necessi-

dade de um tempo duplo para a narração da nação, baseado no conceito de disse-

minação, espalhamento e concentração de identidades onde estas identidades as-

sumem um caráter relacional. 

A posição do colonizado e do colonizador tange na desterritorialização do eu 

e do outro, isto é, ambos introjetam os costumes e a cultura do outro partindo de 

mundos particulares para adentrarem no lócus diferente, ao sentirem que foram des-

territorializados. Afinal, surge aí uma espécie de terceiro ser pelo processo de hibri-

dismo cultural não mais sendo como o inicial (BHABHA, 1998). Na narrativa silariana 

a desterritorialização apresenta-se também e fortemente, na apropriação da língua 

portuguesa onde a narração da nação encontra-se embebida na desesperança de 

um período colonial ainda vivo. Esse fluir entre tradição, língua e culturas numa bus-
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ca de expressão de uma ideia de nação aproxima-se da visão de Bhabha em um 

momento ulterior acerca da diferença como reflexo de traços culturais ou étnicos 

preestabelecidos,  

 

A Articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, é uma 
negociação complexa, em andamento, que procura conferir autorida-
de aos hibridismos culturais que emergem em momentos de trans-
formação histórica. (BHABHA, 1998, p.20)  

 

O nascimento de um novo ser começa pela desterritorialização. A narrativa 

revela a historia da raça e do racismo, e da luta crucial entre máscara e identidade, 

imagem e identificação, territorialização e desterritorialização, origem da tensão du-

radoura de nossa liberdade e a impressão permanente de nós mesmos como outros. 

Atem-se para o que Deleuze e Guattari (2012) destacam sobre uma linha de fuga 

usada pelo sujeito: 

 

A função de desterritorialização: ―D‖ é o movimento pelo qual ‗se‘ 
abandona o território. É a operação da linha fuga. Porém, casos mui-
to diferentes se apresentam. ―A D‖ pode ser recoberta por uma reter-
ritorialização que a compensa, com o que a linha de fuga permance 
bloqueada, nesse sentido, podemos dizer que a ―D‖ é negativa. 
Qualquer coisa pode fazer as vezes da reterritorialização, isto é, ‗va-
ler pelo‘ território perdido; com efeito, a reterritorialização pode ser 
feita sobre um ser, sobre um objeto, sobre um livro, sobre um apare-

lho ou sistema. (DELEUZE E GUATTARI, 2012, p. 238) 
 

Nesse movimento de ―abandono‖ de território, o colonizador impõe-se sobre o 

colonizado, transforma-lhe, mas também é transformado, ambos ficando como seres 

deslocados de sua realidade e de seu passado, ganhando novas identidades: o pro-

cesso pelo qual os personagens ajustam seu interior com o mundo exterior. Assim, 

os protagonistas se movimentam em torno do eu com o meio em uma possibilidade 

de ajustes que os combinem harmonicamente. Este jamais será o mesmo, mas sim 

um homem plural, marcado pela dupla inscrição cultural pós-colonização com sua 

força parcial e dupla: 

 

Essa força parcial e dupla e mais do que o mimético e menos do que 
o simbólico; é ela que perturba a visibilidade da presença colonial e 
torna problemático o reconhecimento de sua autoridade. Para serem 
autorizadas, suas regras de reconhecimento devem refletir a saber 
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sua opinião consensual; para serem poderosas, estas regras de re-
conhecimento devem ser atingidas de modo a representar as objetos 
exorbitantes da discriminação que estão além de seu alcance 
(BHABHA, 1998, p. 162). 

 

Esse processo de articulação é um processo dinâmico, de permanente troca, 

que se dá na tentativa de essas minorias encontrarem uma identidade própria, cons-

tituída por esses hibridismos e distante dos pólos fixos tradicionais. O autor ao apro-

priar-se da língua do colonizador para narrar as mazelas e os infortúnios vividos pe-

los guineenses, Silá desterritorializa a língua, não apenas fisicamente, em função 

das coisas que a palavra designa, mas também semanticamente e culturalmente, 

reterritorializando-se ao expressar-se através da sua forma escrita. Esse movimento 

se caracteriza justamente por permitir que as personalidades e sua cultura nativa 

ganhem voz para expressar a consciência nacional que, incerta ou oprimida, passa 

pela literatura. O lar e sua construção na língua, portanto, é um dos meios mais cru-

ciais para lembrar (e assim juntar) os fragmentos de uma cultura/história/identidade 

violentada entre os muitos ditos e não-ditos de diversos discursos. 

Um entendimento maior do processo da evolução da literatura guineense re-

quer ainda uma assimilação das condições do colonialismo português em África. 

Caso que se apresenta nas riquesas e minúcias de A última tragédia. O desenvolvi-

mento de uma literatura na Guiné-Bissau só poderia ganhar forma através do uso da 

língua colonial europeia, na medida em que não havia um desenvolvimento de a-

prendizagem e ensino escolar em línguas africanas oficiais, mesmo que as missões 

católicas favorecessem de alguma maneira estas línguas. A cerca disso, Chabal 

(1994), argumenta que: 

 

O impacto cultural do colonialismo vincula a gradual expansão da 
língua europeia na população africana, a educação nessa língua e, 
eventualmente, o desenvolvimento de uma literatura africana numa 
língua europeia. Este processo, tal como as posições coloniais acer-
ca da superioridade cultural da cultura europeia, significava necessa-
riamente que a cultura metropolitana desempenhou um papel consi-
derável em África na evolução de uma linguagem escrita de cultura. 

(CHABAL, 1994, p. 20). 
 

Dessa forma, o que realmente marca o processo de desterritorialização do 

gênero romance em A última tragédia, é que ao invés de expressar as questões in-

dividuais de personagens ou figuras burguesas e europeias, Abdulai Sila exprime a 
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relação tensa entre os valores portugueses e guineenses. A forma como suas per-

sonagens são construídas, faz com que o caso que poderia ser individual se torne 

diretamente ligado à coletividade política dos fatos, contribuindo para que se tenha 

no narrado, não um sujeito específico de quem emana uma voz, mas sim uma plura-

lidade de vozes ecoando ao mesmo tempo no espaço.  

Tal postura relaciona diversas obras criativas em uma recuperação da psique 

alienada/fragmentada baseada na afirmação criativa do trauma (pós-/neo) colonial e 

da crise existencial. O papel de Daniela e do Professor na obra, tornam-se comuns à 

condição do sujeito guineense que, de um modo geral, submetia-se à lei da assimi-

lação a fim de ser oficialmente reconhecido como civilizado. Em Hamilton (2000), 

observamos que: 

 

Para ser considerado assimilado, o indígena via-se obrigado a aban-
donar os usos e costumes tradicionais, adotar a religião cristã, falar e 
ser alfabetizado em português e portar-se sob as normas do sistema 
econômico imposto pelos colonizadores. (HAMILTON, 2000, p. 14). 

 

Em Stuart Hall (2003), essa identidade deve ser compreendida como uma 

―celebração móvel‖: ―formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam‖ (p. 13). Já em Moema Parente Augel, observamos que ao buscar afirmar a 

sua identidade individual, o eu procede em sua escrita à construção também da 

identidade de sua coletividade, de sua nação: 

 

A maior parte das obras literárias publicadas na Guiné-Bissau está cla-
ra ou subliminarmente impregnada dessa procura de identidade indivi-
dual e coletiva, numa representação afetiva que implica na tentativa de 
interpretação e de compreensão das raízes e do porquê das experiên-
cias humanas no território nacional. E, no momento, é a partir do dis-
curso literário que se está aos poucos processando o campo do pen-
samento identitário guineense e a configuração do caráter nacional. 
(AUGEL, 2007, p. 234). 

 

É possível perceber ainda que, a partir da construção das personagens cen-

trais, Silá evidencia as faculdades do povo africano bem como sua determinação e 

sua inteligência, fato que toma corpo na personagem do Régulo, Bsum Nanki.  De 

modo geral, a obra sugere a importância da relação dialética entre as culturas portu-

guesa e africana. Ambivalência que o autor direciona para as minorias dando voz e 
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ação aos personagens negros, a fim de compreender/justificar a identidade guineen-

se por meio da releitura do contato entre colonizado e colonizador e edificar uma 

nova narração do espaço nação. Para Homi Bhabha, 

  

um sinal de ambivalência da nação enquanto estratégia narrativa – e 
enquanto aparelho de poder – é o fato de provocar uma contínua 
derrapagem em direção a categorias análogas, ou até metonímicas, 
tais como povo, minorias ou ―diferença cultural‖, as quais se sobre-
põem constantemente no ato de escrever a nação. (BHABHA, 2001, 
p. 535).  

 

Abdulai Silá deixa clara ainda a denuncia do caráter fictício da história, que se 

configura antes, como literatura, como narração, sujeita a pontos de vista. O autor 

sugere, assim, a ideia de que a narração da história da Guiné-Bissau esteve subme-

tida ao ponto de vista do colonizador e propõe, portanto, uma nova narração. Kwa-

me Anthony Appiah apud Augel (2007, p. 265), salienta que ―o simples gesto de es-

crever para e sobre si mesmo [...] tem uma profunda significação política. Escrever 

para e sobre nós mesmos, portanto, ajuda a constituir a moderna comunidade da 

nação‖, defendemos que a escrita do eu é um importante instrumento para constituir 

a imagem da moderna comunidade nacional. Uma comunidade imaginada com base 

no princípio da unidade, que rompe as fronteiras e visa agregar a todos, de todas as 

etnias, e todas as línguas, compartilhando o mesmo espaço e a mesma nação.  

Os indivíduos em Sila não são o início nem o fim da narrativa nacional; repre-

sentam a fronteira divisória entre os poderes totalizantes do social e as forças que 

significam os discursos mais específicos a favor do conflitual, dos interesses desi-

guais e das identidades diferenciadas dentro da população. Essa escrita se configu-

ra como um relato de nação porque registra a história atualizada da Guiné-Bissau, a 

partir da apresentação de eventos, figuras, situações, lugares, vivências afetivas e 

processos históricos. A voz percorre os movimentos temporais, refletindo sobre o 

passado cultural e histórico, analisando criticamente o presente e projetando um fu-

turo diferente para a nação guineense. 
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4  AS ALEGORIAS COMO ACEPÇÕES DAS MISTIDAS DE UMA NAÇÃO 

 

Parece até que os raios do sol da liberdade e da 
realização do mundo que mora lá dentro do pei-
to, ocultam-se persistentemente, atrás de nuvens 
espessas, negras e imóveis - Ah que sufoco! 
Que vontade de sair gritando, mas nem se quer 
força se tem para se mover um só milímetro das 
circunstâncias! 

Derciley Chaves Bastos
14

 

 

 

Mistida é uma história feita de várias (his)estórias que se juntam entorno de 

um ou mais desejos coletivos formando o grande desejo da nação. O termo surgiu 

do criol sob a forma de misti com o significado de ―precisar‖, ―ter necessidade de‖, 

―amar‖, ―querer‖ contexto léxico semântico que se liga a realidade de muitos países 

de África. Abdulai Sila busca, nos dez episódios da obra, múltiplas formas de repre-

sentação, várias metáforas e outras fontes simbólicas e afetivas para imaginar sua 

comunidade e tramar a narrativa da nação. Em Moema Parente Augel (2005, p. 

292), observamos o termo mistida direcionado aos desejos da nação e Abdulai Sila 

por sua vez trabalhando intencionalmente com sua polissemia. Na Guiné-Bissau, o 

termo mistida é hoje empregado na acepção de ―negócio‖, "algo a ser realizado em 

proveito próprio", e é às vezes conotado com uma valoração negativa. Sila ―aportu-

guesa‖ a expressão crioula safa mistida para ―safar uma mistida‖, expressão colo-

quial que significa tratar e resolver os próprios assuntos, satisfazer uma necessidade 

ou um desejo (SCANTAMBURLO, 2002), realizar um negócio ou uma tarefa urgente.  

Embora o narrado tenha sido produzido certo tempo depois da independência 

política da Guiné-Bissau, os desejos e as necessidades continuavam latentes com 

outras roupagens, dando tom às novas expectativas do país. Nesta perspectiva ob-

servamos um termo que resgatamos de um poema do também guineense Tony 

Tcheka — Noba di prasa — [Novidades da cidade], onde uma jovem chamada Binta 

sai de sua aldeia natal para tentar a vida na cidade grande: 

 
Kuma 
sabi i li na prasa 

                                                           
14

 BASTOS, Derciley Chaves. Pensador e poeta brasileiro natural de Resende, Rio de Janeiro. Bacharel em Teo-
logia: Universidade Metodista de São Paulo, Centro de Formação Teológica, Faculdade Teológica Filadélfia; 
Licenciando em Filosofia – Uninter. Disponível em: https://www.pensador.com/frase/MTY4NjUyOQ/; 
http://frasesdavida.com.br/autor/derciley-chaves-bastos. Acesso em: 02/11/2017 às 19:30h. 

https://www.pensador.com/frase/MTY4NjUyOQ/
http://frasesdavida.com.br/autor/derciley-chaves-bastos
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kasabi i la na tabanka 
[...] ora ku sukuru 
iabri si mantu na matu 
sol ta iardi na prasa. 
[O gostoso 
é aqui na cidade 
O desgostoso é ali na tabanca/aldeia 
(...) quando escuridão 
abre a sua manta no mato, 
sol abre a sua na cidade] 
 

(TCHEKA, 1996, ―Noba di prasa‖, p. 21-22). 

 

Para além da tradução do poema escrito em guineense, o termo que realmen-

te nos chama atenção e complementa circunstancialmente a expressão mistida, é 

‗sol na iardi‘15. Expressão viva na Guiné-Bissau que se remete a um provérbio que 

denota otimismo e espírito construtivo: aproveita se o sol que está brilhando para se 

aquecer. Ou ainda em termos panglossianos, ―o que de bom está por vir‖. Trouxe-

mos tal provérbio para somar à mistida, pois ele, o ‗sol‘, se faz presente muito cons-

tantemente na obra, principalmente nas passagens de um capítulo a outro juntamen-

te com a expressão: ―uma mistida urgente a safar‖. Aspirando ao que de bom está 

por vir ou a necessidade de que o sol brilhe igualmente para todos e que esta nova 

possibilidade se dê num momento ligeiramente ulterior. 

Mistida é publicada no ano que antecede o início da Guerra Civil guineense, e 

por isso faz do romance silariano, uma narrativa ―profética‖. Em junho de 1998 o gol-

pe militar ocorrido naquelas terras, abriu de fato as portas para uma expressiva e 

duradoura Guerra Civil culminando com o afastamento do então presidente da Re-

pública Nino Vieira, o Kabi Nafantchamna (apelido pelo qual Nino era conhecido nas 

fileiras da guerrilha) que esteve à frente da presidência do país por três vezes, tendo 

sido o primeiro presidente guineense eleito democraticamente, seu nome de batismo 

era João Bernardo Vieira (1939-2009)16.  

Mistida (1997) dialoga claramente com as narrativas anteriores, Eterna Paixão 

(1994) e A Última Tragédia (1995), estruturando-se em um arranjo intertextual, não 

como uma soma confusa e misteriosa, mas uma transformação e assimilação ope-

rada por um texto centralizador que coordena os sentidos. Justamente por isso pu-

                                                           
15

 Para um conhecimento pormenorizado da literatura guineense contemporânea, cf. Augel 1997b. 
16

 Nome do segundo presidente da Guiné Bissau após a independência, João Bernardo Vieira. Como é corrente 
no país tem também um apelido – “Nino”, que ficou consagrado, sendo como esse político é até hoje conheci-
do. Ainda é comum chamá-lo pelo seu nome de guerra, Kabi Nafantchamna. 
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blica-se uma trilogia em 2002 onde o Título é justamente Mistida, texto que chama 

os demais para o diálogo. É importante comentar que tanto A última tragédia quanto 

Eterna paixão comportam-se como livros independentes, pois não se comunicam 

entre si e ambos podem ser lidos como romances solos, sem prejuízo algum. Porém, 

Mistida, ―precisa‖ desses textos, pois eles são elementos ―constitutivos‖ de sua tessi-

tura narrativa.  

Além disso, a obra notadamente dá prosseguimento a temática dos narrados 

anteriores vertendo uma ―ficção atualizada‖, ou seja, um simulacro físico-mental 

concebido para lidar com possíveis descontentamentos do leitor por conta do desti-

no de algumas personagens nestas obras outras, apontando diferentes desfechos 

no sentido de fomentar o nacionalismo guineense. Por isso Sila implementa viagens 

oníricas, personagens não nomeadas e ―devaneios‖ recorrentes em muitas figuras 

que povoam o romance, surpreendendo positivamente a todos com reencontros 

triunfais. Em outras palavras, o autor resgata elementos e dá a eles possibilidades 

de novas saídas e novos sentidos forjando a sobrevivência em meio à desestrutura-

ção do país.  

O capítulo inicial de Mistida, Madjudho apresenta uma personagem importan-

te no contexto histórico-cultural guineense, um homem portador de muita dignidade 

por ser ex-comandante. Este vive em meio a vários destroços onde funcionou um 

antigo posto de sentinelas abandonado, protegido atualmente pelas ferragens de um 

carro Volvo. Divide espaço com um jovem de dezesseis anos, Matchudho, seu fiel 

companheiro a quem cuida e ensina numa nítida referenciação da proteção e dos 

ensinamentos necessários aos jovens da Guiné-Bissau contemporânea. Os diálogos 

entre eles, dentre outras coisas, expõe a insatisfação do Comandante para com o 

regime político atual e a história. Moema Parente Augel (2007), narra tal situação 

política com muita peculiaridade. Para ela, o quadro do país hoje pode ser definido 

como que:  

 

Numa fase anterior, dominava a dicotomia entre a África antes e 
depois do colonialismo, hoje, a oposição faz-se entre os sonhos do 
país emancipado e a triste realidade reinante, entre a utopia e a 
distopia, uma vez que o jugo dos governantes inescrupulosos de-
pois da libertação não difere, em muitos aspectos, do jugo colonia-
lista. (AUGEL, 2007, p. 304)  
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A relação entre os novos governantes e os habitantes em condição inferior 

não apontam para uma mudança de relacionamento, em que o respeito possa ser 

mútuo, pelo contrário, há um comportamento de superioridade por parte daqueles 

que detém o poder. É intensa a maneira como Sila apresenta a psique e, conse-

quentemente, as reações físicas da personagem diante da atual situação política no 

país. A recusa do comandante em abandonar o antigo posto de controle é um 

exemplo: ―Eu é que libertei este aqui e ele foi-me confiado. […] Até o dia em que de-

finitivamente regressarem o orgulho e a dignidade na nossa terra‖ (SILA, 2002, p. 

334), neste, observa-se uma clara manifestação contraria a deterioração moral dos 

governantes e, ao mesmo tempo, um regresso saudosista, ou uma reinterpretação 

nostálgica da Guerra Colonial, quando o posto de controle lhe fora entregue para 

defender o seu povo do processo intimidador. 

A personagem optou por manter os olhos fechados durante oito dias e oito 

noites recusando-se a ver e, consequentemente, aceitar a falsidade e a iniquidade 

existentes no seu país: ―Este mundo está cheio de hipocrisia e de maldade, não que-

ro ver‖ (SILA, 2002, p. 335). Nesta perspectiva o autor introduz na narrativa uma 

medalha que era um ―objeto parecido com um relógio, mas que só tinha um pontei-

ro‖. Acreditamos ser uma bússola o que para muitos significa proteção e orientação, 

pois indica o caminho e a direção a tomar para se chegar ao lugar, ou a uma meta 

em segurança. A bússola simboliza ainda uma necessidade de mudança, ou o dese-

jo de encontrar um rumo na vida. Numa perspectiva nacionalista, a bússola pode 

simbolizar o vínculo com o lugar de origem, com o lar, com a família e com as raízes 

o lugar para onde se deseja voltar. Por isso, também é um símbolo muito utilizado 

por marinheiros e viajantes. 

Esta ―Grande Medalha‖ tinha um valor particular para o Comandante, a mes-

ma representa para ele um troféu, um símbolo de vitória impregnado de valores posi-

tivos e, possivelmente, de esperança coletiva para sua nação. É a partir desse ele-

mento que surge a metáfora do sol no capítulo; Sol como símbolo de poder e justiça, 

mas também de mudança. Jean Chevalier (2009, p. 836), explica que ―o simbolismo 

do sol é tão diversificado quanto é rica de contradições‖. A realidade solar em Misti-

da é referida em diversos momentos ressaltadando sua capacidade de trazer a luz 

ao que está oculto, além de se relacionar com a dualidade ―ver‖ / ―não ver‖ mantendo 

a conotação observada no seguinte fragmento: 

 



88 
 

Daqui a nada vai nascer o nosso sol e a partir daí não haverá ladrões 
na nossa terra. […] Nem hipocrisia, nem cinismo. […] o que é vai ha-
ver? O que nos faltou todo este tempo. A esperança? …E a fé. A jus-
tiça? …E a solidariedade. Quem é que o garante? Este ar que estás 

a respirar. (SILA, 2002, p. 343). 
 

O ensejo repousa na representação de uma nova Guiné-Bissau que nasce de 

suas próprias cinzas trazendo a lucidez à população, o Sol destruirá o roubo, a hipo-

crisia e o cinismo, causados pelos males da guerra, para deixar lugar à esperança, à 

fé e à justiça reinando uma Guiné-Bissau renovada. De certo, a ideia de renovação 

está relacionada com a reconstrução dos valores nacionais. Nessa perspectiva, as 

ideias desenvolvidas por Bhabha (2003), assimilam essa noção de vazio e abando-

no sofrido pelos indivíduos, em relação ao sentimento do lugar de pertencimento. 

Bhabha argumenta que a nação cumpre o papel de preenchimento do vazio deixado 

pelo abandono das raízes de famílias e comunidades, substituindo ou transformando 

essa ausência em linguagem metafórica.  

O desfecho mágico do capítulo surge quando a referida medalha é colocada 

no solo e esta ―começa a rolar, a rolar ao longo da estrada, aumentando progressi-

vamente de brilho e de tamanho‖ (SILA, 2002, p. 344). A surpresa e o grande ques-

tionamento do jovem Matchudho acontecem quanto ao derradeiro estabelecimento 

da justiça no país, dado que ―o ponteiro gigante‖ da ―medalha/bússola‖ se tinha liber-

tado, ―transformando-se num gigantesco fiel de balança‖, o que novamente na sim-

bologia de Jean Chevalier (2009), entendemos ser A qualidade e o símbolo da justi-

ça, da medida, da prudência, do equilíbrio, porque sua função corresponde precisa-

mente à pesagem dos atos. Associado à espada, ela é também a Justiça duplicada 

pela verdade.  

O Comandante, depois de alguns minutos de silêncio, acrescenta: ―Prepara-

te, meu filho, que temos uma grande mistida a safar antes do amanhecer‖. (SILA, 

2002, p. 344). A apoteose, tão desejada e esperada, realiza-se quando a medalha 

se transforma ―numa enorme bola luminosa, a subir vertiginosamente para o céu,‖ 

difundindo ―uma claridade jamais vista sobre a terra‖. Esta cena é a chave para per-

ceber a história assim como, e mormente, compreender a sua mensagem mais re-

côndita: a transformação da medalha — em si, símbolo de condecoração, valia e 

mérito — em Sol a personificar/emanar calor, brilho e justiça culminante, a catarse 

individual de uma representação coletiva sobre a nova Guiné-Bissau, regenerada e 

pronta para (re)começar. Só agora enfim é que Madjudho consegue abrir os olhos: 
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―O jovem olhou para o Comandante e viu que tinha os olhos abertos. Definitivamente 

abertos‖ (ibid., 2002, p. 344). 

Sila faz aqui um desafiante exercício de compreensão do sujeito pós-colonial, 

afirmando sua complexidade a partir das contestações conceituais, de fato o clamor 

e a reação contra o sistema excludente é visto desde as primeiras linhas, dando ao 

texto uma clareza assombrosa. Mas cremos que é o desejo de um futuro promissor 

que dá ao presente a suma importância do narrado. Frantz Fanon em sua obra Pele 

negra, máscaras brancas (2008), faz uma afirmação a respeito desse tempo de de-

sejos e de esperas: 

 

Todo problema humano exige ser considerado a partir do tempo. 
Sendo ideal que o presente sempre sirva para construir o futuro. E 
esse futuro não é cósmico, é o do meu século, é o do meu país, da 
minha existência. De modo algum pretendo preparar o mundo que 
me sucederá. Pertenço irredutivelmente à minha época. É para ela 
que devo viver. O futuro deve ser uma construção sustentável do 
homem existente. Esta edificação se liga ao presente, na medida em 
que a coloco como algo a ser superado. (FANON, 2008, p. 29) 

 

Para Fanon, toda luta do presente poderá ser perdida se não for feita para 

sustentar um futuro diferente, em que o maniqueísmo, que sustenta e é sustentado 

seja ultrapassado pela categoria universal (ou cósmica) do ser. Na trajetória narrati-

va parece óbvia e contraditória um novo tipo de colonização. E nesta perspectiva 

que Sila constrói as personagens em suas representações coletivas, derrubados 

muros reais ou metafóricos no sentido de dar a eles o protagonismo e passando a 

serem agentes de suas próprias histórias almejando e alcançando legados de liber-

dades simbólicas.  

No capítulo dois, intitulado ―O Tribunal da Redenção‖, a tessitura narrativa 

traz o cenário de uma cela, onde se fazem presentes alguns presos políticos, cujos 

crimes foram denunciar os descompassos entre o que já estava na lei e a forma co-

mo o governo os praticava. O capítulo abre portas para mais instâncias mágicas, 

onde o inefável, o onírico e a realidade se intercalam em um tear controlado pelo 

desejo das personagens em chegar a uma solução plausível, a paz interior. O epi-

sódio é razoavelmente breve, porém, recheado de recônditos significados. Na prisão 

estão alojados Woro, (seis), Kilim, (um), Kononton, (nove), Kemesai, (oitocentos), 

Tan-Nin-Saba, (treze) e Worowula, (sete). Todos com faixas etárias diferentes e his-

tórias distintas. Eles para passarem o tempo criaram o chamado ―Tribunal da Re-
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denção‖. Era um jogo onde todos eram juízes e nos julgamentos não cabiam álibis e 

também não existiam recursos. Assim como na vida real, também no Tribunal da 

Redenção ―todos tinham de ser julgados‖ (SILA, 2002, p. 348). 

No capítulo observamos uma forte inventiva contra o Sistema e contra a inuti-

lidade política, uma vez que na realidade os políticos pareciam se preocupar apenas 

com o avanço de uma pequena parcela ao invés de pensar no bem-estar da popula-

ção: ―Há muito que tinham descoberto que fazer política só dava para preencher a 

barriga e os bolsos de alguns, não era uma coisa que iria fazer a terra ir para diante‖ 

(SILA, 2002, p. 349). Infelizmente, devido à corrupção, lamentar-se só leva a opres-

são, censura e tortura; daí o sentimento de completa derrota e desconfiança no po-

der: ―não valia a pena trazer mais desgraça na terra. Querem mandar?, que man-

dem. Querem encher os bolsos depressa?, que encham‖. (ibid., 2002, p. 349). 

Em muitos países de África, a corrupção é o selo de muitas transações co-

merciais, tendo como remetentes e destinatários os elementos de toda a sociedade. 

É o mundo informal que faz caminhar o formal. A Literatura por sua vez, encontra 

nos textos silarianos uma arma para demonstrar o descontentamento provocado pe-

las injustiças dos regimes pós-independência, em particular, aqueles guineenses 

excluídos das redes de poder. Nessa perspectiva Sila expõe essa pobre, despossuí-

da e em desvantagem maioria da população do país que levanta sua voz nos ―par-

lamentos dos pobres‖, como os descreve Henrik Vigh (2006). O termo expressa um 

espaço social frouxo baseado na amizade, solidariedade e cooperação mútua. Os 

parlamentos dos pobres são caracterizados não pela ação política, mas pela ironia 

rotineira, que apenas enfatiza a marginalização social e política dos participantes 

excluídos e em desvantagem (VIGH, 2006, p. 146-148). 

No episódio ao mesmo tempo em que uns se apresentam ―indefesos‖, sem 

poder e vulneráveis em face de um aparato estatal ignorante, egoísta e impenetrável 

que foi devorado por interesses pessoais e clientelistas. Outros expressam a força 

das massas que faz do Estado Nação o ambiente favorável à utopia. O indício de 

uma mudança desejada vem da descrição do sonho da personagem Kononton (no-

ve), o mesmo era um célebre Comissário Político que dada a sua condição de estu-

dante e logo depois professor, conseguiu mobilizar muitas pessoas para participar 

na luta armada: 
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Durante a luta falava sempre em um país que iriam construir e que 
seria o orgulho de todo africano; um país forjado na luta, onde reina-
ria a fraternidade e a justiça social; um país sem lixo, sem corrupção, 
sem violência; um país onde todos seriam irmãos e camaradas. (SI-
LA, 2002, 351). 

 

Assim como a personagem do Comandante no primeiro capítulo, Kononton, 

em um momento decisivo do seu país, da pátria que ajudara a construir, se deu con-

ta que ―o patriotismo‖ e o ―espírito de luta‖ tinham desaparecido dando lugar a cor-

rupção, hipocrisia e iniquidades, fazendo as personagens anularem ou perderem 

algum dos sentidos. Em Madjudho foi a recusa voluntária de abrir os olhos e enxer-

gar o estado atual do seu país. Em Kononton, a perda da voz. Dessa forma Abdulai 

Sila faz da personagem Woro (seis) o veiculador de uma promissora solução para 

tais problemas. Este começa a narrar à história de uma ave, a alma-de-biafada17. Na 

história, uma voz sussurrante anunciava que a tal ave ia assistir ao casamento do 

sol com a lua.  

Temos no narrado a metáfora do sol, agora acompanhada do satélite terres-

tre, a Lua, antigo símbolo de Conhecimento e Sabedoria, a completar o sol no fir-

mamento. A lua é inserida aqui como símbolo de desejo de transformação, de mu-

dança, por suas características femininas de periodicidade, princípios de fases e re-

novação; e o sol como a manifestação do elemento transformado, renovado e coleti-

vo. A Alma-biafada representa na obra a fé no renascimento, esta é considerada 

símbolo nacional, um talismã devido suas qualidades de bom agouro, paz, harmonia, 

esperança em uma nova vida, no capítulo ela seria ―a testemunha escolhida para 

assistir ao casamento e depois trazer a grande notícia de volta‖ (SILA, 2002, p. 355). 

O fim de um longo período de sofrimento: ―Depois do casamento do sol com a lua 

tinha algo maravilhoso que iria acontecer na terra: o fim da escuridão. […] vai reinar 

paz e harmonia na terra‖ (ibid., 2002, p. 355).  

 A guerra, o ódio e a corrupção na perspectiva do guineense teria fim e todos 

os homens seriam irmãos, ninguém mais ceifaria em nenhum contexto a vida de um 

semelhante. Como em qualquer história, o sofrimento às vezes é necessário para 

fazer de maneira que algo aconteça ou se materialize. Este é o caso do padecimen-

to dos presos na prisão. O contexto mágico se mantém com uma voz suave e doce 

                                                           
17

 ALMA-BIAFADA (Bucorvus abyssinicus) ave africana bucerídea da Guiné-Bissau de grande porte, da família 
dos Buconídeos, de plumagem preta, branca nas extremidades das asas, tem um bico grande, com uma protu-
berância óssea entre os olhos, e vive essencialmente no solo. 
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que os encanta e os atrai para o centro da cela, e todos ouvem os sussurros de paz, 

amor, esperança e vida eterna: 

 

[…] avançaram para o centro da cela. De mãos dadas, sentaram-se 
no chão, formando um círculo. Foi então que chegou até eles aquela 
voz que no início era fina, parecida com voz de mulher. A voz cres-
ceu devagarinho, devagarinho, até encher as orelhas de todos eles. 
(SILA, 2002, p. 357). 

 

A voz assegurava aos presos, sempre em estado de transe, que o ―Alma-

biafada ia voltar no dia seguinte ao amanhecer, momento em que aconteceria o ca-

samento do sol com a lua.‖ A ave, como representação do inconsciente ―segredou a 

cada um, sem que o companheiro do lado ouvisse, a mistida que tinha que safar an-

tes da alvorada‖ (SILA, 2002, p. 357). Ela como sendo a voz da mistida de cada ho-

mem presente naquele recinto. E como no capítulo anterior, o desfecho se dá com 

um momento catártico sublime, dominado pela esperança, ou melhor, pela certeza 

de um futuro perfeito, neste caso uma eternidade onde cada personagem, tendo al-

cançado a paz e a harmonia, podia finalmente unir-se com o resto da humanidade e, 

todos juntos, finalmente safar a mistida.  

De acordo com Sila, não havendo desfecho possível a uma história que está 

em curso cabe a ele enquanto romancista a alternativa de alimentar o destino dos 

homens e da nação: não se deixar morrer, não vegetar naquilo que não se quer fa-

zer na esperança, de nutrir-se na utopia e tornar exequíveis os mundos que se so-

nha construir. A utopia, como um lançar-se aos ideais que animam e dão sentido à 

existência se coloca como iluminadora dos destinos da nação. Neste aspecto, O tri-

bunal da redenção, perpassada como todos os outros episódios pela dura realidade 

pós-colonial e reclama a conjugação dos esforços demarcando a intenção de re-

construir a relação do ser com seu mundo e fazê-lo surgir na tarefa de pensar sua 

existência, fazendo dos homens signatários de suas histórias, dignidade e liberdade. 

Na sequência dos episódios é narrada a história de um guarda-noturno, que 

tem seus sonhos assombrados pelos espectros daqueles que matara durante a 

guerra de libertação. O capítulo é intitulado Sem Sombra de Dúvida, e gira em torno 

dos traumas causados pelas guerras, sobretudo as guerras coloniais. A sombra tra-

zida no título faz referência ao espectro de escuridão que atormentava o país repre-

sentando ainda o lado que se opõe ao sol e suas realizações positivas; por isso, o 

elemento sombrio se remete à própria imagem das coisas fugidias, irreais e mutan-
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tes. Para muitos povos africanos, ela é como a segunda natureza dos seres e das 

coisas e está geralmente ligada à morte em suas múltiplas conotações, ―no reino dos 

mortos o único alimento é a sombra das coisas, estes levam uma vida de sombras e 

de trevas‖. (CHEVALIER, 2009, p.843). 

A personagem tenta esquivar-se de uma consciência atormentada, mostrando 

não ser dele a real culpabilidade nos feitos. De fato, o texto informa que os culpáveis 

são os Europeus que mandaram os próprios filhos ―para uma guerra numa terra on-

de‖ eles não tinham ―nada que buscar; esses, sim, eram os verdadeiros e únicos 

criminosos, esses é que deviam ser apoquentados todos os dias ou até fuzilados um 

a um‖ (SILA, 2002, p.370). Nestas circunstancias, onde a paz humana é saqueada e 

fragmentada diuturnamente a mistida é, portanto, um assunto urgente ―Eis a propos-

ta desassombrada de Sila, que nos coloca perante uma Mistida absolutamente ina-

diável‖ (ibid., 2002, p.370). 

Podemos notar no episódio que não há uma intenção de imitação da realida-

de, mas sim uma manifestação do real naquilo que se desenvolve como relacionado 

aos traumas pós-coloniais. O ensejo do trauma está ligado ao fato de o indivíduo em 

sua representação coletiva ter passado por alguma espécie de provação, ou seja, é 

um sobrevivente. O protagonista do capítulo passa por provações em situações limi-

te e vive a realidade do pós-guerra, e nada mais efetivo para dar credibilidade ao 

testemunho do que o seu discurso. Em Seligmann-Silva, observamos que: 

 

O sobrevivente, aquele que passou por um evento e viu a morte de 
perto, desperta uma modalidade de recepção nos seus leitores que 
mobiliza a empatia na mesma medida em que desarma a incredulida-
de. Tendemos dar voz ao mártir, vale dizer, a responder à sua neces-
sidade de testemunhar, de tentar dar forma ao inferno que ele conhe-
ceu – mesmo que o fantasma da mentira ronde suas palavras (SELI-
GMANN-SILVA, 2003, p. 375-376). 

 

Tal aspecto faz com que o leitor se afeiçoe com o protagonista, atormentado 

por demônios do passado, pelos horrores da guerra, por conhecer em níveis varia-

dos essa história de nação que se mostra tão latente e é exatamente o mesmo fator 

que o desestabiliza: a imagem do mártir que não participa ativamente do presente 

por ter a memória como algoz, e nem arquiteta nenhuma espécie de futuro promis-

sor por estar confinado nas sombras de um passado de dor.  
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No capítulo, a metáfora do sol enquanto libertação surge, como elemento que 

rompe as trevas em uma explícita crítica também ao governo e ao modelo econômi-

co que vigorava: ―[...] é evidente que ao legalizar esse tal soco o governo teria pelo 

menos uma coisa para mostrar aos tais senhores de Bretton Woods18, um elemento 

concreto cujo índice de crescimento nos últimos tempos demonstrava todo o nosso 

empenho em levar a terra para diante‖ (SILA, 2002, p. 372). Esse modelo econômico 

que crescia desde o final da Segunda Guerra Mundial era mais uma a sombra a per-

seguir a população e o ex-soldado em sua representação de nação ―independente‖, 

fazendo referência ao africano condicionado às recomendações de política econô-

mica formulada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial. As 

problemáticas e o ensejo sombrio conotado se mostram em proporções tão condici-

onantes que não por acaso não evidenciarmos no capítulo o encerramento com o 

tema comum: ―o brilho do sol‖ ou ―safar a mistida‖, tornando tal ―ruptura‖ no mínimo 

curiosa, deixando-a subtendida e conservada em capítulos vindouros. 

O processo doloroso do recordar reflete na própria linguagem do narrador flu-

xos de consciência, digressões e a sintaxe propositalmente acidentada como que 

reproduzindo certa confusão mental no autor. É exatamente esse embaralhamento 

sintático formal que reproduz os medos e frustrações de um indivíduo contemporâ-

neo, pós-colonial, que não encontra seu lugar na sociedade moderna; os protagonis-

tas silarianos são uma espécie de voz de toda uma geração desencantada com a 

pátria e com os horrores da guerra. 

 No quarto capítulo, Timba, temos por protagonistas Amambarka, o ―Timba‖, 

personagem mentiroso e excêntrico, e Nham-Nham, o rei do lixo metáfora que re-

presenta o outro lado da nação almejada e não alcançada simbolizando o lixo moral 

e desmoralizante. As duas personagens representam a escória social e os males 

oriundos da ganância e da sede do poder pós-colonial. Amambarka tem um nome 

de origem mandinga que segundo Moema Parente Augel, se traduz como ―coisa 

ruim, que não presta‖ (AUGEL, 2005, p. 319). Este tenta esquecer seu passado, 

afirmando ter eliminado seus progenitores: ―miseravelmente perdidos no anonimato 

das massas‖, pois não harmonizavam com ―o futuro glorioso que o aguardava [...] e 

era prova da sua superioridade intelectual‖ (SILA, 2002, p. 378). 

                                                           
18

 Em 1944 o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional criam as Bretton Woods, instituição robusta 
capaz de impor regras ao setor financeiro em todo o mundo. A repartição de votos no seio do Banco Mundial e 
do FMI ilustra bem a vontade de hegemonia de algumas grandes potências sobre o resto do mundo. Disponível 
em: http://www.cadtm.org/As-origens-das-instituicoes-de. Acesso em: 05/01/2018.  

http://www.cadtm.org/As-origens-das-instituicoes-de
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Dessa forma, tentava subversivamente livrar-se de sua história, de suas me-

mórias, em nome da construção daquela que acreditava ser a sua grande epopeia. 

É observado aqui a questão que abre a narrativa em Mistida: o roubo da memória. 

Tal conotação se dá pela subversão de muitos guineenses, sobretudo os políticos 

que veem da modernidade e na pecúnia conquistada na corrupção, uma condição 

egocentricamente melhor. A memória roubada pode perfeitamente repousar no en-

tendimento da cultura que foi e ainda continua sendo negada por muitos além da 

memória acerca do ideal de libertação na Guiné-Bissau. Sila traz no episódio a rela-

ção e a relevância da memória enquanto cultura e seus artefatos para a construção 

de uma identidade comum, uma identidade nacional. Isso porque os sentidos da na-

ção são propagados através das (his)estórias que se contam sobre ela, ―memórias 

que conectam seu presente com seu passado e as imagens que dela são construí-

das‖ (HALL, 2006, p. 51).  

Uma sociedade ―desmemoriada‖ torna-se, não só sem passado, mas também 

sem futuro, facilmente manipulável e passível de perder sua conexão e sua identi-

dade nacional. Essa memória perdida, contudo, diz respeito aos ideais que moveram 

a luta pela libertação e não ao processo de independência. Isso porque o título de 

combatente da liberdade da pátria é, ainda hoje, motivo de orgulho e vaidade para 

os veteranos deste confronto em África. A guerra de libertação continua a render 

capital, sendo o distintivo preferido dos grupos que guardam as ―rédeas‖ do país. 

Isso fica evidente nas palavras de Sila: ―hoje o que interessa é saber desenrascar-se 

e mesmo que isso leve a aldrabar um amigo – e amigos têm-se muito poucos! – o 

importante agora é resolver o seu problema, não importa como, não importam os 

meios‖ (SILA, 2002, p. 11). O elemento metaforizado para representar essa situação 

é o lixo. Pois ele começa a tomar conta de tudo e de todos. 

Amambarka vive com seu fiel escudeiro Nham-Nham, ―onomatopéia indicado-

ra do ato de comer [...], ser repugnante e alienado, cego pelo poder, entorpecido pe-

la bajulação, idiotizado, mas perigoso, completamente dependente de Amabarka‖ 

(AUGEL, 2001, p. 67). Ambos nutriam muitos pensamentos e desejos em comum, 

dentre eles desvencilhar-se da história, ao mesmo tempo em que escolhiam iludir-se 

quanto à realidade. Preferiam a desejada e irrealizável epopeia egocentrada, ―fruto 

da imaginação de alguém [...] nada de coletivo‖ (SILA, 2002, p. 378), à realidade 

proeminente, talvez por isso vivessem no subsolo este como alegoria dos poderosos 

do país, se escondendo nas sombras. 
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Não observamos até aqui nos romances de Abdulai Sila denúncias pacifistas 

panfletárias contra a guerra, e sim a tentativa de esboçar um painel interno repleto 

de estilhaços de identidades e suas respectivas ideologias através de uma lingua-

gem poética, como é o caso de Amambarka e Nham-Nham, uma postura literária 

extremamente hermética, com repetições que ecoam, assim como a memória, du-

rante toda a narrativa. Para D‗Angelo (2014) tal comportamento literário se mostra 

mais comumente: 

 

Se a literatura pós-colonial se instaura num agudo processo de de-
núncia, de desconstrução do discurso hegemônico, sobretudo o eu-
rocêntrico, a narrativa parece acarretar instigantes visões poéticas, 
que superam os prováveis obstáculos de uma leitura obcecada da 
ideologia. Com efeito, ela une à proposta ideológica uma construção 
altamente estética na qual, ao ser denunciada, não é apenas a histó-
ria – ou suas imbricações com o poder, mas a própria fragilidade do 
sujeito que, para se reconstruir, precisa mergulhar numa memória 
trágica, feita também da necessidade do esquecimento (D‗ANGELO, 
2014, p. 29). 

 

Em suma pode-se perceber que tais discursos nunca são diretos, exatamente 

pelo teor hermético, são dicotômicos, pois ao mesmo tempo em que o narrador ne-

cessita elaborar um processo evocativo para conseguir atuar, o mínimo que seja, no 

presente, também se auto anula com a memória trágica, traumática que busca o es-

quecimento. A narrativa silariana resgatar que a verdade (pela memória), se torna 

mais consistente através da escrita. A tentativa de um suposto resgate da memória 

está diretamente ligada ao eixo-temático de Abdulai Sila, que é pleno em um pro-

cesso de oscilação do discurso terapêutico pós-traumático no qual a memória se 

recompõe e acaba superando certas marcas do passado. Para atingir tal feito, Sila 

retorna ao ficcional após uma incursão no código histórico, já que a presença dos 

horrores da guerra na Guiné-Bissau é recorrente e funciona como uma espécie de 

eco ontológico que, nas diversas vozes que perpassam o romance, evidencia alto 

grau de poeticidade naquilo que lembra e narra.  

No final do capítulo, mortos combatentes da libertação da pátria e outros mor-

tos representando aquilo que desaparecem na evolução irreversível das coisas re-

tornam para acertar as contas com Amambarka e exigir dele a memória e a história 

de seus pais, anunciando ―[...] uma nova era, uma era de amor e de justiça, sem 

sombras nem penumbras‖ (SILA, 2002, p. 382), deixando clara a crença do autor de 
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que, para que esse tão almejado momento chegue, é necessário resgatar e manter 

vivo o passado, a ancestralidade, o que caracteriza seu povo e sua cultura. Somente 

ao lado desses elementos, o progresso pode ajudar na construção de um futuro 

promissor. 

 

 

4.1  As mulheres guineenses e a conotação da esperança  

 

Os capítulos seguintes (quinto, sexto e sétimo) trazem o movimento de três 

personagens femininas como caminhos e possibilidades que a África dispõe na 

atualidade; tecendo indignações, ansiedades e desejos. Mama Sabel é uma ―mu-

lher-grande‖ carente de serviços de saúde e previdência social. Ndani, protagoni-

zando Munduto num nítido diálogo com o romance A Última Tragédia em seu resga-

te colonial. E Djiba Mané no quinto capítulo ao lado de Mama Sabel e no sétimo epi-

sódio representando a possibilidade do crescimento e emancipação por vias do es-

tudo e da determinação.  

Mama Sabel é uma anciã, que vivencia o descaso da saúde em seu país e 

mesmo assim nutre o amor pela pátria e o desejo de dias melhores em todos os se-

tores, sentimento comum a todos naquela terra. A personagem se apresenta contrá-

ria aos problemas que a ganância dos políticos expressou no pós-independência, 

fato que tem influenciado negativamente as novas gerações. Pois para eles, os en-

frentamentos são ainda maiores e mais danosos: a disputa pelo poder entre facções 

locais acarreta anos de Guerra Civil e miséria. A passagem para outra configuração 

histórica, segundo Hall (2003), não representou a extinção dos conflitos que caracte-

rizavam a realidade colonial, pois, as relações desiguais de poder e exploração, que 

antes se articulavam entre sociedades colonizadoras e colonizadas, agora, são des-

locadas e reencenadas como lutas entre forças sociais no interior da sociedade. Se-

guindo o subdesenvolvimento e a marginalização acrescidos da corrupção e das 

falhas na administração. 

Mulheres como Mama Sabel conhecidas por ―mulher-grande‖ em geral, são 

muito respeitadas na Guiné-Bissau por serem portadoras de um vasto conhecimento 

e ricos valores culturais. Ela, como muitas mulheres pobres, ocupa o ofício de ven-

dedora de mancarra (amendoim) em um beco, onde sobrelevava uma ―rivalidade‖ 

nos negócios com uma moça mais jovem ―imagem de mulher moderna e vítima das 



98 
 

mazelas da urbanização desorganizada e da decadência dos costumes‖ (AUGEL, 

2007, p. 321). A jovem, que no capítulo sete é identificada como Djiba Mané, apesar 

da rixa nas vendas de mancarra, é a única ―amiga e protetora‖ de Mama Sabel. Na 

verdade, existia uma reciprocidade entre elas no que tange aos cuidados, ainda que 

tivessem personalidades e pensamentos divergentes. 

Mama Sabel ao mesmo tempo em que consegue manter a esperança, pro-

move duras críticas à passividade, à mortificação e à estagnação características de 

uma grande parcela do povo representadas pelos mais jovens que veem na institui-

ção escolar um atraso de vida. A protagonista do episódio expressa fortemente o 

alter-ego de Abdulai Sila e isso fica bem marcado no trecho onde o narrado aponta a 

forte indignação diante da injusta perda de clientes para a jovem concorrente: 

 

Nenhum deles resistiu às aldrabices dela. Ninguém notava que a ca-
neca que usava para medir era grande só por fora, lá dentro estava 
cheia de papelão. De facto, isso demonstrava uma coisa que ela já 
tinha notado com muita preocupação: o desleixo estava a tomar con-
ta de tudo. As pessoas só se interessavam pelas aparências, nunca 
reparavam nos truques dela. Um dia chamou a atenção de um fre-
guês,[...] mas ele nem ligou. Disse com a maior naturalidade que não 
fazia mal. E é justamente isso que metia mais raiva. [...] As pessoas 
viam com os seus olhos que alguém estava a enganá-las e não rea-
giam. Não reclamavam, não protestavam, não faziam nada. Deixa-
vam as coisas tal e qual, sem mexer um dedo. Ou então às vezes 
iam pedir a outros para virem resolver os seus problemas (SILA, 
2002, p. 392). 

 

A crítica à estagnação e a falta de comprometimento de muitos no seu país 

também aparecem no discurso inicial de Djiba Mané: ―[...] a terra está assim, não fui 

eu que a fiz assim, não sou eu que vou mudá-la. As coisas estão como estão não 

sou responsável de nada, aliás, ninguém é responsável de nada...‖ (ibid., 2002, p. 

389). Nota-se ainda profundo descontentamento e certo ressentimento do autor em 

relação aos que proferem esse tipo de discurso, pois mostram-se incapazes de per-

ceber que, na verdade, a culpa é de todos e que cabe justamente a todos as mu-

danças possíveis.  

O capítulo mais uma vez projeta-se na história e assume o compromisso de 

resgatar messianicamente a identidade guineense. Instigando a combater aquilo que 

escraviza e diminui, Mama Sabel inspira a edificação do projeto existencial da na-

ção, quer dizer, do projeto de construção da existência da Guiné-Bissau. Sila 

(in)tenta estruturar o sentimento e a consciência que no contínuo espaço-tempo 
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busca o sentido das coisas, procurando dar conta das coisas e do pensamento so-

bre elas. Mama Sabel procura definir os pontos da diferença entre o guineense e os 

outros para afirmar em que condições ela pode dizer-se em relação àquele que as 

escravizou. 

A incredulidade e incompreensão vistas nas palavras de Djiba Mané, além da 

evidente má administração pública do país, revelam o quando os mais jovens fe-

cham os olhos para a falta de compromisso com os setores públicos, principalmente 

as escolas, lugar onde, segundo ela, já havia perdido muitos anos ―para nada‖, como 

suas irmãs, que depois de tanto tempo ―[...] não tem trabalho, não tem dinheiro, não 

tem nada. [...] Andam sempre a pedir-me dinheiro emprestado e depois não pagam‖ 

(SILA, 2002, p. 393). ―Desenrascar-se‖, tornou-se o objetivo principal na população, 

sobretudo os mais pobres. Cada um tem de resolver uma mistida para sobreviver. 

Munido desse objetivo, mostram-se capazes de qualquer ato. O coletivo perde espa-

ço, na verdade, deixa de existir, tão difícil faz-se a sobrevivência individual diária. 

―Porque a partir de hoje, tal como toda a gente nesta terra, só precisa de uma coisa 

e mais nada: fazer de conta...‖ (SILA, 2002, p.390). A representação da dissidência 

entre Mama Sabel e Djiba Mané, a ancestralidade e a pós-modernidade se configu-

ram como um ―desenrascar-se‖, que segundo Sila, é fruto da fragmentação de valo-

res como honestidade, solidariedade e amizade, que foram fendidos por pessoas 

ligadas ao governo e essas, infelizmente, conseguiram chegar a tal ponto que puse-

ram em questão os próprios valores seculares.  

O sexto capítulo intitulado Mundutu, como citado, faz um resgate da persona-

gem Ndani do Romance A última tragédia (1995), nele a protagonista é referida 

apenas por ―Ela‖; somente ao final do livro, o narrador revela ser Ndani. A narrativa 

mostra a mulher após alguns dias acamada, tentando voltar à rotina de trabalho, 

vendendo seus produtos num beco, onde surgiu, durante sua ausência, uma monta-

nha de lixo, contra o qual trava uma batalha. Nesse e em outros capítulos, o lixo re-

presenta uma alegoria importante do romance: Segundo Moema Parente Augel, o 

lixo é uma das personagens principais de Mistida, a pesquisadora atenta para o fato 

de que: 

 

Quem perambula pelas ruas de Bissau não pode ignorá-lo. Metoní-
mia extravagante, o autor foi buscar uma parte de um todo simbólico 
que vai muito mais além dos detritos, dejetos e sucatas [...]. O campo 
semântico desse tema lixo amplia-se sensivelmente, penetrando na 
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área mais alargada do despotismo, da corrupção, da traição aos ide-
ais, da falsidade e da ambição desmedida. (AUGEL, 2001, p. 67). 

 

Tais adjetivos citado simbolizam em África, sobretudo na Guiné-Bissau, a tris-

te e dura realidade que assola a nação, este, encontra-se por todos os cantos a 

crescer desenfreadamente, fato que se torna inconcebível para a protagonista. Ela, 

ainda por cima vivia em meio ao pesadelo da realidade de uma condição a ela im-

posta onde muitos fechavam os olhos ou assimilavam aquilo como uma naturalidade 

de fatos, o lixo tomara conta de seu espaço:  

 

Era uma guerra que tinha começado algumas semanas antes. Sem 
nenhuma declaração formal, sem nenhum aviso prévio, sem ultimato. 
E ainda por cima sem a sua presença. Foram só alguns dias de febre 
que a obrigaram a ausentar-se do beco onde passara quase uma vi-
da inteira e logo tinha sido desalojada. Quando voltou, o lixo já se ti-
nha apossado do seu lugar. Pediu-lhe que se retirasse, mas foi igno-
rada e desprezada. Protestou um dia inteiro. (SILA, 2002, p. 400). 

 

É claro no ensejo que espaço conotado, na verdade, representa a Nação, a 

própria Guiné-Bissau. Ela, assim como Mama Sabel, simboliza o guineense que se 

sente injustiçado, desalojado arbitrariamente, e além de nutrir grandes esperanças 

em um futuro melhor, faz a sua parte insistindo em moralizar o cenário nacional no 

intuito de ―varrer‖ a corrupção do país, porém por saber que sozinha nada pode, pe-

de ajuda aos demais. Fato que fica explícito no seu marcante e inquietante discurso: 

 

Todos que estão aqui sabem que fui alvo de injustiça. Este sítio aqui, 
eu sempre cuidei dele; varria-o todos os dias, cuidava dele como cui-
do da minha casa. [...] Este lixo veio para aqui sem ninguém o cha-
mar. Veio e tomou o meu lugar. [...] Agora, eu queria pedir-vos, pedir 
a todos, uma coisa... É uma coisa muito simples: ajudem-me a recu-
perar o espaço onde as crianças costumavam brincar. Eu sozinha 
não posso... por favor ajudem-me... (SILA, 2002, p. 402). 

 

O que se segue é o distanciamento dos transeuntes do local, restando ape-

nas uma única criança, que havia ficado para ouvir o encerramento do clamor. As-

sim, novamente se apresenta a voz de Sila como representação de forte crítica, con-

tra aqueles que se negam a ajudar, que subsistem, mas enfrentam passivamente as 

circunstâncias que se apresentam preferindo manterem-se cegos e mudos a lutarem 

por mudanças favoráveis contra aquilo que os incomoda. O observado ainda é a es-
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perança de que as crianças serão as responsáveis pelas mudanças conscientes na 

busca do país almejado, primeiro por representarem um ―estado anterior ao pecado‖, 

segundo por antever a obtenção do conhecimento e terceiro por indicar as vitórias 

―sobre a complexidade e a ansiedade, e a conquista da paz interior e da autoconfi-

ança‖. (CHEVALIER, 2009, p. 302). 

Apesar do capitalismo bárbaro evidenciado, dos desvios e da desilusão com o 

presente da nação e do contexto pós-colonial a utopia da protagonista não morre. 

Neste ponto, Sila projeta na personagem a possibilidade de fomentar o renascimen-

to; como a Fênix, as possibilidades renascem das cinzas, revelando outros caminhos 

e dizendo da exequibilidade de um projeto nacional em que exista a esperança de 

um mundo e de novos homens e mulheres. Este mundo é lançado como pedra-de-

toque de uma intenção renovada por aquilo que se fez daquilo que se queria ser. 

Sila em ‗Ela‘ denuncia e recusa o estado vegetativo e parasitário que impedem o 

vislumbre do que vale a pena, do porquê se deve lutar lançando mão de que o pas-

sado nunca justifica a passividade. Para Ela se dissermos que nada vale a pena, 

então é melhor morrermos ou deixarmo-nos morrer; sempre é mais coerente do que 

vegetarmos. 

O final glorioso se dá quando a protagonista, lança um Kambletch19 (cabaça), 

em uma corrente de água formada pela chuva. Seu desejo consiste em que o objeto 

chegue até seu homem e lhe diga: ―[...] ainda continuo à espera. As crianças tam-

bém esperam por ele. Queremos todos que volte depressa, antes que seja tarde‖ 

(SILA, 2002, p. 403). Esse homem era o Professor, que traria o discernimento, a 

educação e o crescimento para as crianças afim de que estas libertassem e ―limpas-

sem‖ a Guiné-bissau de todo o lixo e hipocrisia que dela se apossara. Era também o 

homem a quem Ndani nunca perdeu a esperança de reencontrar e de quem morreu 

à espera.  

Tanto pela presença da água, quanto pelo clamor de ―Ela‖ no regresso do 

amado, esse trecho faz-se bastante semelhante ao que marca o final de A Última 

Tragédia, onde o sol se mostra mais uma vez como a certeza de um desejo:  

 

                                                           
19

 KAMBLETCH. Cacos de cabaça: A cabaça faz-se metáfora como o lugar dos segredos da família, lugar de ten-
tativa de resolução de conflitos de tempo em constante dinâmica e que não se fecha, espaço de proteção dos 
filhos, tal como o ventre protege o feto. SEMEDO, Maria Odete da Costa Soares. As Mandjuandadi: cantigas de 
mulher na Guiné-Bissau: da tradição oral à literatura. Belo Horizonte, 2010. 
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O exato momento em que a kambletch desapareceu no horizonte, 
surgiu um forte clarão no céu. Tinha deixado de chover, mas a água 
continuava a subir. De repente, começou a soprar um vento suave 
que trazia um aroma diferente, desconhecido. No céu o sol parou. Ao 
lado dele estava a lua a brilhar. Quando ouviu os primeiros sons dis-
siparam-se as dúvidas que ainda persistiam. (SILA, 2002, p.405) 

 

A mensagem envolvente do trecho do romance revela a certeza de que, para 

que a Guiné-Bissau alcance seu destino, assim como o Kambletch, é preciso força e 

determinação para ir contra a corrente buscando seu lugar ao sol, associando-se ao 

novo que é a esperança de um futuro melhor. 

Djiba Mané no sétimo capítulo descobre que o prazer proporcionado pelo po-

der é mais intenso do que o advindo do sexo: ―[...] o prazer do sexo era muito pe-

quenino, quase insignificante. O prazer do poder é que é bom. Chegava e ficava o 

tempo todo. Cada vez mais agradável, cada vez mais intenso...‖. (SILA, 2002, 412). 

Djiba Mané é uma figura do povo que deseja o poder como o dos líderes políticos. 

Reiteradamente Sila denúncia a política do país; a protagonista posiciona seu proje-

to de vida na contramão daquilo que é observado na Guiné-Bissau o roubo da liber-

dade, do poder e da voz do povo pelos políticos.    

Djiba Mané divide um quarto com uma amiga da mesma idade, chamada 

Nhelem, a quem compartilha seus desejos e aspirações. Porém muda seu compor-

tamento e seus relacionamentos passando a buscar diuturnamente formas de obter 

o tão glorioso prazer. 

 

― Se é isso então já sei o que deves fazer – interrompeu Nhelem, 
soltando uma gargalhada. – Deves ir concorrer para juiz. [...] 
― Isto é uma piada ou o quê? Já viste algum juiz com algum poder? 
Juiz é escravo, minha querida, um pobre escravo de uma doutrina 
que muitas vezes nem conhece direito, que não sabe donde vem 
nem para onde vai. E os juízes desta terra, já imaginaste o que são? 
― Mas têm poderes, isso não podes negar... 
― Eu estou a falar de um poder real, Nhelem, não de poderes fictí-
cios. Eu preciso de um poder que me permita justamente fazer de 
gente como um juiz um menino de recados. 
― Se é isso então só vejo uma hipótese para ti... 
― Qual? 
― Um golpe de Estado. [...] 
― Não gosto da violência... 
― Queres o poder e não queres a violência? Como é possível teres 
uma coisa sem a outra se são duas faces da mesma moeda? [...] 
― Um poder sem ser baseado na violência nem na repressão, isso é 
possível! 
― Talvez, talvez, mas, para ser sincera, não acredito... Em todo o 
caso, na prática, provou-se aqui que é impossível. 
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― Mas vamos supor, mesmo que seja só por um momento, que tal 
seja possível, está bem? Como é que posso lá chegar, ao poder? 
Tens uma ideia, para além do golpe? 
― Cria um partido. 
― Um partido? [...] 
― Tens que enganar as pessoas, o povo, como se costuma dizer. 
― Enganar o povo? [...] Só isso?. (SILA, 2002, pp. 420-421) 

 

É interessante comentar que apesar da necessidade de poder, a posição de 

Djiba Mané em relação ao caos que caracterizava na Guiné-Bissau era de esperan-

ça, e é justamente desse prazer que a narrativa se refere — paz, tranquilidade, es-

perança perene e todos os elementos que permitissem uma vida digna em seu país. 

Ao contrário do que pensava Djiba Mané, sua amiga Nhelem apresentava um con-

formismo típico de grande parte das novas gerações da Guiné-Bissau e que de certa 

forma era fomentado pelo descaso e pela má administração dos governantes: 

 

A vida era aquilo mesmo que tinham, uma vergonha diária, perma-
nente. Por isso é que havia tanto fingimento, tanta sacanice, tanta vi-
garice... Era para esconder a vergonha que havia em todo o lado: 
homens ou mulheres, adultos ou crianças, governantes ou governa-
dos. Cada um se desencascava como podia, conforme calhava, mas 
sempre sem vergonha (SILA, 2002, p. 416). 

 

Do fragmento podemos complementar que toda a problemática e a vergonha 

vivenciada pelo povo e que ocasionou muitos conflitos internos, segundo Amílcar 

Cabral20, poderiam ser sanados, após a independência, com uma educação ade-

quada, o que não houve. O narrado traz ainda uma denúncia subliminar de forma 

bem alegórica, na voz de Nhelem, — o projeto de muitos Deputados da Nação — 

que sugeriam: 

 

[...] aos seus digníssimos colegas que de uma vez por todas abris-
sem os olhos e encarassem a realidade, que ―o soco de baixo tinha 
adquirido um outro carácter na nossa terra. De vergonhoso ato de 
corrupção ele tinha-se transformado em poucos anos, sem dúvida, 
num importante factor de desenvolvimento moral, social, financeiro e 
até político sem o qual o país não podia andar. Para quê negar? (SI-
LA, 2002, p. 417).  

 

                                                           
20

 AMILCAR CABRAL fundador do P.A.I.G.C. (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) estudioso do 

desenvolvimento das lutas nas colônias portuguesas. Disponível em: https://www.geledes.org.br/amilcar-ca-
bral/?gclid=EAIaIQobChMI3uj_nI_r2gIVRTyBCh0AgQxUEAAYASAAEgJ26PD_BwE acesso em: 10/01/2018 

 

https://www.geledes.org.br/amilcar-cabral/?gclid=EAIaIQobChMI3uj_nI_r2gIVRTyBCh0AgQxUEAAYASAAEgJ26PD_BwE
https://www.geledes.org.br/amilcar-cabral/?gclid=EAIaIQobChMI3uj_nI_r2gIVRTyBCh0AgQxUEAAYASAAEgJ26PD_BwE
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Sobre o excerto, Carlos Lopes respeitável economista e atual Assessor Políti-

co do Secretário Geral das Nações Unidas, declara ainda que no período colonial, 

―havia contradições e antagonismos entre as diversas classes e grupos sociais, o 

que os deixava com atitudes e posturas diferentes em relação ao projeto de inde-

pendência‖ (LOPES. In.: LOPES, 2012, p. 25). Foram justamente tais divergências e 

contradições que continuaram a ser projetadas e propagadas no estado nação pós-

colonial; e muito claramente dão margem para os narrados silarianos.   

No episódio, determinada a alcançar seus objetivos, Djiba Mané muda seu 

nome para Mary Joe, nome ―de uma admirável mulher que tinha visto em um filme e 

que possuía todo o tempo o aspecto e sensações que ela tinha‖. (SILA 2002, p. 

413). Nesta perspectiva, a troca ou recusa de uma identidade fixa, situa Djiba Mané 

na esteira das proposições de Stuart Hall (2006), para quem a identidade, por estar 

sujeita às vicissitudes da história, se transforma conforme somos afetados pelas al-

terações nos sistemas culturais que nos cercam. O sujeito, anteriormente entendido 

como portador de uma identidade unificada, se apresenta fracionado, não como o 

local de uma única identidade, mas o ponto onde se reúnem várias outras, algumas 

até mesmo contraditórias. Esse processo decorre das mudanças constantes que se 

verificam nas sociedades e na dita modernidade tardia. Sobretudo por conta da glo-

balização, a transitoriedade marca a existência das comunidades. 

Perseverante no seu intento, Djiba Mané acaba conquistando e assumindo 

uma das mais altas funções governativas do país, Alta Dignitária da Nação sendo 

representada como o símbolo da emancipação das mulheres na Guiné-Bissau e co-

notação da África no feminino como instrumento de esperança para seu povo. Esta 

em seu retorno a um nignt club que costumava frequentar convida todas as suas 

antigas companheiras para lutarem e buscarem seus reais objetivos, pois tanto ela 

quanto as outras tinham uma mistida urgente a safar enquanto nação e ―aquela mis-

tida tinha que ser safada antes do amanhecer‖. (SILA, 2002, p.423).  

A postura atual da personagem é observada segundo Fanon (1979) como a 

representação da ―mobilização das massas que quando se efetua [...] depois da li-

bertação nacional, é um convite à luta contra a miséria, o analfabetismo e o subde-

senvolvimento‖ (FANON, 1979, p. 73). Nesta perspectiva, o que se observa na Guiné-

Bissau por meio da ficcionalização silariana é uma instrumentalização da problemá-

tica nacional em função de interesses partidários. As mulheres por sua vez em um 
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movimento de união e coerência com plenas possibilidades norteadoras na resolu-

ção de impasses típicos da conduta bélica dos homens. 

 

 

4.2  O fio condutor e o diálogo centralizador  

 

O oitavo episódio da obra, traz mais uma figura de poder, como muitas cita-

das até aqui, sua descrição é desapiedada e assustadora. Yem-Yem é um ―tirano‖ 

responsável pelos presos políticos. A personagem que dá nome ao capítulo é muito 

temida por todos que a cercam, seu nome significa silêncio na língua fula língua do 

ramo senegambiano (confederação formada por Senegal e a Gâmbia países vizi-

nhos a África Ocidental). Esta alcunha lhe fora dada por ele ser uma pessoa de pou-

cas palavras. Na narrativa ele se vê traído por seus aliados e desiludido com a forma 

como o poder se mantém em seu país. Ao se dispor a colaborar com a mudança 

dessa situação é assassinado.  

No início do episódio ele é apresentado como um soldado torturador que tinha 

o poder de mexer com o psicológico de suas vítimas, tamanha era a agressividade 

dos atos, percebida inclusive em suas performances mais simplistas e corriqueiras:  

 

O ambiente tornou-se mais tenso ainda quando ele mandou trazer 
mais um copo de cana. Instantes após a proprietária lhe ter satisfeito 
o desejo, deixando o copo no centro da mesa, ele executou um mo-
vimento brusco e prendeu a mão dela. Era como o salto inesperado 
de um tigre faminto sobre uma vítima indefesa. As garras iriam pene-
trar violentamente na pele da presa e desfazer o seu corpo em boca-
dos. Em poucos minutos a vítima passaria a um ser dotado de senti-
mentos e de vontade própria a um amontoado de pele e ossos, sem 
vida, sem expressão... Lixo. (SILA, 2002, p. 429) 

 

A proprietária do bar citada não se tornou mais uma vítima de Yem-Yem; con-

tudo, todos os presentes se angustiaram diante do súbito movimento. Naquele dia, 

Yem-Yem estava desiludido, contrariado por ter sido ele vítima de uma traição, que 

tantas vezes punira com tortura e morte. O capítulo culmina magicamente com a 

purificação da personagem onde a cachaça que bebia transformara-se em água. Ao 

sair do bar, agora desintoxicado e inofensivo, Yem-Yem ―[...] confessou perante o 

olhar atento e incrédulo de todos: — É altura de mudar algumas coisas neste país...‖ 

(SILA, 2002, p. 435). Sua purificação reacende e dá grande impulso à esperança e 



106 
 

crença num futuro menos agressivo, já que este simboliza a possibilidade de mu-

dança e conversão até mesmo daqueles presos nas teias do sistema vigente. 

A figura de Yem-Yem é bastante representativa; a descrição dele é de uma 

pessoa que causa silêncio e horror simbolizando as figuras de autoridade e censu-

ras que eram muito temidas na Guiné-Bissau no regime ditatorial. Seu assassinato é 

também significativo na temática, pois ocorre quando este decide agir a fim de usar 

sua força em benefício da nação, simbolizando os muitos guineenses que foram si-

lenciados e anulados em suas variadas conotações no processo de lutas e conquis-

tas sendo assim impedido de safarem suas mistidas. O silêncio que o acompanhou 

enquanto torturava também o acompanha no momento em que intenta fazer algo em 

benéfico da coletividade restando o perdurar da morosidade na busca pela esperan-

ça.  

É importante perceber a recorrência desse sujeito ambíguo, dividido entre 

dois mundos. A representação do anti-herói em Yem-Yem propõe uma espécie de 

reconstrução da imagem heroica através de uma perspectiva crítica que perpassa as 

novas realidades africanas após as independências. A figura do herói não é um mol-

de pronto e acabado. Segundo Peter Burke (2010, p. 205), o herói pode ser alterado 

em virtude das necessidades que surgem ao longo do tempo nas sociedades, mas é 

possível ainda determinar quatro tipos principais de herói no contexto pós-colonial 

que seriam o santo, o guerreiro, o governante e o fora-da-lei. Tais figuras que sur-

gem e são agregadas à tradição seriam modelados conforme seus protótipos ances-

trais. Nesse passo, personagens como Yem-Yem constituem elementos paradigmá-

ticos, na medida em que temos a construção de figuras heroicas polêmicas e con-

traditórias. O herói em questão seria uma figura híbrida em que encontramos mes-

cladas as características da liderança e do (in)sucesso (governante), assim como de 

um caráter duvidoso (fora-da-lei). 

O nono capítulo retoma a personagem Madjudho, jovem resgatado pelo Co-

mandante do primeiro episódio durante a guerra de libertação. O protagonista é por-

tador de uma doença sem cura, adquirida na tentativa de compreender uma mensa-

gem do mar que a ele fora direcionada, porém, nunca entendida por completo. O 

capítulo que tem por título Marrio traz uma mensagem de irmandade e amizade en-

tre as pessoas. Madjudho que posteriormente se nomeia Artudho, embrenha-se na 

missão de encontrar o significado da tal ―mensagem‖; para isto, entrega sua vida e 

recursos, sendo, ao fim, encontrado num hospital, por uma moça, com quem ele 
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compartilha toda sua história. Marrio é um neologismo acidentalmente criado por 

Artudho, após ser questionado por um agente de imigração a quem, de súbito, res-

pondeu unindo as palavras ―mar‖ e ―rio‖: 

 

Estávamos num avião grande e depois descemos numa terra diferen-
te, não sei qual o nome. Mandaram-me ter com um homem branco e 
esse ficou com meus documentos. Perguntou-me muitas coisas que 
eu não entendia. Eu disse-lhe somente que tinha ido por causa da 
mensagem. Mensagem de quem? Mensagem do mar, respondi em 
voz alta. [...] Já não tinha certeza se a mensagem era do mar ou era 
do rio, porque eles podiam chamar rio o mar que nós temos na nossa 
terra. Para evitar mais confusão ainda, disse as duas coisas ao 
mesmo tempo: Marrio. Se não era uma coisa só podia ser a outra. 
(SILA, 2002, p. 443-444). 

 

Artudho tinha por principais atributos um largo sorriso e uma frenética alegria, 

caracterização perfeita do arquétipo guineense; fora justamente por isso que recebe-

ra a tal mensagem do Mar. Ele tentou encontrá-la, para enfim decifra-la, mas antes 

de conseguir, sucumbiu à doença que havia adquirido no posto de saúde onde doa-

ra sangue sucessivas vezes a fim de angariar recursos financeiros e as passagens 

para a jornada na busca das respostas. O sorriso no capítulo é tido como uma cara-

terística de um povo e de uma comunidade que busca na inocência dessa expres-

são as respostas e os meios mais eficientes para abrandar os pesos de uma vida 

ladeada de ásperas imposições e adversidades históricas: 

 

Diagnosticaram lhe uma doença sem cura. Quando soube, passou o 
resto do dia a rir. No dia seguinte tinha nascido aquele sorriso com 
que premiava os médicos todos os dias. Quando chegava a hora da 
visita, quer comparecessem ou não, o sorriso libertava-se dos seus 
lábios e exibia-se. (SILA, 2002, p. 439). 

 

No hospital Arthudo é encontrado por uma jovem que encantada por sua ale-

gria e vontade de viver decide dedicar-lhe cuidados, a mesma assumira todos os 

compromissos com o hospital e o leva para casa onde pretende oferecer tudo o que 

ele precisava no intuito de minimizar o trágico fim daquele rapaz. A jovem tivera 

tempos atrás um relacionamento finalizado enquanto o amor ainda ardia no peito e 

seu sentimento por Arthudo se maximizou, justamente por ele ostentar uma leve 

semelhança com o tal rapaz: 
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Estava disposta a oferecer-lhe todos os dias uma parte daquele 
imenso carinho e amor que sentia enferrujar no seu coração e ter 
como recompensa a indescritível sensação de prazer e conforto mo-
ral que só se obtém contribuindo para a felicidade do seu semelhan-
te. (SILA, 2002, p. 442).  

 

Após dias de confidencias, longos diálogos e contação de estórias, Arthudo 

veio a óbito. É interessante perceber que o capítulo traz nas entrelinhas uma per-

cepção do narrar como condição para o resgate da memória e, deste modo, quem 

narra torna-se sujeito de suas his(es)tórias e não objeto de um discurso pedagógico. 

Em Bhabha (2003), grande parte da narrativa contemporânea, especialmente na 

pós-colonial, fazer essa busca, de uma maneira ou outra, puxando os fios que, apa-

rentemente, amarram de forma coesa nossas histórias e identidades mostram que 

outras urdiduras são sempre possíveis. 

O surgimento do elemento mágico comum da obra ocorre após o enterro de 

Arthudo, onde o choro da amiga transforma-se em ―um mar a correr no cemitério‖ 

(ibid., 2002, p. 447). Em Jean Chevalier (2009), as lágrimas são entendidas como ―o 

símbolo da intercessão‖ e neste momento, os mortos esquecidos por todo o roman-

ce e que também compõe a história da Guiné-Bissau, levantaram-se. Ainda segundo 

Chevalier (2009), o mar é o símbolo da dinâmica da vida. Tudo sai do mar e tudo 

retorna a ele, lugar dos nascimentos, das transformações e dos renascimentos, os-

tentando ao mesmo tempo a imagem da vida e da morte: 

 

um defunto com ar de muito velho e cansado avançou até junto da 
mulher que ainda continuava a chorar. [...] Informou que há muito 
não conseguiam descansar sossegados. Porque cada lágrima da-
quelas que caía provocava tumultos que não permitiam o repouso a 
que eles, os mortos, tinham direito. Por isso tinham decidido levantar-
se para corrigir a situação de uma vez por todas (SILA, 2002, p. 448). 

 

No enredo de Marrio, Sila consegue unir fortemente o lirismo e o impactante 

sofrimento sentindo por muitos guineenses. Os mortos parecem simbolizar a consci-

ência enterrada pelo ―lixo‖, que inunda e suja o país, mas que, mais cedo ou mais 

tarde, retorna para cobrar as responsabilidades de tantas mortes e da angústia que 

parece sem fim. Sila nos lembra que a partir do elemento morte é preciso ir ainda 

mais longe e que ela é a própria condição para o progresso e para a vida.  O capítu-

lo finaliza com o anúncio da mistida a ser safada por Marrio, enquanto os defuntos 

marcham rumo à capital, ―[...] ao ritmo de uma linda melodia que anunciava o matri-
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mónio que iria marcar o início de uma nova era [...] sem as lágrimas que tanto per-

turbavam o seu sossego‖ (ibid., 2002, p. 448). 

O capítulo final reúne as várias personagens que protagonizaram os episó-

dios anteriores, estas se encontram num movimento ―definitivo‖ de saferem suas 

mistidas. Aqui elas se apresentam acompanhadas por um exército de defuntos, con-

seguindo depor Nham-Nham e Amambarka do poder, além de varrerem o lixo do 

país, dando início a um novo tempo. O título Kambansa é um termo da língua guine-

ense que se refere, ―a passagem de um para o outro lado de um rio‖ (AUGEL, 2001, 

p. 66). Segundo Nsang Kabwasa (1982, p.14), ―a vida é uma corrente eterna que flui 

através dos homens em gerações sucessivas‖. A morte como citado anteriormente, 

compõe a vida na cosmovisão dos povos africanos. Para Jean Chevalier e Alain 

Gheerbrant (2009),  

 

O símbolo do rio e do fluir de suas águas é, ao mesmo tempo, o da 
possibilidade universal da fluidez das formas, da fertilidade, da morte 
e da renovação. O curso das águas é a corrente da vida e da morte. 
[...] A margem oposta é o estado que existe para além do ser e do 
não-ser. [...] Na china antiga, o símbolo da travessia do rio era uma 
verdadeira travessia do ano, a passagem das estações, e a do yin ao 
yang; era igualmente a purificação preparatória à fecundidade, sendo 
esta consecutiva à restauração do yang; e era ainda, um chamamen-
to à chuva: fecundação da terra pela atividade celeste. (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 2009, p. 780-781). 

 

É nessa conjuntura que Abdulai Sila mais uma vez se remete, como em mui-

tas outras vezes no texto à necessidade da caracterização de um novo período para 

o Estado bissau-guineense, inclusive no âmbito das mudanças discursivas no tocan-

te as novas alegorias fundantes estipulando esse momento como o marco do renas-

cimento da nação, com adesão à democracia revestida de novos discursos que se 

direcionam para o bem comum. Alegoricamente, à derrota daqueles que libertaram a 

pátria, mas que não viram seus anseios de justiça e paz concretizada segue-se a 

uma nova esperança. Essa aparece representada na obra pelas crianças, símbolo 

do futuro.  

É válido colocar que nos capítulos, nos espaço, assim como no tempo, os 

protagonistas vivem à parte, nas margens: um posto de comando abandonado, que 

se situa em Bissalanca, subúrbio de Bissau; uma cela, lugar por excelência dos 

―marginais‖; as sombras, habitadas por fantasmas que voltam a assombrar – aluci-

nações ou lembranças; o beco; o night club. Na obra essas margens que eventual-
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mente entrelaçam-se esboçam outra geografia e também apontam para outra com-

posição da nação, a marginal. Em Foucault, citado por Bhabha, ―o povo emerge no 

Estado moderno como movimento perpétuo da integração marginal de indivíduos‖. 

(FOUCAULT apud BHABHA, 2001, p. 546). Talvez emergir não seja a verbalização 

adequada, o povo se insurge. 

Ainda no propósito reivindicatório que trilha o narrado, Sila introduz três gru-

pos de crianças que se apresentam cantando e ostentando as cores da bandeira da 

Guiné-Bissau: o primeiro, vestido de vermelho, apresentou-se como sendo o grupo 

das vítimas da ambição e da corrupção, do desleixo e do desgoverno [...]. O segun-

do disse que o amarelo dos uniformes que vestiam era a cor da cólera, que lhes cei-

fara a esperança [...]. Quando se esperava que as crianças vestidas de verde se 

apresentassem, puseram-se todas a cantar em coro: ―How long shall they kill our 

prophets while we stand aside and look / some say it‟s just a part of it / we‟ve got to 

fulfill the book‖ [Por quanto tempo mais eles matarão nossos profetas enquanto nós 

ficamos de lado e olhamos / alguns dizem que é apenas uma parte disso / nós temos 

que cumprir o livro]. (SILA, 2002, p. 459, grifos do autor). 

O que marca emblematicamente ainda o episódio é o reaparecimento e a 

confissão de algumas personagens dos romances anteriores. A protagonista do sex-

to capítulo surge e temos então a certeza de ser Ndani, levando as crianças, possí-

veis alunos de seu marido, o Professor de A Última Tragédia consigo, a fim de lhes 

mostrar o caminho a seguir, aquele indicado pelo Kambletch. A aparição de Ndani 

não é a única que liga a obra aos dois outros romances de Sila. Mama Sabel conta 

ter tido o nome trocado por um ―djidiu21 de caneta‖. Chama-se, na verdade, Mbubi, 

protagonista de Eterna Paixão. Há referências, ainda, ao professor, marido de Ndani 

e a Daniel além dos ensinamentos no testamento do Régulo. Nesta perspectiva, 

tem-se, portanto, a união das três obras, compondo então a trilogia Mistida. 

A hesitação sobre como ler os eventos em Silá é patente. A leitura alegórica, 

contrária ao que o próprio autor nos aponta sobre seu texto diz-nos muito sobre ele, 

o próprio autor afirma: ―escrevo sobre o que vi nas ruas‖ (SILA, 1997). De acordo 

com Todorov, citado por Sá, 

 

se a alegoria não é categórica, explícita, poderia vir a tornar-se mais 
uma ferramenta para que se estabelecesse a dúvida. Além deste fato, 

                                                           
21

 DJIDIU – trovador, griot, músico, artista. “Djidiu de caneta” faz referência ao romancista autor da obra, Abdu-
lai Sila.  
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muitos contos alegóricos por definição somente explicitam seu aspecto 
totalizador ao final do texto, durante o desenrolar da narração. Desta 
forma, podemos vivenciar momentos fantásticos, que somente seriam 
considerados como alegoria ao término da leitura. (SÁ, 2003, p. 42) 

 

Acredito que esta explicação estaria mais de acordo com a experiência que a 

leitura da obra nos oferece, pois é realmente neste capítulo que ela certamente se 

resolve. No episódio, os três planos narrativos convergem e passam a fazer mais 

sentido. A tradução do canto das crianças que ecoa no parágrafo se remete ainda à 

necessidade e ao desejo de assim como muitos romances nacionalistas de apresen-

tar um final feliz.  

No intuito de dar por encerrada a narrativa, o autor se questiona sobre o me-

lhor a fazer e chega a sugerir fugindo a formalidade textual: ―[...] estimada leitora ou 

leitor: feche este livro agora mesmo e não diga a ninguém que um dia chegou a tê-lo 

à mão‖ (SILA, 2002, p. 463). Contudo, suas palavras revelam a verdadeira essência 

da obra: que ela sirva para reflexão, mesmo que não acreditem em tudo o que con-

ta. A única coisa de que tem certeza,  

 

é que quando Djiba Mané e as suas companheiras resgatarem a es-
perança, alguém que certamente não será um mero djidiu de caneta, 
terá que ouvir a passada da boca de Mama Sabel, aliás, perdão, 
Mbubi, e escrever uma outra Mistida, que não será como esta que 
acabou de ler. (ibid., 2002, p. 463). 

 

Ao que parece, a obra não se mostra centralizadora apenas na trilogia, o diá-

logo do arranjo intertextual e o fio condutor revelam em suas últimas linhas uma mis-

são profética ao citar o romance que viria a ser publicado 19 anos depois, Memórias 

SOMânticas: Sila comenta que ―talvez seja possível que o que não possa revelar-lhe 

agora venha a ser detectado no Sol e Suor ou, quem sabe, nas Memórias SOMânti-

cas. Depende...‖ (SILA, 2002, p. 463). Tal colocação enseja a promessa de novas 

histórias onde o desejo do renascimento e da reconstrução, da união dos sentimen-

tos e da busca de uma familiaridade tornar-se-ão assim uma realidade premente, e 

urgente como as mistidas desta rica nação.  

Para finalizar é importante registrar que os fatos como experiências que se 

constituem no plano do discurso podem, portanto, assumir múltiplas configurações, a 

obra de Sila aponta que toda verdade é uma construção. Mistida evidencia, portanto, 
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a limitação explicativa do historicismo, esgarçando a concepção linear da história ao 

reconstruir-se na trilogia. Fato que para o estudioso Luis Alberto Santos é, 

 

[...] explodido o continuum da História, a temporalidade aparece co-
mo uma forma disjuntiva de representação, sem uma lógica causal 
centrada. Passa-se a pensar a História como conjunto de temporali-
dades diferenciais. Desse modo, rompe-se a pressuposição de que 
há um momento em que as histórias culturais se unem em um pre-
sente imediatamente legível. Nessa perspectiva, a cultura nacional 
se articula como uma dialética de várias temporalidades – moderna, 
colonial, pós-colonial, nativa etc. No esgarçamento do tempo linear, 
coloca-se em xeque o caráter homogêneo da nação e o discurso da 
coesão social moderna. (SANTOS, 1996, p.14) 

 

Reiteramos que a realidade silariana transborda a ficção, transcendendo os 

limites redutores e unilaterais que a história impõe. Mistida paradoxalmente, amplia 

as concepções de história e realidade conferindo aos episódios novos sentidos, não 

se prendendo exclusivamente ao que oficialmente se diz sobre os fatos e sobre as 

personagens ou suas representações, vislumbrando assim para além daquilo que se 

lê. A ficção na obra desprende-se do factual para, assim, poder dialogar com ele e o 

intelectual guineense, em Abdulai Sila, ao assumir ora o papel de guerrilheiro na luta 

de libertação, ora a função de crítico das imposturas do período pós-independência, 

apresenta-se como aquele que (re)constitui um outro (e novo) olhar sobre sua 

(his)estória. Em suas múltiplas facetas, este é capaz de um fazer literário cuja inter-

locução com o real (factum/fictione) efetiva-se em um entre-lugar, o que confere a 

obra um caráter de discurso político. 
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5 AS REMINISCÊNCIAS DA UTOPIA FEMINIL EM MEMÓRIAS SOMÂNTICAS 

 

Un individu n‘est pas distinct de sa place; il est sa place même. 
[Um indivíduo não é distinto do seu lugar; ele é o lugar dele.] 

 

Gabriel Marcel
22 

 
 

O pensamento inicial do filósofo, dramaturgo e compositor francês Gabriel 

Marcel direciona-nos para a questão latente do contexto de pós-colonialidade na 

Guiné-Bissau mais uma vez, alargando uma reflexão onde a fragmentação ocasio-

nada pelos históricos conflitos coloniais se mostra vivificada nas memórias e na ex-

pressão do narrado. O ser e o espaço se constituem aqui eixos sobre os quais se 

estruturaram algumas das reflexões empreendidas. Os elementos que os interligam 

oferecem valores semânticos diversificados às relações que ali se configuram; ―ser‖ 

e ―espaço‖ passam a constar um no outro de modo que, mais do que paralelizados, 

eles estão enfeixados, entrecruzados, fato que se nutrem no pensamento de Rober-

to DaMatta (1997), ao afirmar que ―o espaço é como o ar que se respira‖ e mais ain-

da em Vanessa Kukul (2005), citando que: 

 

Vigilantes ou sonhadores, a maioria de nós compreende que existir 
significa habitar. Habitamos espaços reais e espaços imaginários. 
Estes, não raramente, designam nossa psiquê e aqueles nos situam 
espacialmente no universo e nos revelam [...]. Os espaços são vivi-
dos em sua realidade e em sua virtualidade. (KUKUL, 2005, p. 19)  

 

Acerca disso, pode-se inserir com ganhos intencionais a categoria tempo, por 

subliminarmente se mostrar operante na completude semântica da expressão ser e 

espaço perfazendo uma clara referência ao pensamento do célebre filósofo Martin 

Heidegger em sua obra Ser e tempo (2009). Para o autor, o ser está vinculado à 

existência, ao seu próprio acontecimento e o caminho para o conhecimento do ser 

parte do próprio homem, de seus questionamentos e reflexões. A obra de Sila apre-

senta-nos um ser enquanto conceito universal e indefinível. Diferenciando a noção 

de ser e ente (coisa), Heidegger (2009) afirma que o homem é um ―ente inacabado‖, 

que se reconstrói constantemente. Tendo a morte como horizonte e limite do futuro, 

                                                           
22

 Gabriel Honoré Marcel foi um filósofo, dramaturgo e compositor francês ligado à tradição fenomenológico-
existencial. Trecho retirado da obra de: António da Silva Gordo, A Escrita e o Espaço no Romance de Vergílio 
Ferreira, Porto, Porto Editora, 1995, p.21. 
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o homem deve retomar-se a cada momento, unir presente e passado e sua existên-

cia estará, portanto, vinculada à temporalidade. 

Este breve perpassar nos artefatos existenciais da filosofia humana diz res-

peito para nós, expressivamente ao universo do texto ficcional que aqui se apresen-

ta e ganha contornos na obra Memórias SOMâticas. Tal afirmativa torna imperativo 

um importante ajuste na denominação sobre o cerne empreendido. Nesse sentido, o 

mais apropriado é afirmar que são as relações entre personagem, espaço e narrativa 

que, efetivamente, constituem o ponto central deste estudo. O crítico Anatol Rosen-

feld (2005) parece concordar com esse ponto de vista, ao afirmar que ―é [...] a per-

sonagem que com mais nitidez torna patente à ficção‖ (ROSENFELD, 2005, p. 21). 

Portanto, se o substantivo ―ser‖ pode referir-se tanto a um eu-biográfico quanto a um 

eu-fictício, o termo ―personagem‖ restringe o sentido do termo, associando-o exclusi-

vamente ao universo literário. No macrocosmo pós-colonial tal contexto é até eviden-

te, porém, não se dá em sua totalidade. Pois este, em muitos momentos transborda 

a ficcionalização e projeta a mais translúcida realidade. 

A obra de Abdulai Sila se descortina delineando no âmbito da teoria e da his-

tória literária africana categorias pra além das supracitadas, sendo importante levar 

em consideração que o isolamento de algumas delas, embora necessário do ponto 

de vista do recorte teórico-acadêmico, não passa de um imperativo didático. Para 

Antonio Candido,  

 

É uma impressão praticamente indissolúvel: quando pensamos no en-
redo, pensamos simultaneamente nas personagens; quando pensa-
mos nestas, pensamos simultaneamente na vida que vivem, nos pro-
blemas em que se enredam, na linha do seu destino – traçada con-
forme uma certa duração temporal, referida a determinadas condições 
de ambiente. (CANDIDO, 2005, p. 53)  

 

Desse ponto de vista buscamos no ensejo que a narrativa é um objeto com-

pacto e inextrincável, todos os seus fios se enlaçam entre si e cada um reflete inú-

meros outros, sobretudo no que diz respeito às histórias e memórias na composição 

das identidades em ambientes ex-colonizados como a Guiné-bissau. Todo recurso 

da análise não deve servir de mutilação da narrativa, mas haurir de modo disciplina-

do, as potencialidades que esse texto faculte em seus aspectos teóricos, históricos e 

identitários.  
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Abdulai Sila, em Memórias SOMânticas, nos apresenta uma protagonista não 

nomeada que reivindica uma voz narrativa na construção da história, contestando 

não somente determinados pressupostos ideológicos mas também a racionalidade 

androcêntrica presente em muitos contextos de África. Neste processo literal de 

emancipação da mulher africana, concomitante com o ambiente pós-colonial, revela-

se, porém, a produção de outras relações de opressão e de outras subalternidades 

como vistas na narração das desventuras com o toque da alternância de temporali-

dade. Tal estratégia permite-nos experienciar vários momentos que em pontos es-

pecíficos aproxima-se de um ―diário de bordo‖ servindo tanto para relatar quanto pa-

ra questionar as utopias da vida: 

 

Quando perdemos a capacidade de questionar ganhamos uma pren-
da vitalícia: um cérebro oco. Com um cérebro oco a vida é uma coi-
sa; ela é outra coisa completamente diferente quando libertamos o 
pensamento e, encarando a vida de mente aberta e alerta, nela pro-
curamos o inverossímil. Enquanto indomada, a vida regenera-se co-
lorida, reequaciona permanentemente a razão e faz brotar a paixão. 
É quando podemos fazer dela o que os incautos jamais serão capa-
zes de prever. (SILA, 2016, p. 14) 

 

A prospecção da personagem hasteia um mundo de conotações relacionais, 

na verdade, um pretexto para a criação da verossimilhança entre as histórias e as 

memórias de um ambiente pós-colonial que ainda vivencia as amarras e os conflitos 

do contato com o espoliador. Ao que parece e que na realidade é muito comum nos 

textos silarianos a narrativa se apresenta com um tom de parábola, arregimentando 

ensinamentos para vidas futuras. O excerto seguinte evidencia essa realidade: ―Ve-

zes sem conta a vida me iludiu. A fé desafiando a lógica, a frustração ameaçando a 

dignidade num ciclo desgraçadamente longo‖ (SILA, 2016, p. 15). Efetivamente, não 

são poucos os momentos do livro em que a ação narrativa é suspensa a fim de que 

sejam enxertados comentários judiciosos sobre as ações ou sobre o caráter dessas 

ou daquelas personagens. 

Algo que chama atenção ainda sobre a protagonista é o fato da mesma, como 

citado anteriormente, não ser nomeada: ―Os anos passaram, deixando esperanças 

quase caducadas, a incerteza de uma existência digna do nome. Nas noites de in-

decisão procurei a luz redentora, nos vestígios da luta pela afirmação procurei ampa-

ro‖. (ibid., 2016, p.15). A ausência de um nome próprio na literatura geralmente 

aponta para o fato de a identidade da personagem ser de tal forma fraturada e in-
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consistente que sequer consegue se caracterizar através de sua própria alcunha, 

elemento primeiro que singulariza um indivíduo. Fato confirmado em Jean Chevalier 

(2009), para ele, o nome próprio, bem mais que um signo de identificação, configura-

se como uma dimensão do indivíduo.  

Porém, contrariando tais excertos Abdulai Sila parece criar intencionalmente 

uma personagem não nomeada justamente para, em suas desventuras, interações, 

sentimentos e pensamentos, referenciar uma coletividade e não o fechamento na 

singularização do indivíduo. A protagonista, por essa característica, se insere forte-

mente no campo das representações coletivas em África. Em Emile Durkheim 

(2011), interpretamos que, na literatura, isto parte de um conceito de consciência 

coletiva para chegar às representações. O objetivo é justamente fixar, conceitual e 

empiricamente, uma realidade considerada como estando fora do indivíduo, fora de 

sua consciência individual: 

  

O conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros 
de uma mesma sociedade forma um sistema determinado, que tem 
sua vida própria; pode-se chamá-lo de consciência coletiva ou co-
mum. Sem dúvida, ela não tem por substrato um órgão único; ela es-
tá, por definição, difusa em toda extensão da sociedade. [...] Com 
efeito, ela é independente das condições particulares onde os indiví-
duos se encontram; eles passam e ela continua. [...] Ela é o tipo psí-
quico da sociedade, tipo que tem suas propriedades, suas condições 
de existência, seu modo de desenvolvimento, assim como os tipos 
individuais ainda que de outra maneira. (DURKHEIM, 2011, p. 81)  

 

A passagem demonstra a consciência coletiva enquanto conjunto de crenças 

e sentimentos comuns. Esse sistema tem vida própria e continua. Os indivíduos 

passam, ela não. Durkheim reforça a ideia que essa consciência (coletiva ou co-

mum) está ―difusa‖ na sociedade. Espalha-se e não pertence a ninguém é o tipo 

―psíquico da sociedade‖. A partir daí pode-se afirmar que suas ―funções especiais‖ 

são ―sistemas de representações e de ações‖ que se encontram ―fora da consciência 

comum‖. A imagem de tempos de desassossego, de mal-estar, comuns em espaços 

de transição como evidenciados na Guiné-Bissau, na conduta e pensamentos da 

protagonista, corroboram e nos remem ainda ao conceito de ―entre-lugar‖, desenvol-

vido por Homi Bhabha.  

Para o teórico, são estes ―entre-lugares‖ que possibilitam ―a elaboração de es-

tratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de 
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identidade postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a pró-

pria ideia de sociedade‖ (BHABHA, 1998, p.20). A heroína silariana expõe frequen-

temente suas vivencias para representar na obra a filha renegada, a órfã, a enteada, 

a sobrinha adotada, a irmã, a esposa, a mãe a viúva e acima de tudo a mulher negra 

que batalhou como toda mulher nesse ―entre-lugar‖ social e cultural.  

Nesta perspectiva Abdulai Sila imprime em Memórias SOMânticas o universo 

feminino, (re)criando uma coletividade que se faz na imagem da mulher negra, e 

deixa evidente as especificidades que nelas existem, sem que percam a essência da 

cultura e do nacional. Tais características se fazem latentes quando a personagem 

demonstra uma necessidade significativa de transformação da ordem, questionando 

a obrigatoriedade de pertencer a um homem. Não por se mostrar reacionária ao fato, 

mas por associar o ‗pertencimento‘ a uma condição de subalternidade e dominação 

típicas dos padrões eurocêntricos vivenciados por ela:  

 

Mas será que uma mulher tem que pertencer sempre a um homem? 
E se aquilo que ia vendo aqui e ali, de uma forma flagrante ou dissi-
mulada, fosse a resposta? Não podia haver uma forma mais harmo-
niosa de relacionamento, um outro tipo de convivência que não a ba-
seada na dominação? A noite e o dia coabitam pacificamente, dando 
cotidianamente lições de complementaridade. Por que não se valori-
za esse ensinamento? Por que tanto culto de autoridade se é na 
harmonia que está o verdadeiro sentido da vida? [...] Queria uma 
resposta que me sossegasse, que me desse esperança no amanhã, 
que me fizesse esquecer o fardo de um passado de submissão e 
apontasse a emancipação como meu destino certo. (SILA, 2016, 
p.33) 

 

É interessante reafirmar a partir do fragmento que o autor adentra o universo 

feminino, dando voz a uma personagem, que questiona e clama proferindo axiomas 

num direcionamento maior, baseando-se inclusive num histórico nacional. O narra-

dor através do espontâneo pensamento da protagonista, supostamente sem nenhum 

valor aparente, propõe ensinamentos de vivências e consciência sobre a coletivida-

de. Zinani (2006, p.49) agrega a este pensamento afirmando que: ―a constituição do 

sujeito feminino é um processo com raízes históricas que implica transformações 

relevantes na sociedade, uma vez que a mudança da mulher acarreta modificações 

nos papéis sociais que deixam de ser fixos e definidos, tornando-se abertos e inde-

terminados‖.  
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5.1 Quantas nações a história é capaz de narrar? 

 

Paralelamente à ficcionalização silariana, a história da Guiné-bissau se mos-

tra viva protagonizando a trama como sendo ela mesma a narrar suas memórias. 

Acerca disso, é importante comentar por ter larga visibilidade em Memórias SOMân-

ticas que a Guiné-Bissau tem sido considerada o lugar onde o expansionismo portu-

guês encontrou mais resistências, sistematicamente criando focos contra a domina-

ção, herança esta que veio a ser determinante para a luta de libertação. Em Basil 

Davidson, observamos que:  

 

Esta longa resistência influenciou decisivamente as atitudes das po-
pulações rurais africanas da Guiné-Bissau [...]. Para eles, os euro-
peus constituíram sempre um perigo [...] seja pelo tráfego de escra-
vos dos velhos tempos, seja pelas invasões militares de épocas mais 
recentes. (DAVIDSON, 1975, p. 33) 

  

Nesta perspectiva, o percurso de quem participou nas lutas de libertação, lon-

ge de começar com a guerra se inscreve num período de tempo muito mais longo 

que é o da colonização portuguesa, tempo marcado por inúmeras dinâmicas de re-

sistência. Tal aspecto se torna atávico nesse contexto e muito mais no intento literá-

rio contemporâneo. Tudo isso se mostra pertinente em vários momentos das viven-

cias da protagonista e de outras personagens na trama. Esta hodiernamente tenta 

construir e (a)firmar sua identidade nacional forjada nessa resistência: ―— Vamos ser 

Africanos! [...] Olha pra mim, vamos construir a nossa nação Africana e deixar de ser 

um apêndice dessa pátria multicontinental e plurirracial, ou sei lá como os tugas 

chamam a isto agora.‖ (SILA, 2016, p. 35). Levando em conta o peso e o momento 

histórico que motivaram o proferimento das palavras, é possível relacionar direta-

mente o impacto ao surgimento da luta contra a dominação portuguesa em sua ex-

tensão.  

Se não for um projeto considerado a priori intencional, certamente a narrativa 

relata o papel decisivo que muitos elementos tiveram e tem na construção de uma 

identidade para a nação por resgatar aspectos históricos e vivificar eventos que mui-

to contribuíram para a formação do Estado. Em cada etapa, naturalmente, ela pare-

ce ressignificar os termos nos quais a própria construção identitária foi pensada ou 

proposta, independentemente da escala referida: regional, étnica ou nacional, o que 
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é natural, visto serem as condições contextuais e o ideário mobilizado nelas cambi-

ante. É muito difícil, a não ser por arroubos românticos e/ou historicistas, estabelecer 

indelevelmente um fio condutor único ligando gerações, ideias, projetos políticos e 

contextos distintos. 

Na história subliminar, é importante relatar também que a República da Guiné-

Bissau seria, nas palavras do líder do movimento de libertação Amílcar Cabral, uma 

―nação forjada na luta‖ contra o colonialismo português. Atribuindo à luta de liberta-

ção a fundação do Estado-nação, a formação do PAIGC (Partido Africano para a 

Independência da Guiné e Cabo Verde) o acontecimento mais marcante da história 

política da Guiné-Bissau suas heranças coloniais mais comuns e que assume como 

argumento o carácter artificial das fronteiras. O PAIGC pressupunha que a unidade 

nacional entre os territórios da Guiné-Bissau e de Cabo Verde permitissem uma me-

lhor compreensão e análise sobre o sistema colonial ao qual estavam subjugados, 

bem como a elaboração de estratégias coletivas de resistência contra o domínio eu-

rocêntrico e os desejos de independência que são frequentemente resgatados e de-

finidos na literatura: 

 

[...] desse grande sonho de nós também termos brevemente a nossa 
Independência, o nosso Estado, o nosso Governo, a nossa Rádio e 
Televisão Nacional, o nosso Syli Nacional, o nosso Ballet Nacional. 
Tudo Nosso! [...] Lembrei-lhes que tal como o Partido dizia, dentro de 
pouco tempo a guerra ia acabar, o nosso país ia ficar livre, e voltarí-
amos para a nossa terra onde cada uma de nós teria o seu lar, num 
bairro moderno, construído de raiz. (SILA, 2016, p. 47 e 49). 

 

Certamente, após a independência as fronteiras continuaram a não respeitar a 

heterogeneidade étnica e linguística existente e ainda ―não existe uma legitimidade e 

continuidade territorial para a nação guineense, que não seja a imposta pela presen-

ça colonial‖ (LOPES, 1988, p. 61). Fatores que certamente fomentam até hoje o ide-

al coletivo da utópica da libertação em África, elementos corriqueiros na fala da pro-

tagonista em Memórias SOMânticas: 

 

Descobri o significado mágico de tornar-se africano, o fascínio da in-
dependência. Vários países africanos iam ficando independentes e 
deles vinham notícias maravilhosas. Era um mundo novo que estava 
a crescer, um sonho a tornar-se realidade. Olhar para toda a gente, 
mesmo para o branco de igual para igual, ter um nome próprio sem 
ser pseudônimo nem alcunha de branco num bilhete de identidade 
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sem - B, poder ir à escola sem ter que usar uma peruca, vestir a nos-
sa roupa e falar a própria língua sem complexos nem remorsos, viver 
em paz e harmonia com toda a gente! Oh, como era fascinante as-
sumir-se africano! (SILA, 2016, p. 38) 

 

Os pensamentos, desejos e propostas notadamente comungam com as pro-

postas do PAIGC, este partido de vanguarda que representava e confundia-se com 

o ‗Estado-nação‘ em construção. Para Fanon (1961) ao defender que o colonizador 

faz o colonizado; a luta anticolonial teve ainda por objetivo criar um ―homem novo‖ 

liberto da exploração colonialista, capaz de destruir as ideias e os hábitos corruptos 

herdados do passado, desenvolvendo o espírito científico para eliminar a supersti-

ção promovendo a emergência de uma cultura nacional. Chamamos atenção aqui 

para a importância da consciência sobre o caráter político vinculado à construção 

dos heróis nacionais – tão prenhes de ―tradições inventadas‖, processo atrelado a 

tentativas de politização de memórias históricas. Contudo, e por mais relevantes que 

sejam os meandros do problema, a análise deste complexo jogo de produção políti-

ca da história vai além dos objetivos desta análise. 

 

 

5.2 A língua como herança (narr)ativa 

 

O ensejo histórico do narrado nos reporta, sobre maneira, aos países que re-

centemente atravessaram duras e sucessivas guerras civis. Isso nos faz perceber 

que a produção literária de Sila se volta quase que integralmente para a busca de 

uma coerência nacional e acima de tudo uma identidade africana, como elementos 

principais da construção de suas temáticas em suas realizações literárias. Para es-

tes, ―Entre a decadência das divindades da terra e o martírio dos visionários a digni-

dade prevalecerá.‖ (SILA, 2016, p. 39). Dessa forma, por mais que os vários agentes 

da historiografia africana tenham tentado buscar um equilíbrio literário, as contradi-

ções e a necessidade de afastar os espectros resultantes de um passado nebuloso 

ganham espaço em Memórias SOMânticas, mostrando quão grandes e profundas 

são as cicatrizes do processo de dominação aos quais a Guiné-Bissau foi condicio-

nada.  

É contraditório dizer que tanto em Memórias SOMânticas quanto em outras 

obras de Abdulai Sila, pudemos observar que uma das armas ou heranças mais ri-
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cas que os colonizadores puderam deixar, apesar de toda espoliação e fragmenta-

ção do povo da Guiné-Bissau, foi a língua portuguesa. Silviano Santiago (1978) 

aponta que a dominação cultural se deu, em um dos seus fundamentos, questionan-

do sobre a ―verdadeira Língua‖ local. Fato que ocasionou uma desfiguração cultural 

e a proibição das línguas autóctones por serem incompreensíveis para o coloniza-

dor. Porém, apesar de toda repressão, os idiomas nacionais como o crioulo continu-

aram vivos e ativos, compondo o centro de referência para as comunidades étnicas, 

não tendo jamais perdido seu status de meio de comunicação e de expressão famili-

ar e grupal, fortalecendo inclusive os laços entre estes: ―ici il faut se débrouiller deh 

[aqui temos que nos defender]‖ (SILA, 2016, p. 41). No texto evidenciamos que esse 

fato estimulou uma necessidade maior e mais coerente entre os nativos, a troca e a 

negociação. Não só com os portugueses em relação a língua, mas entre os próprios 

africanos no intuito de fortalecer suas relações e culturas: 

 

Quando cheguei a Conacri em pleno mês de agosto, sabia que as 
coisas não iam ser fáceis [...] No início éramos só duas, mas depois 
passamos a ser três mulheres a dormir na mesma cama, num quarto 
de uma casa de um conterrâneo que pra cá tinha imigrado antes do 
início da luta. O homem era simpático sempre com um sorriso no ros-
to, mas não falava bem kriol. A mulher dele era originária de uma ta-
banca perto de Cacine, mas das línguas de nossa terra só falava 
sussu. [...] Ela ia ensinar-me sussu, que era das línguas mais faladas 
em Conacri, e eu kriol a ela. Depois acrescentei o francês ao pacote 
negocial e saí a ganhar... (SILA, 2016, p. 41,42). 

  

 Essa pluralidade de línguas que observamos em pequenos espaços geográfi-

cos como trazido no ensejo são características comuns do ambiente África. No caso 

da língua portuguesa, a história narra que esta passa a coexistir com outras línguas 

autóctones, diante deste cenário plurilíngue, cabendo a ela, como língua exógena, 

assumir o papel de língua neutra que possibilitasse o estabelecimento da comunica-

ção do país africano não só externamente; mas também, e principalmente, interna-

mente; uma vez que a adoção de uma língua oficial comum pode contribuir e propi-

ciar a formação de uma identidade nacional. Em Eni Orlandi (2009) observamos que, 

o estabelecimento de uma língua nacional, ou oficial, decorre muitas vezes de dispu-

tas, de conflitos, e/ou acordos, pois as línguas são ―práticas simbólicas‖ em que ―re-

lações de poder regem seu funcionamento e é impossível pensá-las fora dessas 

condições [...] político-históricas‖ (ORLANDI, 2009, p. 211).  
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É relevante comentar que o processo que define a língua nacional, conforme 

estas condições, variou de uma nação à outra. Em algumas, houve a imposição de 

uma língua ―padrão‖ diferente do uso popular, tornando-se a língua da administra-

ção, do governo, a que deveria ser ensinada nas escolas; em outras não havia dife-

renças significativas entre o uso oficial e o popular. Em muitos casos, por haver mais 

de uma língua no território, uma é escolhida como oficial e depois adquire o estatuto 

de língua nacional, mas as razões e as consequências desta escolha não eram as 

mesmas em todos os lugares. Eric Hobsbawm (2011) cita vários exemplos, como o 

da pequena burguesia emergente que apelava para o uso da língua popular como a 

língua da nação, ou quando os intelectuais buscavam as ―raízes‖ do povo. Em ou-

tros casos, ao contrário, as classes dominantes resistiam em assumir uma língua 

popular, muitas vezes utilizando uma língua estrangeira se fosse a de prestígio ou 

de garantia de negócios (HOBSBAWM, 2011, p. 127-140). 

O que realmente queremos frisar é a importância da língua portuguesa como 

alicerce de uma literatura nacional, pois observamos em Sila a seriedade do desejo 

da construção de uma literatura de língua portuguesa da África ocidental e de 

(re)desenhar o mapa histórico do período colonial na tentativa de (a)firmar a identi-

dade dos guineenses. O autor toma a literatura em língua portuguesa como arma 

contraria ao discurso da colonização, (re)apropriam-se dela no sentido de projetar a 

cultura e as identidades africanas a partir do interior da própria cultura e da centrali-

dade que as define. Com isso, Sila pode ser lido em vários continentes, propagando 

para além de suas fronteiras todas as nuances da Guiné-Bissau, uma comunidade, 

segundo Abdala Júnior, em vias de ascensão: 

 

Uma comunidade ibero-afro-americana assim imaginada em termos 
de futuro [...] não se voltaria para os símbolos do passado, mas per-
mitiria reimaginar a nação, cada uma das nações, numa relação mais 
estreita e aberta. (ABDALA JUNIOR, 2002, p. 74). 

 

Essa ideia proposta por Abdala Júnior ilumina o estudo comparativo de litera-

turas de língua oficial portuguesa, pois aponta para um dado que deve ser levado 

em consideração: há entre esses países uma tradição histórico-cultural comum, 

atravessando as manifestações artísticas. As produções literárias partem de um 

mesmo lugar, por meio de construções dos tempos coloniais em um constante pro-

cesso de aproximações e diferenciações. A partir desse movimento de comunicação 
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em língua portuguesa, onde há um passado comum, já que tiveram um mesmo co-

lonizador, abre-se a possibilidade de uma sequência ideológica, que será um indica-

tivo para o que ele convencionou chamar ―macrossistema‖. Esse sistema é um cam-

po comum de contato entre as literaturas nacionais. Ressalte-se que é abstrato e 

alimentado pelo passado comum dessas nações como também alimentado concre-

tamente pela diversidade de produções literárias nacionais. É essa diferenciação 

que permite as divergências históricas e formas de ruptura de modelos culturais tra-

dicionais. Nota-se que a ideia de macrossistema apresenta um caráter político, com 

a finalidade de situar as produções literárias de língua portuguesa no cenário inter-

nacional. 

 

 

5.3 O elemento feminil em meio à dor 

 

Talvez só rivalizando com o amor ou tantas vezes magnificamente combinada 

com ele, a guerra tem sido, ao longo da história, tema de inspiração para as grandes 

narrativas em muitos ambientes como África. Abdulai Sila em Memórias SOMânticas 

mostra-se repetidamente inspirado pela tragicidade da guerra em suas variadas fa-

ses e faces históricas, ora exaltando o amor à pátria, ora (re)desenhando o amor e a 

paixão entre as personagens. Em Memórias SOMânticas este se propõe a narrar o 

amor em meio a guerra fato que se torna evidente desde o título: ―Memórias‖, facul-

dade pela qual o espírito conserva ideias ou imagens, ou as readquire sem grande 

esforço; ―SOMânticas‖ palavra que de início causa certa curiosidade e que na reali-

dade revela-se com um acrostico nas primeiras letras: ―Speak Only Memories‖ [Falar 

apenas memórias], naturalmente românticas, fazendo brotar a leviandade do sonho. 

A personalidade que protagoniza a narrativa vive uma história marcada por uma lon-

ga e sinuosa caminhada em busca da utopia, onde o discernimento nem sempre se 

impõe. Dissimulada algures na fronteira entre a loucura e a paixão, forja-se a certeza 

de que nasceu para uma missão: Narrar o amor e a utopia em suas variadas tonali-

dades.  

 

Construímos um mundo plural, onde todas as cores do arco-íris se 
fundem sem nunca se confundirem. Recuperamos a palavra e, aben-
çoando-a fizemos com que a magia do narração sustentasse os no-



124 
 

vos limites da razão. Muito além do verbo e da doutrina. (SILA, 2016, 
p. 123) 

 

De início a protagonista demonstra certo trauma pela figura masculina e logo 

um rapaz da escola faz com que tais pensamentos caiam por terra: ―Essa infalibili-

dade reforça-se todos os dias, após cada encontro com ele, o meu homem, o rapaz 

que conheci na escola e que vinha sendo meu.‖ (SILA, 2016, p. 34), ambos além do 

sentimento, comungavam do mesmo pensamento: ―Limpar a sujeira da nossa terra‖ 

(ibid. 2016, p. 37). O narrado silariano parece em determinados momentos reprodu-

zir e questionar os movimentos históricos das guerras, onde as mulheres se posicio-

navam nas periferias dos combates: em casa, na chamada ―homefront‖, nas fábricas 

de munições, nas enfermarias dos hospitais militares, na resistência, nos serviços 

militares, nos locais de prostituição, e ainda, na propaganda institucional, ora estimu-

lando os homens a marchar, ora apontadas como o símbolo a defender pelos ho-

mens na frente de guerra.  

O próprio discurso de militarismo que alimenta a guerra, com a sua marca de 

masculinidade, protetora das ―mulheres e crianças‖, é substituído por um discurso 

integrador que contempla a relação entre homem e mulher como a base da socieda-

de de paz que se quer construir. De fato o que observamos em Memórias SOMânti-

cas é que na protagonista reside a garantia do regresso a uma certa normalidade, 

ainda que com as lutas e os custos inerentes à libertação, em termos sociais e labo-

rais, que a situação de guerra lhes trouxe, com os homens fora dos seus habituais 

locais de trabalho. A personagem parte em busca de seu amado em uma região 

chamada Conacri. Lá ela divide quarto com duas outras companheiras na casa de 

um conterrâneo que trabalhava num estabelecimento comercial que tinha posto à 

disposição do Partido.  

Do convívio com as diferentes personalidades que encontrara e por conta de 

um breve desentendimento motivado pelo local de dormida, ela tira uma de suas 

primeiras lições; máximas comuns das composições silarianas: 

 

Eu não teria como me impor, pois para além de serem fisicamente 
mais fortes, eram ambas mais velhas do que eu, o que no nosso có-
digo de conduta era sinônimo de adicionais direitos adquiridos. To-
das sabíamos que o primeiro macaco que chega à lagoa é o que be-
be a água mais limpa, mas elas queriam alterar essa regra e ainda 
por cima por via da violência. [...] Aprendi uma das maiores lições de 
sempre: nada é grátis na vida, e no saber negociar é que está a ver-
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dadeira solução dos problemas. Quando se pretende uma coisa ou 
se está perante um problema, pequeno ou grande, há que conversar, 
negociar, dar alguma coisa para se poder receber outra. (SILA, 2016 
pp. 43 e 49) 

 

Na perspectiva silariana é importante considerarmos que os símbolos são 

constantemente (re)significados pela dinâmica da vida e das lutas. Isso significa que 

até aquilo que identificamos como origem cultural, é passível de ser (re)significado à 

medida que agimos no mundo. Por isso, a ideia de sempre voltar atrás e reivindicar 

o que ficou perdido, não deve ser tomado como um eterno retorno ao passado, mas 

como a apropriação crítica desse passado de forma à melhor compreensão do pre-

sente e das possibilidades futuras. Para isso, seria necessário rejeitar as visões 

mumificadoras da cultura, e pensá-la como um elemento que está em constante ne-

gociação e disputa. Mais do que isso, entender que essas negociações e disputas 

se dão de formas diferenciadas a depender do tempo e espaço, mas nem por isso, 

menos ou mais legítimas, hibridas.  

Acerca disso, Homi Bhabha ilustra uma categoria dessa ―negociação‖ nos es-

tudos pós-coloniais que certamente se encaixa no narrado em Memórias SOMânti-

cas. Esse espaço de negociação de instâncias contraditórias produz lugares e obje-

tivos híbridos de lutas e destrói as polaridades negativas entre o saber e os seus 

objetos. Para Bhabha, essa temporalidade da negociação ou tradução desmonta a 

dualidade do verdadeiro (verdade revolucionária) e o falso (falsa concepção ideoló-

gica); entre o bom e o mau. "Assim, cada negociação é um processo de tradução e 

transferência de sentido - cada objetivo é construído sobre o traço daquela perspec-

tiva que ele rasura." (BHABHA, 1998, p. 53). É novamente a categoria do hibridismo 

que está sendo convocada, pois "o momento híbrido tem um valor transformacional 

de mudança que reside na rearticulação, de elementos que não são nem o Um nem 

o Outro, mas algo mais, que contesta os termos e territórios de ambos" (BHABHA, 

1998, p. 55).  

Depois de tempos sem notícias de seu amado, com um mundo de questio-

namentos a pairar, a protagonista coincidentemente encontra um combatente famin-

to que chegara após o expediente no local onde ela ajudava servindo refeições. De-

pois de providenciar algo para o homem quis saber notícias e qual foi sua surpresa 

quando este, diferentemente dos muitos outros aos quais ela já tinha questionado, 

mostrou-se sabedor de informações. E maior foi a surpresa ainda quando ela desco-
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briu numa página de jornal, a maneira como seu amado lutava no posto de combate. 

Enquanto muitos usavam armas, ele lutava pela educação do povo em uma nítida 

referenciação à necessidade de investimentos em educação que muitos países de 

África precisam para reafirmar-se enquanto nação. 

 

[...] com um jornal na mão. Ofereceu-mo e pediu que eu lesse logo 
ali. Tinha um comunicado do partido que dava conta do sucesso da 
nossa luta dentro e fora da nossa terra. Fiquei orgulhosa. Na página 
central trazia uma foto de um jovem guerrilheiro a dar aulas numa 
escola no meio da floresta. [...] À medida que se confirmava a minha 
suspeição inicial, ia crescendo dentro de mim a emoção, que não 
conseguia controlar. Lagrimas traiçoeiras começaram a pingar sobre 
o jornal. Dei-me a soltar soluços como uma criança. (SILA, 2016, p. 
58). 

 

Como visto, o ensejo nos remete a um projeto de transformação social atra-

vés da educação e da escola, uma clara intenção de eliminação das diferenças atra-

vés da revolução e fortalecimento cultural em meio à guerra. A necessidade da ree-

dificação de valores, o partido, a nação, o Estado, são temáticas históricas na Guiné-

Bissau e que Abdulai Sila traz incessantemente para o campo literário. Nesse con-

texto, mais do que instruir ou educar as populações, Memórias SOMânticas relata o 

modelo de responsabilidade das escolas do PAIGC que colocava o indivíduo a par 

de uma cultura universal, incutindo o conhecimento e o orgulho pela sua própria cul-

tura e pela sua origem. Para além destes conhecimentos, o ensino da língua portu-

guesa, da matemática, da formação militante eram elementos que buscavam criar as 

condições aptas a desconectar a Guiné-Bissau dos modelos estrangeiros de desen-

volvimento alienante.   

Memórias SOMânticas sugere ainda uma Narrativa como arma contra a do-

minação, pois ela em momentos sucessivos e pontuais traz o relato das representa-

ções coletivas que se mostram vivas, dando voz a cada indivíduo que são ao mesmo 

tempo parecidos e extremamente diferentes dentro de suas individualidades, reali-

dades e suas percepções: 

 

A vida é uma sucessão de momentos. Vários momentos colados uns 
aos outros, nos quais por conveniência ou por inaptidão, raramente 
conseguimos distinguir o fim de um e o início do outro. Tudo tão per-
to, tudo tão alegórico, tão interdependente! É como num filme de fic-
ção científica, iludimo-nos com a falsa percepção dos nossos senti-
dos. A realidade é uma coisa, o nosso preconceituoso entendimento 
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dessa mesma realidade é outra coisa. Às vezes próximas, mas sem-
pre distintas. Nunca idênticas. (SILA 2016, p.61) 

 

Do excerto é importante comentar que apesar das lacunas em termos temáti-

cos, a hipótese da literatura que enseja o amor e a guerra colonial em África pode 

servir como prolegómeno a estudos sociológicos e psico-sociológicos, quer pela 

hermenêutica a que faz implicitamente apelo, quer por incluir intencionalmente o re-

curso a testemunhos diretos. De fato, Memórias SOMânticas nos permite adentrar o 

universo do imaginário e a partir dele no campo das representações, todavia, Silvio 

Carvalho (2016), acerca de Abdulai Sila, nos testifica que: ―aquele que escreve é um 

ser histórico e, como tal, dever ser analisada a sua escritura.‖ (CARVALHO 2016, p. 

26). Sendo histórico ou contemporâneo, o amor em suas variadas vertentes sempre 

se fez presente no narrado silariano dando o real sabor das linhas que nos propo-

mos a degustar.  

 

 

5.4 A narração da tragicidade e a construção da utopia 

 

 A problemática do sujeito pós-colonial em Abdulai Sila, como muito já menci-

onado, está intimamente relacionada com as amarras coloniais que ainda se fazem 

presentes. Se, na tragédia clássica, os heróis eram vítimas da moira por sobrepujar 

seus espaços delimitados, na pós-colonialidade o sujeito vivencia a tragicidade por 

não saber qual espaço lhe é próprio, ou buscar constantemente seu espaço de direi-

to; em outras palavras, há uma crise do sujeito. Em Glenn Most (2001), observamos 

a tragicidade ou o trágico como ―uma categoria metafísica desenvolvida a fim de 

descrever a condição humana.‖ (MOST, 2001, p. 24). Num movimento reflexivo, tal 

infortúnio se expressa na revelação do ser a si mesmo e na incapacidade do sujeito 

de poder controlá-la. Esse movimento de autodescobrimento, simultaneamente, de-

riva e gera a separação ontológica que é o possibilitador da tragicidade e este por 

sua vez fomentador das utopias:  

 

Eu sonhava ser professora, não enfermeira. Eu queria educar para 
criar algo novo, não concertar ou remendar. [...] O que a vida me en-
sinou é que há coisas que as vezes acontecem que simplesmente 
não se encaixam naquilo que se assume como sequência natural ou 
lógica das nossas acções, como fruto do empenho na concretização 
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dos nossos sonhos e desejos. E quando esses acontecimentos ocor-
rem, por mais insignificantes, ilegítimos ou injustificáveis que aparen-
tem ser, é toda uma vida que muda de rumo. (SILA, 2016, p. 63) 

 

O recorte aponta para as possibilidades citadas onde a utopia e a tragicidade 

se mostram atenuadas pela máscara do desejo e da necessidade, o desejo configu-

rado como o crescimento há muito cerceado e que em frágeis suspiros tenta sobre-

viver, e a necessidade como a representação impositiva de uma realidade que não 

cessa. Para Most (2001), ―a vida só pode parecer trágica quando, por um lado, nós 

ainda mantemos a expectativa de que o mundo deveria ter sentido, mas, por outro, 

não estamos mais certos de que há um deus que garante o seu sentido.‖ (MOST, 

2001, p. 35). Tais elementos se apresentam contornando as trajetórias de vida, e 

estas por sua vez transformando a tragicidade própria de suas condições, muitas 

vezes de mulher e negra africana em artefatos que legitimam sua representação so-

bre o fortalecimento de uma identidade nacional. Abduai Sila traz na protagonista da 

obra uma lição que encoraja e reposiciona o presente em trilhos que vagarosamente 

buscam um horizonte em detrimento de todo um passado hostil.  

 No desenvolvimento do romance percebe-se uma esquematização objetiva 

expressa tanto na construção das personagens quanto na própria construção da 

narrativa. O romance mescla fatos históricos e políticos com as personagens ficcio-

nais, logo, a verdade se junta a ficcionalidade, criando um conjunto de intencionali-

dades sensíveis aos ideais nacionalistas defendidos pelo autor. A narração do trági-

co na vida da protagonista se mistura com a tragicidade da história da Guiné-Bissau 

em seus variados momentos tornando-se evidente no autor um esforço de vencer a 

amnésia social, com vistas a manter vivas as recordações das violências e das arbi-

trariedades colonialistas sentidas até hoje.  

Sobre o trágico que paira em limiar ao amor na obra, tal aspecto se mostra 

mais espesso quando a protagonista depois de intensa busca pelo paradeiro de seu 

amado, o encontra e justos, mesmo timidamente, reacendem o sentimento há muito 

atenuado pela distância e infortúnios da guerra:  

 

Vivi a memorável paixão do guerrilheiro e sinto-a impregnada em tu-
do quanto sou. No corpo e na alma. Até nos sonhos agora. Libertei-
me de vez da dúvida. Aquele homem era meu. Tal como o filho que 
se mexia no meu ventre. (SILA, 2016, p. 75-78).  
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 Nesta perspectiva, pode-se, portanto pensar na tragicidade como a história 

dos desejos não consumados, na desesperança dos possíveis não realizados, das 

ideias não consumidas. Tal produção no narrado teria por consequência de se vincu-

lar a representações de África que ficaram marginais do sucesso dos fatos. Porém 

em Abdulai Sila a possibilidade do êxito bebe na inevitabilidade da utopia. Elementos 

estranhos no êxito, mas nem por isso ausentes formando o fundo humano de que se 

alimentou a literatura guineense, caminho pelo qual Memórias SOMânticas se presta 

privilegiando uma narrativa social. No narrado, não só o encontro é possível, mas o 

renascimento e a consumação desse amor tendem a frutificar.   

 Contudo o trágico no romance possui amarras ainda mais profundas e resis-

tentes e que a narrativa relata por justamente refletir a realidade pós-colonial subja-

cente em África, uma realidade que não tarda em maximizar o fardo de uma vida: 

 

Cuidei das roupas dos dois. Pai e Filho iam vestidos de balalaica da 
mesma cor. Preparei o mata-bicho [dejejum] cedo e servi na tigela 
mais nova que tinha. [...] Adorei vê-los a comer juntos, em silêncio, 
com muito apetite. Quando acabar a guerra e voltarmos para a nossa 
terra, prepararei sempre pratos deliciosos só para vê-los assim, a 
comer como crianças. [...] Vamos reunir as famílias que a guerra se-
parou e, definitivamente, cultivar o amor e a fraternidade. Quando o 
camião chegou, acompanhei-os até a varanda, ficamos os três abra-
çados durante alguns instantes. Depois dei um beijo em cada um. [...] 
Estavam muito felizes e animados os dois homens da minha vida. [...] 
Era o ruído do camião nos ouvidos e as pancadas no peito. Não me 
lembro de mais nada. Quando acordei estava na nossa enfermaria. 
Havia muita gente à minha volta e um telegrama que ninguém pare-
cia querer ler. — Infelizmente nenhum camarada sobreviveu... (SILA, 
2016, p. 84-85) 

  

A perda irreparável e a dor podem em princípio parecer a rendição e a pros-

tração em meio a luta de toda uma vida de sonhos construídos. Porém, se por um 

lado, o trágico guineense tende ou tenta espelhar uma mulher sofrida, oprimida e 

―decaída‖ do ponto de vista simbólico, por outro, na contramão dessa lógica, Abdulai 

Sila nutre a sua protagonista de muita força, sabedoria e determinação. Aspectos 

que desembocam em uma conduta claramente social. Em Márcio Seligmann-Silva, 

―a memória do trauma é sempre uma busca de compromisso entre o trabalho e a 

memória individual e outro construído pela sociedade‖ (SELIGMANN-SILVA, 2000). 

Talvez o compromisso ao qual Seligmann-Silva se refira seja o motivo pelo qual es-

critores como Abdulai Sila produzam literaturas ―sócio-nacionalistas‖, e trazem para 

https://www.sinonimos.com.br/inevitabilidade/
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estas narrativas personagens que tiram do trauma a força para ajudar e se doar em 

prol da coletividade: 

 

Há certas coisas que a gente não escolhe na vida e tendo-as não se 
pode escondê-las por mais que queira. São traiçoeiras e indomáveis. 
As sequelas desta guerra é uma delas. Lutámos, matamos, morre-
mos, ressuscitamos. Um controverso e interminável ciclo de paixões 
e violência, do qual ninguém sai ileso. [...] Quando reergui a cabeça e 
encarei a vida de frente, senti que ela tinha algo pra mim, sim. Saí à 
procura. Perdi um filho, a vida tinha vários para mim. Aceitei-o todos. 
Eram mais de duzentos num internato. [...] Ela tinha uma oportunida-
de de se apaixonar de novo, não por uma pessoa, mas por uma cau-
sa. Uma cauas que encantava centenas de milhares de concidadãos. 
(SILA, 2016, pp. 87/105). 

 

A ressignificação do trágico observada no excerto é uma das grandes práticas 

silarianas em suas obras que tem a importância de (re)construção dos códigos cultu-

rais da sociedade Bissau guineense. O que para Joseph Ki-Zerbo (2006) em sua 

frase ―N'na laara, na saara‖ (KI-ZERBO, 2006, p. 5), traduzido como [Se nos deitar-

mos, estamos mortos] contém aquilo que percebemos ser o que motiva a escrita de 

Abdulai Sila: indignação e a luta por mudanças. Com isso, constata-se ainda, uma 

sistemática denúncia desse trágico esquecimento e menosprezo, que os autores 

apontam e contextualizam, numa reconfiguração metaforizada justamente como par-

te integrante de uma nova narrativa da nação.  

Tais narrativas em países como a Guiné-Bissau têm cumprido uma valorosa 

missão, trazendo os castigados e sofredores das práticas e dos discursos nacionalis-

tas para o centro de suas narrativas. Este espaço literário no qual as minorias nar-

ram suas vivências, ao invés de serem apagadas em nome de um todo homogêneo 

é o cenário onde as vozes se encontram e se desencontram na reconstrução de 

seus relatos individuais e coletivos, cuja concepção do tempo é múltipla e plural 

compreendendo que passado e presente dialogam e se refazem apresentando a 

crueza das tensões e dos questionamentos de muitos que ficaram e se converteram 

em viventes de semivida, como nos coloca Homi Bhabha. ―A vida é uma sucessão 

de momentos. Vários momentos colados uns aos outros, nos quais, por conveniên-

cia ou inaptidão, raramente conseguimos distinguir o fim de um e o início do outro.‖  

Dessa forma, sintonizados com as questões de seu tempo e espaço, um 

grande e qualitativo número de escritores africanos de língua portuguesa como Ab-

dulai Sila, tem feito de suas escritas um projeto literário que reflete algumas dessas 
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questões sinalizadas. Podemos afirmar que Memórias SOMânticas traz inscrita em 

sua urdidura uma percepção do narrar como condição para o resgate da memória – 

e, deste modo, quem narra torna-se sujeito da sua his(es)tória e não apenas objeto 

de um discurso pedagógico. Grande parte das narrativas contemporâneas, especi-

almente as ditas pós-coloniais, se pudermos fazer essa generalização temerosa, 

buscam, de uma maneira ou outra, puxar os fios que, aparentemente, amarram de 

maneira tão coesa as histórias e identidades de seu povo mostrando que outras ur-

diduras são sempre possíveis. 

É nessa perspectiva, que o aspecto político eclode e se mostra atuante nas 

personagens, propondo em seus espaços exíguos que o individual seja imediata-

mente ligado à política, tornando necessário e indispensável à divulgação e a publi-

cização que a literatura faculta, aumentado ao microscópio, na medida em que mui-

tas outras histórias se agitam nele. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

É certo que em muitos países africanos, a literatura está a serviço de uma de-

terminada ideologia e, via de regra, como manifestação prática de um incentivo ao 

questionamento dos hábitos imperialistas valorizando as narrativas de resistência, 

propondo o resgate de uma identidade cultural e o fortalecimento de um nacionalis-

mo fragilizado na atualidade. Nessa perspectiva, Edward Said (2005) reforça tal re-

flexão na medida em que sustenta que a narrativa nacional seja na história ou na 

literatura é constructo de uma imagem recorrente para uma tradição imponente. Pa-

ra ele, tais narrativas tem papel crucial na formação da identidade nacional; uma 

identidade que é marcada pelos mitos de origem, tradição e elaboração das imagens 

―puras‖ através do esquecimento de elementos de imposição culturalmente indese-

jáveis. 

Pode-se dizer, sem risco de impropriedades, que nos PALOPS (Países Afri-

canos de Língua Oficial Portuguesa) a consciência nacionalista nasce como resulta-

do de um complexo processo de (re)construção, representada, dentre outras coisas, 

pela produção literária nacional. Neste sentido, a consciência nacionalista e a identi-

dade cultural são conceitos cambiáveis, os quais não prescindem da concepção da 

arte como uma atividade socialmente engajada. Os romances silarianos, por exem-

plo, sempre dotados do enfoque da narração da nação revelam em suas persona-

gens representações vivas e latentes de uma Guiné-Bissau sempre atual. Mesmo 

tendo por base os fatos históricos e a memória, a ficcionalização do país assume o 

primeiro plano por não se apegar somente à ―verdade factual‖ e sim ao desejo pre-

mente de uma sociedade cheia de sonhos.  

Abdulai Sila desenvolve sua arte prendendo o leitor a uma literatura rica em 

máximas e princípios de valorização da nação, voltando-se, entre outras coisas, para 

a defesa de valores sociais da humanidade, associando-se, assim, à prática libertá-

ria, seja ela relacionada ao autor, ao leitor ou à própria comunidade local. Neste sen-

tido, a literatura – e esta é uma consideração bastante apropriada à literatura silaria-

na – traduz-se numa tomada de posição daqueles que com ela estejam diretamente 

envolvidos numa espécie de discurso ―pedagógico‖ do qual fala Homi Bhabha (1998, 

p. 209), acenando para uma nova narração da nação.  

Sila recruta um time de personagens que expressam suas identidades num 

cenário amplo, diverso atual e histórico. A narração da nação vai então se comple-
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tando por meios ecléticos e enriquecedores. No autor observamos que os naciona-

lismos literários ganham diversas formas, um leque variado que se estende entre 

extremos, um deles voltados para as dimensões predominantemente localistas, re-

fletindo uma concepção ontológica, fixa e permanente de nacionalidade. A outra, 

mais voltada para a universalidade e o reconhecimento das diferenças, da alteridade 

e multiplicidade dos seres. Como a identidade nacional parece não ter existência 

objetiva, ambas as concepções, e as diversas gradações existentes entre elas, pas-

sam necessariamente pela dimensão da ficcionalidade, posto que a representação é 

fundamentalmente baseada no sentido e sentimento de pertença ou compartilha-

mento de uma mesma comunidade.  

Podemos observar, numa fase anterior, em muitos autores guineenses e no 

próprio Sila o domínio das composições acerca da dicotomia entre uma Guiné-

Bissau antes e depois do colonialismo, hoje principalmente, a oposição se faz entre 

os sonhos do país emancipado e a dura realidade dominante, entre a utopia e a dis-

topia, uma vez que o jugo de governantes corruptos depois da liberação não difere, 

em muitos aspectos colonialistas. Um traço marcante evidenciado na produção lite-

rária silariana é o interesse pela questão dos novos poderes a partir da independên-

cia. Não sem razão, a essência ideológica da linguagem torna-se elemento primordi-

al da luta pela transformação social e afirmação de um pensamento coeso acerca da 

nação. Para Vogt (1989),  

 

se a linguagem falasse apenas à razão e constituísse assim uma 
ação sobre o entendimento dos homens, então ela seria apenas in-
formação ou representação. Mas, ao mesmo tempo em que ela des-
prende o conjunto de relações necessárias da razão, também articula 
o conjunto de relações desejadas da vontade. Neste sentido, o seu 
traço fundamental é o argumentativo, o retórico, o ideológico, porque 
é este traço que a apresenta não como marca de uma diferença en-
tre o eu e o outro, entre subjetividades cujo espaço de existência é a 
história de relações e transformações sociais (VOGT,1989,p.75). 

 

O excerto deixa claro que o desenvolvimento das produções literárias, sobre-

tudo quando pensamos em produções de um contexto pós-colonial como as traba-

lhadas, revelam sua procedência anticolonialista no plano social e histórico, em sua 

vinculação com os conceitos de nacionalismo e identidade. Nestas condições, Abdu-

lai Sila procura captar a gênese e a significação do complexo fenômeno político que 

se está desenvolvendo no país e põem em dúvida a presença das antinomias colo-
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nização/descolonização, dependência/independência. A constatação do caráter pro-

blemático da emancipação política, com toda sua carga de desilusões, desperta o 

escritor para certa relativização dos valores culturais e o impulsiona no sentido de 

(re)construir estes valores para a sociedade atual. É desse contexto que se alastra o 

ideal nacionalista de unidade e fraternidade inseridos em suas composições. Para 

Bennedict Anderson (1989, p.33), a literatura fornece, então, aos nacionalismos a 

expressão dessa ficção, que é a impressão de que os diferentes indivíduos de um 

grupo social coparticipam de uma mesma realidade social, histórica, cultural e, prin-

cipalmente, identitária. 

Acerca das identidades e do nacionalismo nos romances silarianos, a narrati-

va em Eterna Paixão (1994), lança suas personagens apresentando-as para além de 

meros estereotipados tipos humanos, atribuindo a cada uma força e densidade pró-

prias destas representações. Em termos gerais, essas condições permitem que a 

importância nacional possibilite erigir a figura da própria Guiné-Bissau como ―herói 

nacional‖, estabelecendo por meio da ficção o princípio da busca de uma identidade 

ontológica e centralizadora com valores organizados em torno da figura da nação. A 

perfeita harmonia de fatos típicos dos romances românticos não se fazem presentes 

uma vez que o narrado tende a ―espelhar‖ a construção de uma realidade historica-

mente conturbada que narra as várias incertezas e os diversos equívocos das múlti-

plas contradições do próprio tecido social.  

Na trama citada, observamos duas personagens femininas protagonizando a 

diversidade de um ambiente pós-colonial hibrido (Ruth e Mbubi), ambas, ligadas es-

treitamente à trajetória de uma terceira representação, o afro-americano Daniel. As 

primeiras podem ser interpretadas como duas nações bem distintas, reais e atuan-

tes, Ruth é a esposa de Daniel, jovem africana aculturada, de formação acadêmica 

superior, representando a Guiné-Bissau do pós-independência. O percurso da sua 

fictícia biografia reflete o que se vem observando em muitas partes do continente: o 

africano ocidentalizado que estuda e, graças à sua qualificação, ocupa um lugar de 

destaque nos quadros do governo. Mas, longe de se dedicar ao serviço de seu país, 

orienta-se exclusivamente por interesses pessoais e oportunistas, deixando-se cor-

romper e esquecendo os ideais das gerações advir. A outra personagem, Mbubi, 

empregada do casal, senhora de sentimentos maternais e cheia de sabedoria an-

cestral, representa a Guiné-Bissau raiz, África útero.  
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Sobre o antagonismo entre elas, em se tratando de representações coletivas, 

assimilamos como a expressão das identidades nacionais que se mostram ativas na 

atualidade guineense. Em Moema Parente Augel (2002, p.31), observamos um pen-

samento que muito se enquadra em contextos onde as representações nacionais se 

mostram fraturadas e até certo ponto divergentes; ela aponta em seus estudos uma 

afirmação de Ernest Renan, onde ele versa sobre a essência da nação. Para Renan, 

tais composições ou representações coletivas são imprescindíveis, pois são elas que 

produzem a concordância e identificação nacional em suas semelhanças e diver-

gências. Ele afirma que a essência de uma nação é que todos os indivíduos tenham 

muitas coisas em comum e que também tenham esquecido outras tantas. A lem-

brança e a deslembrança, a memória e o esquecimento, o passado e o presente fa-

zem parte, portanto, da construção e consequente narração da nação. 

O paradoxo citado é justamente o problema que Abdulai Sila tenta sanar com 

suas composições sugerindo por meio delas uma realidade sócio-cultural mais coe-

rente que não evolua perenemente nas mazelas vivificadas por algumas persona-

gens. Para ele tais paradoxos fomentam crises nas relações entre o sujeito e sua 

identidade nacional, uma espécie de ―descentração‖ do Eu em relação ao Outro.  

Stuart Hall versa sobre este pensamento em sua obra A identidade cultural na pós-

modernidade (2006) quando cita o crítico cultural Kobena Mercer, nele Mercer fala 

que essa descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural 

quanto de si mesmos constitui uma crise de identidade: "a identidade somente se 

torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coe-

rente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza". (MERCER, 

1990, p.43). 

Partindo desse pensamento, observamos que a forma polifônica e dialógica 

do romance silariano aciona uma nova representação humana e social que despoja 

a essência monológica do nacionalismo. Dessa forma, a visão de mundo real inevi-

tavelmente apresentada acaba por operar inclusões e exclusões, valorização ou 

desvalorização, aceitação ou rejeição, estereótipos positivos ou negativos. Admitindo 

tal importância para a vida dos cidadãos ou leitores, a sua utilização com interesses 

ambíguos é a complexidade em discutir a identidade nacional. Sila nos aprofunda 

diversos modelos de identidades criadas na Guiné-Bissau, identificando os interes-

ses contidos na formulação de cada modelo de suas narrativas, assim como algu-

mas consequências positivas que tais modelos devem acarretar à sociedade. Nesta 
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perspectiva a identidade nacional é uma construção, uma narrativa inventada, isso 

não quer dizer que ela seja irreal. 

Eterna Paixão traz a conotação da Guiné-Bissau ―megera ou mãe‖ definindo 

Ruth como a nação corrompida e Mbubi nação que acolhe que partilha e é fecunda. 

A relação entre Daniel e Mbubi é como uma ligação umbilical que possibilita a ele 

finalmente o retorno definitivo não só à aldeia idealizada de Woyowayan, mas ao 

continente de origem, ao seio materno da grande Mãe, um encontro com sua própria 

identidade e cultura. Neste sentido Sila exalta e constrói de forma vitoriosa no narra-

do as características de seu povo valorizando cada aspecto no sentido de fazer com 

que muitos se reconheçam e se identifiquem sem nunca terem se visto. Segundo 

José Carlos Reis (2006): 

 

[...] é preciso que o povo se conheça, para que se veja como capaz 
de realizações grandiosas. Por isso, para o autor, a construção da 
identidade nacional embasada na figura de um povo vitorioso seria 
de extrema importância para o futuro da nação. Os grupos que con-
seguem se ver no espelho da cultura, que conseguem construir a 
própria figura, em uma linguagem própria, identificam-se isto é, criti-
cam-se, reconhecem o próprio desejo e tornam-se competentes até 
na ação econômico-social. [...] aquele que manipula os sinais de uma 
identidade vencedora para obter vantagens, manipulará a identidade 
daquele que o reconhece e se deixa manipular. (REIS, 2006, p.10). 

 

Ancorados no pensamento de José Carlos Reis, percebemos que Eterna Pai-

xão passa a representar as figuras a partir da relativização do ponto de vista narrati-

vo apresentando-as de formas parciais e dinâmicas. Tanto as personagens mudam 

no decorrer do tempo e dos diferentes ambientes ou situações, como o pró-

prio narrador. Essa parcialidade e dinamicidade corroem, ou pelo menos evidenciam 

as hierarquias sociais, morais, étnicas, religiosas e linguísticas que sustentam o na-

cionalismo. Com isso, Benedict Anderson, reforça em nós a conduta de Sila na obra 

quando observa que ―os frutos culturais do nacionalismo mostram esse amor com 

clareza. Sendo muito difícil encontrar elementos de ódio e de desprezo.‖ (ANDER-

SON, 1983, p.200). Pois o nacionalismo é justamente esse apego e afago necessá-

rios às comunidades e nações, configurando-se como eternas paixões nacionais.  

No romance A última tragédia (1995), Abdulai Sila volta os olhares para o es-

paço colonial propriamente dito resgatando três personagens que encenam os dife-

rentes caminhos que os nativos seriam capazes de percorrer. Ndani exemplifica o 

tríplice destino da mulher africana: a serviçal dependente dos patrões estrangeiros, a 

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/narrador/
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esposa em um casamento forçado e a mulher independente que vive um amor e en-

frenta todas as convenções sociais e religiosas por ele. Claro que estes estão longe 

de serem os reais destinos da mulher guineense. Enquanto o nacionalismo pensado, 

imposto e divulgado pela hegemonia europeia pode ser interpretado como uma for-

ma de opressão, de controle, de camuflar as diferenças sociais, raciais, econômicas 

e políticas, o sentido do nacionalismo na Guiné-Bissau tem relação com as lutas pe-

la libertação e está diretamente ligado aos conflitos coloniais. Os nativos revertem o 

sentido do nacionalismo europeu e o nacionalismo africano é a forma mais coerente 

de resistência. 

Nesta perspectiva, Abdulai Sila traça a concepção da identidade relativamen-

te fechada, primeiro porque vários foram os modelos de identidades presentes em 

um mesmo espaço, isso demonstra uma adequação de ideias e não a imutabilidade 

aparente, segundo porque não existe nada que nos tornem iguais, por isso mesmo, 

tal homogeneização na literatura tem que ser construída. Esse pensamento se con-

firma em Anderson (1983), quando versa que a identidade nacional seria então uma 

comunidade imaginada, uma representação ou um discurso construído.  

Na personagem do Régulo de Quinhamael, Bsum Nanki onde a condição do 

negro nativo era de auxiliar o português no processo de colonização, Sila mostra-se 

especialmente hábil em captar os conflitos entre a mentalidade do colonizador e a 

dos nativos o Régulo por sua vez usa dessa proximidade para coletar informações e 

dissimular uma civilidade para com o branco. A ação se passa em parte na capital 

Bissau, onde o poder e a influência do colonizador eram marcantes, e também em 

localidades rurais, onde o universo tradicional africano parece se revelar mais resis-

tente às imposições eurocêntricas. Bsum Nanki em suas concepções afirma que o 

negro deveria ―aprender a pensar‖ tal qual o branco e usar esta ferramenta como 

arma de combate, tornando tal pensamento seu legado. Os caminhos conotados na 

narrativa seriam: a aceitação dos abusos eurocêntricos com a perda de suas rique-

zas culturais; e a conquista da liberdade em vias do conhecimento.  

O nacionalismo na obra perpassa o simbólico e o imaginário se encontrando, 

portanto, no ficcional, oferecendo ao leitor um sistema de representações culturais 

que o permite experienciar o sentimento de partilha no sentido que liga o presente 

do indivíduo ao fundamento de um passado primordial. Em Abdulai Sila o elemento 

histórico é sempre valorizado para que o nacionalismo seja nutrido e as identidades 

culturais sobrevivam em meio as habituais imposições de um ―novo colonialismo‖. 
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Benedict Anderson aponta que os nacionalismos continuam latentes entre as na-

ções, as lutas de sub-nacionalidades que tentam incansavelmente se desvencilhar 

de muitas ―nações antigas‖ comprovam tal ponto de vista. Para ele,  

 

A realidade é muito simples, não se enxerga nem remotamente, o 
―fim da era do nacionalismo‖, que por tanto tempo foi profetizado. Na 
verdade, a condição nacional [nation-ness] é o valor de maior legiti-
midade universal na vida política dos nossos tempos. (ANDERSON, 
2008, p.28). 

 

Isso, porém, não impede que surjam novos nacionalismos, sobretudo na lite-

ratura representando a identidade nacional, não mais com um caráter unificador e 

hierarquizante das demais formas de diferenciações internas e externas, mas as 

apresenta em todas as suas matrizes, diversidades, conflitos, paradoxos e, mesmo 

consensos, para revelar como as novas e velhas identidades buscam remontar as 

diferenças sobre outras unidades, uma vez que as ideias de compartilhamento e de 

totalidade não se perderam na realidade e nas experiências humanas, pelo menos 

enquanto desejo. Pressupondo que as identidades sejam imagens construídas, cada 

nação criará seus modelos de identidade buscando homogeneizar culturas, línguas 

e passado histórico, muitas vezes diferentes. Criar esse sentimento de união no po-

vo sempre foi necessário na formação das nações. 

Na personagem ―o Professor‖, nos deparamos com um negro assimilado que 

vivencia os valores do colonizador nas missões evangelísticas às quais fora subme-

tido; no transcorrer do narrado sua cultura nativa acaba por falar mais alto e ele volta 

fortemente seus olhares para suas raízes reconhecendo-as como o verdadeiro co-

nhecimento a ser transmitido aos mais jovens. Sila constrói uma personagem que 

prega o nacionalismo fomentando a guineidade adormecida em cada aluno, utilizan-

do vários modelos e subjetividades entre o concreto e o abstrato para aflorar o sen-

timento de pertencimento, o que para Renato Ortiz pressupõe um jogo de compo-

nentes que homogeneíza a população e os difere dos demais povos: 

 

Toda identidade se define em relação a algo que lhe é exterior, ela é 
uma diferença [...] Porém a identidade possui uma outra dimensão, 
que é interna. Dizer que somos diferentes não basta, é necessário 
mostrar em que nos identificamos (ORTIZ, 1994, p.8-9). 

 

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/desejo/
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Nas personagens citadas a intenção da marcação em relação a aquilo que é 

externo acaba assumindo contornos mais expressivos e estes conseguem se 

(re)conhecer entre os seus passando tal possibilidade ao leitor. Se por um lado os 

fatores que os diferenciam dos demais povos são visíveis, as semelhanças que os 

unem não são tão explícitas, por isso tais semelhanças são mais lentas, imaginadas 

ou construídas. Em se tratando do Professor como uma representação coletiva, de-

volvê-lo para uma comunidade de expressiva tradição foi o caminho encontrado por 

Sila para que os valores culturais, pudessem ser (re)encontrados e assumidos.  

Percebe-se que na literatura africana dos PALOP‘S, na Guiné-Bissau e prin-

cipalmente nos textos de Abdulai Sila, a nação deve ser imaginada sempre no senti-

do de (re)construção, (re)emergência, interação, e não com base em um padrão do 

ocidente. Tal intento expressa um referencial propositadamente pensado para as 

novas gerações. ―No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se 

constituem em uma das principais fontes de identidade nacional‖ (Hall, 2006, p.47). 

Naturalmente, textos como os de Sila são grandes responsáveis por essa propaga-

ção. 

Se agora nos voltarmos para considerar a nação como uma comunidade ―es-

truturada‖, isto é, para mostrar como o caráter nacional é determinado pelos valores 

culturais comuns transmitidos pelas gerações anteriores, estaremos em terreno mui-

to mais sólido do que se procurarmos explicar o surgimento dessa comunhão de ca-

ráter a partir da herança natural de propriedades físicas, pois o romance tem o poder 

de ocupar um plano fundamental e unificador. Sendo assim, o que parecia a princí-

pio a falência do nacionalismo, na literatura este não indica o seu total desapareci-

mento, ao contrário, haja vista que o sujeito pós-colonial, despojado de um senti-

mento de pertencimento que a nacionalidade lhe oferta, tende a experimentar um 

profundo sentimento de perda da subjetividade. 

Abdulai Sila empresta às suas personagens a força simbólica e catalizadora 

que impregna toda tessitura romanesca. Mistida é uma narrativa que com os seus 

anti-heróis e figuras da rua assume a precariedade do quotidiano dando voz aos su-

jeitos. A obra rompe com a literatura de exaltação exacerbada dos combatentes, da 

culpabilidade do Outro e abre caminho para uma literatura de denúncia e crítica dos 

desmandos do governo do novo Estado independente. Nesta perspectiva, a ideia de 

nação segundo Bhabha (1998) emerge através de narrativas e de discursos constru-

ídos, marcados pela ambiguidade entre interesse privados e cenas públicas, mas a 
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ideia de povo, no discurso de nacionalidade, é ambivalente, remete a uma categoria 

pensada como definidora de um sujeito submetido a processos de significação e, ao 

mesmo tempo, objeto da pedagogia nacionalista.  

O conceito de povo, na narrativa da nação em Mistida, emerge dentro de um 

discurso duplo: refere-se não somente a eventos históricos ou aos componentes de 

um corpo político, mas também se constitui enquanto uma complexa estratégia retó-

rica de referência social. Seu caráter representativo o faz ser pensado como um 

templo-duplo, ou seja, o povo consiste em arquétipos históricos baseados na origem 

constituída no passado, mas, ao mesmo tempo, consiste em sujeitos de um proces-

so de significação marcado pelos signos da contemporaneidade, através do qual a 

vida da nação é constantemente reiterada. 

 Mistida chama a atenção para a necessidade de desencadear ações que vi-

sam combater a violência, a degradação da forma de governo ―atual‖ e a desarticu-

lação da nação. Este romance ―desafia o discurso hegemónico legitimador dos de-

tentores de poder no país‖ (AUGEL, 2005, p.314) e desmascara os inimigos de den-

tro. Na obra, o autor conversa claramente com produções anteriores, no intuito de 

resgatar elementos que ―justifique‖ uma identidade cultural ou nacional contemporâ-

nea.  Anderson (2005) afirma que as culturas nacionais se constituem em uma das 

principais fontes de identidade cultural e, na contemporaneidade, pode-se observar 

que a busca desta identidade constituiu um motor de afirmações históricas que esta-

vam submetidas a nacionalidades políticas constituídas por diversos discursos hete-

rogêneos. Essas novas identidades não estavam literalmente impressas no povo, 

foram formadas e transformadas no interior de um processo de representação, pois 

para Anderson, nação não é apenas uma identidade política, mas algo que produz 

sentido é um sistema de representação cultural no qual os indivíduos participam ao 

construir uma ideia de si mesmo narrada enquanto cultura nacional. 

Abdulai Sila na obra retrata um período de anunciadas mudanças na história 

recente do país, marcada pelo descrédito nos ―libertadores da pátria‖ e nos repre-

sentantes do Estado. Mistida surge numa década de manifestação generalizada de 

descontentamento pelo falhanço das promessas de desenvolvimento humano em 

que se expressa o desejo de mudança a mercê de tensões políticas e crises sociais 

visíveis na situação de vida precária das populações e na multiplicação dos desejos. 

Benedict Anderson (2005) argumenta ainda que a narrativa da nação se encontra 

nas histórias e nas literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. São essas 
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narrativas que fornecem os símbolos ou as representações das experiências parti-

lhadas que dão sentido à nação ao conectar vidas cotidianas com um destino nacio-

nal que preexiste aos sujeitos sociais e continua existindo após sua morte. 

O drama do sofrimento e da precariedade social em todas as camadas da so-

ciedade guineense fez com que as personagens de Mistida se embrenhassem na 

busca de soluções para a crise cada vez mais grave em que o país mergulhara. Pa-

ra isso Sila emprega uma causalidade de caráter mágico ligando os acontecimentos 

às vivencias das protagonistas dos capítulos, simbolizando a força dos desejos cole-

tivos e se remetendo a elementos que sugerem uma nacionalidade premente. O sol 

com sua força e brilho emancipador, a água como elemento purificador, a lua como 

reflexo da luminosidade e o desejo dos sonhos, os mortos ressurgindo para requerer 

sua dignidade, todos se remetem a um espaço geográfico onde as crenças religio-

sas, a cultura, a pluralidade de línguas se mostram vivas e atuantes interagindo for-

temente com uma só necessidade: ―uma mistida urgente a safar‖. 

Com mais ou menos intensidade, Sila parece empregar tais elemento para, 

envolver o leitor num contesto onde as tradições e a cultura desempenhavam um 

papel mágico de resolução de conflitos. Edward Said (1995) enfatiza que ―o poder 

de mobilização das imagens e tradições apresentadas e seu caráter fictício ou, pelo 

menos, fantasiosamente tingido de cores românticas‖ (SAID, 1995, p. 48) é a mola 

que impulsiona as literaturas nacionais. Assim, percebemos que a tradição age co-

mo estratégia de unificação entre um passado historicizado (seletivo), às vezes míti-

co, e um presente ativo para a construção da identidade nacional. Podemos pensar 

também em termos pedagógicos e performativos propostos por Bhabha (1998) onde 

―a tradição exerce suas forças a favor de uma hegemonia cultural‖ (BHABHA, 1998, 

p. 111-123), fundamentando a identificação entre os membros de uma nação.  

O elemento mágico em contraposição com o desencantamento em Mistida re-

flete uma flagrante crise de sentido onde a multiplicidade de estratégias individuais a 

que se refere resulta da transição brutal para a nova ordem política e social que 

permitiu situações atípicas vivenciadas desde a tomada da independência, a lei do 

mais forte, o enriquecimento ilícito, novos estilos de vida supostamente ―modernos‖ 

que concorreram para a degradação dos padrões sociais, éticos e morais, assim 

como para o enraizamento de um conjunto de fatores que contribuíram para a ins-

tauração na sociedade guineense dessa modernidade sui generis desenfreada e 

subdesenvolvida. 
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Em Mistida o autor persuade o leitor endógeno para a resolução urgente dos 

seus problemas e o encontro de soluções contra a crise. De acordo com Russell 

Hamilton (2007), a literatura pós-colonial constitui-se de um dever principal de ―de-

nunciar‖ e essa é uma característica própria das obras de Silá, que ridiculariza e ca-

ricatura os desmandos dos militares, denuncia o comportamento irresponsável dos 

políticos para que a sociedade ganhe a consciência e os censure.  

Nitidamente, em suas obras, Abdulai Sila, publica, divulga e atualiza o leitor 

tanto na Guiné-Bissau quanto de outros países do mundo, traçando um percurso 

histórico que parte do colonial ao pós-moderno. Nas linhas finais da obra, ele deixa 

clara sua preocupação com o teor jornalístico que os narrados assumiram e assu-

mem naquele país ao citar Memórias SOMânticas 2016, obra que só seria lançada 

dezenove anos depois deixando os leitores de sobreaviso das atualizações que da-

ria sobre o país e das novas e constantes expectativas construídas em torno da na-

ção. Nesta perspectiva Abdulai Sila lança mão da literatura para abordar alguns dos 

diversos temas e assuntos cruciais para a nação em construção imaginada por ele. 

Tendo em vista que ―o simples gesto de escrever para e sobre si mesmo [...] tem 

uma profunda significação política. Escrever para e sobre nós mesmos, portanto, 

ajuda a constituir a moderna comunidade da nação‖ (APPIAH, 1997, p. 98). 

Abdulai Sila se vê novamente, literariamente diante do desafio de reconstruir 

a nação e, conforme ensinou Stuart Hall (2006, p. 51), ―Uma cultura nacional é um 

discurso – um modo de construir sentidos que influencia tanto nossas ações quanto 

as concepções que temos de nós mesmos‖. Nesse sentido, a nova narrativa consti-

tui-se com um campo fértil para o discurso da nação, pois ―literatura‖ e ―nação‖ difi-

cilmente poderiam deixar de encaixar: desde o começo, elas foram feitas uma para a 

outra. Depois que o conceito de literatura foi adotado pelos intelectuais africanos, o 

debate africano sobre o nacionalismo literário era inevitável (APPIAH, 1997, p.93).  

Sobre isso, um conceito que nos chama atenção é o que Benedict Anderson 

convencionou chamar Capitalismo Editorial, este, visa investigar as relações entre o 

surgimento dos livros e dos jornais ao surgimento do nacionalismo. Conceitualmen-

te, o capitalismo editorial constitui-se na junção das possibilidades do capitalismo à 

tecnologia de imprensa, criando de modo incisivo uma homogeneidade na diversi-

dade de línguas humanas. Essa homogeneidade é um indício de fronteiras linguísti-

cas e cognitivas que viriam a consolidar-se enquanto alicerces para o surgimento da 
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nação moderna, pois para Anderson (1989), ―o que inventa o nacionalismo é a lín-

gua impressa, e não uma língua em si‖. 

Criar um componente emocional sempre foi muito importante para atingir as 

metas propostas. Segundo Hobsbawn ao longo do século XIX as intervenções esta-

tais se tornaram universais e rotinizadas, todos os cidadãos passaram a ser acessí-

veis ao Estado. Através dos censores, policiais, professores, o Estado detinha cada 

vez mais informações sobre os cidadãos e desenvolvia mecanismos para criar um 

sentimento de pertencimento na população. A educação primária foi utilizada para 

esse fim, assim como os meios de comunicação: 

 

Por esses meios (imprensa, cinema e rádio) as ideologias populistas 
podiam ser tanto padronizadas, homogenizadas e transformadas 
quanto, obviamente podiam ser exploradas com propósitos delibera-
dos de propaganda por Estados ou interesses privados (HOBS-
BAWN, 2008, p.170). 

 

 

Desse modo, não admira que se iniciasse a busca de uma nova maneira de 

unir significativamente a fraternidade, o poder e o tempo. O elemento que mais cata-

lisou e fez frutificar essa busca foi o capitalismo editorial, que permitiu que as pesso-

as, em números sempre muito maiores, viessem a pensar sobre si mesmas e a se 

relacionar com as demais de maneiras radicalmente novas. (ANDERSON, 1983, 

p.70). Assim como com as pessoas modernas, as nações precisam gerar uma narra-

tiva de identidade. Entretanto, na história secular há um começo e um fim, já as na-

ções não possuem data de nascimento claramente identificada, e sua morte (quando 

acontece) nunca é natural. Como não há um criador original é praticamente impossí-

vel criar uma genealogia de gerações, sendo a única maneira moldar a biografia das 

nações os ―recuos no tempo‖ do presente para o passado. (ANDERSON, 1983, 

p.279) 

Em Memórias SOMânticas, Sila escamoteia o tempo narrando às memórias 

de uma personagem desde a sua infância até a fase adulta. Na diegese observamos 

uma personagem pluralizada numa representação coletiva. A mesma não tem nome, 

justamente por simbolizar uma nação que narra suas histórias, repousando no seio 

de cada homem ou mulher que vivenciou e vivencia os múltiplos infortúnios das 

guerras de libertação nacional, política, moral e simbólica.  A única coisa que pode 

dizer que uma nação existe é quando muitas pessoas se consideram uma nação 
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(ANDERSON, 2008, p. 33). Essa concepção, para além de reafirmar a caracteriza-

ção do escritor guineense, como aguerrido, contestador e revolucionário, reforça a 

ideia de que a literatura não deve ser entendida como apenas a manifestação da 

criatividade de um artista. Ao contrário, as narrativas em Sila extrapolam o nível pu-

ramente literário, pois elas não são ―simples produtos de um gênio solitário, a ser 

vista apena como manifestação de uma criatividade incondicionada‖. (SAID 1995, p. 

112).  

Mesmo vivendo num contexto pós-independência, os vários ambientes em 

que ocorre a narrativa, são marcados pela contradição. Abdulai Sila explora a multi-

plicidade étnica e cultural da Guiné-Bissau, bem como o hibridismo que se mostra 

atuante, trazendo à tona um entrelaçado de culturas que coexistem nos espaços 

onde a protagonista habita. A multiplicidade é uma característica presente na obra, 

uma vez que a relação entre os personagens é assinalada pela diversidade. Essa 

hibridização é, por vezes, encarada com certa aspereza, motivando breves conflitos 

e fazendo emergir ressentimentos difíceis de extirpar. Temos na obra a apresenta-

ção de alguns traços coloniais que ainda marcam a convivência dos seres resultan-

tes desse processo. Entre os vestígios do passado, estão as relações de poder ins-

tauradas pelo processo violento da colonização que implicam diretamente na forma 

como o negro e o branco veem a si próprios, bem como cada um vê o outro. A figura 

do professor e a necessidade da educação são rememoradas e trabalhadas como 

indispensabilidades que não cessam. Por fim como não poderia faltar na diegese 

silariana, amor que evolui dentro do contexto nacional tendo por marco o elemento 

trágico.  

A partir do ensejo é interessante comentar que Doris Sommer (1994) escre-

veu um texto muito original sobre amor e nação na América Latina, a partir da com-

paração de certas reflexões em torno das obras de Michel Foucault e Benedict An-

derson, baseando-se nas edições em inglês desses autores (respectivamente His-

tory of Sexuality, 1980, e Imagined Communities, 1983). Sommer estabelece um pa-

ralelo entre o amor físico, tal como é apresentado nos romances, onde muitas vezes 

os amantes não conseguem realizar sua união (ou precisam vencer muitos obstácu-

los alheios à sua vontade) e o amor pela nação, também um corpo limitado, territo-

rializado. A autora argumenta que, assim como cada barreira que os amantes en-

contram faz crescer mais o desejo de ser um casal, no plano nacional e político 

acontece o mesmo. Embora os dois níveis de desejo sejam diferentes, tanto o amor 
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carnal como o amor pela nação, quando se deparam com motivos de decepção, de 

insatisfação, de afrontamento, muitas vezes recrudescem e se acendem ainda mais 

(SOMMER, 1994, p. 170).  

O impasse pode servir de estímulo e a esperança (ou promessa) de consoli-

dação ou realização alimenta a paixão pela causa e, consequentemente, o senti-

mento nacional. A comunidade imaginada de uma nação, segundo Anderson, lem-

bra a Sommer, herda ou se apropria de um espírito de sacrifício, ―misticamente infle-

tido a partir dos sistemas culturais religiosos", que ―seria inimaginável em ideologias 

autoconscientes‖ como o marxismo ou o liberalismo, escoradas num tipo de cálculo 

de custo-benefício. Citando Foucault, ela diz que se trata de sentimentos como o 

amor nacional que podem levar à ―insanidade de massas de povo morrendo para 

salvar o ‗povo‘‖ (SOMMER, 1994, p. 177), se o corpo-nação é vilipendiado, violado 

ou ameaçado. Continuando seu paralelo, refere-se a Anderson, que sustenta que o 

nacionalismo torna possível a ―tantos milhões de pessoas, não tanto matar, como 

morrer voluntariamente por tais imaginações limitadas‖ (SOMMER, ib.). 

Como dito, a arte literária de Abdulai Sila constitui-se de aspectos individuais 

sem prescindir dos aspectos coletivos. Criatividade, imaginação e contextualização 

são menos contraditórias do que complementares. Nenhuma de suas produções 

literárias surge num vazio, ou numa individualidade, elas estão diretamente atreladas 

à sociedade, à cultura e à história experienciadas. Por isso o nacionalismo se mostra 

vivo e atuante em suas produções. Kwame Antoni Appiah nos orienta que ―a literatu-

ra e o nacionalismo, cada um deles é essencializado nas narrativas‖ (APPIAH, 1997, 

p. 93). Ao se referir aos novos ―Estados-nação‖, surgidos da dissolução dos impérios 

europeus, Benedict Anderson afirma que: 

 

[...] nas políticas de ―construção da nação‖ dos novos Estados, ve-
mos [...] um autêntico entusiasmo nacionalista popular ao lado de 
uma instilação sistemática, e até maquiavélica da ideologia naciona-
lista através dos meios de comunicação de massa, do sistema edu-
cacional, das regulamentações administrativas, e assim por diante. 
(ANDERSON, 2008, p.164) 

 

Apesar de no excerto ele não se referir à literatura propriamente dita, Ander-

son estende seu pensamento a esta modalidade justamente por, em Abdulai Sila, 

ela está intimamente ligada ao espaço de produção. Cabendo ao autor e suas re-

presentações encenarem esta ―construção da nação‖, pois estes são portadores de 
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uma legitimidade muito forte, despertando e direcionando um apego emocional pro-

fundo.  

Retomando o capitalismo editorial, e complementando o pensamento de 

Amilcar Cabral líder africano, fundador do partido de independência, o PAIGC: ―A 

Língua Portuguesa é a melhor herança que os portugueses nos deixaram‖. Dessa 

língua emprestada, Anderson atribui mais fortemente importância à sua capacidade 

de veicular opinião, denúncias e ensinamentos, para ele, a capacidade que a língua 

tem de gerar comunidades imaginadas, e estabelecer de fato solidariedades particu-

lares é inegável:  

 

O que os olhos são para o amante – aqueles comuns especiais com 
que ele, ou ela, nasceu – a língua é para o patriota – qualquer que 
seja a língua que a história tenha feito sua língua materna. Por meio 
da língua, que se encontra no colo da mãe e se abandona apenas no 
túmulo, reconstituem-se os passados, imaginam-se solidariedades, 
sonham-se futuros (ANDERSON, 1989, p. 168).  

 

Sendo assim, entendemos que elaborar um projeto capaz de acenar com um 

futuro diferente para a Guiné-Bissau passa pela língua. E que em uma sociedade 

com diversas línguas oficiais, o Português surge como instrumento de unificação. 

Todavia, aquilo que era uma das armas do dominador, no texto literário, é transfor-

mado em forma de resistência. Desse modo, não admira que se iniciasse a busca de 

uma nova maneira de unir significativamente a fraternidade, o poder e o tempo. O 

elemento que mais catalisou e fez frutificar essa busca foi o capitalismo editorial, que 

permitiu que as pessoas, em números sempre muito maiores, viessem a pensar so-

bre si mesmas e a se relacionar com as demais de maneiras radicalmente novas. 

(ANDERSON, 1989, p.70). 

Anderson finaliza salientando o papel desempenhado pela cultura escrita e 

pela imprensa na construção, narração e difusão do sentido da nação. É justamente 

entre essa parte da camada letrada, capaz de – e disposta a – produzir representa-

ções escritas (ou iconográficas), que se encontra certo sentido de missão (autoatri-

buído) para instituir, despertar ou resgatar a identidade nacional e/ou o nacionalis-

mo. Abdulai Sila traz em suas obras o orgulho de sua própria história, pois para ele 

toda aquela gente nasceu para uma gloriosa missão. Tanto Memórias SOMânticas 

quanto todas as outras narrativas gritam bem alto seu sonho que nunca envelheceu: 
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―Marginalizados? Nós é que domesticamos o invasor e abolimos o medo perante o 

desconhecido. Na calada da noite prenhe de incertezas reinventamos a vida e, bem 

alto no céu, fizemos soar a sinfonia da dignidade. Deserdados? Construímos um 

mundo plural, onde todas as cores do arco-íris se fundem sem nunca se confundi-

rem. Recuperamos a palavra, e abençoando-a, fizemos com que a magia da narra-

ção sustentasse os novos limites da razão. Muito além do verbo e da doutrina. 

Não erguemos troféus, não exigimos medalhas, nem guardamos ressentimen-

tos. ―Impusemos um novo paradigma da inteligência: sem ser mártir nem ambicionar 

ser herói, viver uma paixão até à exaustão e morrer sonhando‖ (SILA, 2016). São 

narrativas que muito honram a literatura da Guiné-Bissau. 
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