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RESUMO 
 
 

A presente dissertação, tomando como base os preceitos teóricos de críticos do pós-
colonialismo, desenvolve-se a partir das seguintes problematizações de pesquisa: de 
que maneira o romance O vendedor de passados, do escritor angolano José Eduardo 
Agualusa, aborda o desenvolvimento da identidade e da memória de Angola no 
período posterior à colonização e à guerra civil? De que forma o autor relaciona as 
temáticas de identidade, memória e literatura em seu romance? Como a narrativa de 
O vendedor de passados aborda os reais processos históricos de independência e 
retrata os conflitos e aspirações políticas da Angola pós-colonial? Nessa perspectiva, 
o objetivo principal desta pesquisa é analisar como se desenvolve o processo de 
construção da identidade e da memória angolana no romance O vendedor de 
passados, tomando como base os índices das críticas pós-coloniais. Para isso, a fim 
de contextualizar a pesquisa, desenvolve-se uma discussão a respeito da literatura e 
do cenário sociopolítico de Angola, das críticas pós-coloniais e dos conceitos de 
identidade e memória, por meio de autores como Bhabha (1998), Said (1995), Spivak 
(2010), Ferreira (1977), Soares (2001), Chaves (1999; 2005), Hall (2003; 2006), 
Bauman (2005), Halbwachs (1990) e Tedesco (2012), entre outros. Ao fim, conclui-se 
que a obra de Agualusa posta para análise provoca discussões críticas acerca da 
relação entre as temáticas apresentadas, não só em Angola, mas também em outros 
países com passados coloniais. 
 
Palavras-chave: Literatura angolana. Pós-colonialismo. Identidade. Memória. José 
Eduardo Agualusa. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

The present dissertation, based on the theoretical precepts of critics from post-
colonialism, is developed from the following research problematizations: how does the 
novel The Book of Chameleons, from Angolan writer José Eduardo Agualusa, adress 
the development of the identity and the memory of Angola in the period after 
colonization and the civil war? How does the author relate the themes of identity, 
memory and literature in his novel? How does the narrative of The Book of 
Chameleons address the real historical processes of independence and portray the 
conflicts and political aspirations of post-colonial Angola? In this perspective, the main 
objective of this research is to analyze how the process of construction of the Angolan 
identity and memory is developed in the novel The Book of Chameleons, based on the 
indexes of post-colonial criticisms. To achieve this objective, in order to contextualize 
the research, a discussion is developed about the literature and the social-political 
scenario of Angola, the post-colonial criticisms and the concepts of identity and 
memory, through authors such as Bhabha (1998), Said (1995), Spivak (2010), Ferreira 
(1977), Soares (2001), Chaves (1999; 2005), Hall (2003; 2006), Bauman (2005), 
Halbwachs (1990) and Tedesco (2012), among others. At the end, it is concluded that 
Agualusa’s work put for analysis provokes critical discussions regarding the relation 
between the themes presented, not only in Angola, but also in other countries with 
colonial past. 
 
Key-words: Angolan literature. Post-colonialism. Identity. Memory. José Eduardo 
Agualusa. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

Ao tomar como objeto de estudo o romance O vendedor de passados, 

originalmente publicado no ano de 2004 e com autoria do escritor angolano José 

Eduardo Agualusa1, esta dissertação se desenvolve a partir das seguintes questões 

e problematizações de pesquisa: de que maneira a referida obra de Agualusa aborda 

o desenvolvimento da identidade e da memória de Angola no período posterior à 

colonização e à guerra civil? De que forma o autor relaciona as temáticas de 

identidade, memória e literatura em seu romance? Como a narrativa de O vendedor 

de passados aborda os reais processos históricos de independência e retrata os 

conflitos e aspirações políticas da Angola pós-colonial? 

Para desenvolver a discussão envolvendo essas problemáticas apresentadas, 

o objetivo geral que se pretende atingir nesta dissertação é analisar como se 

desenvolve o processo de construção da identidade e da memória angolana no 

romance O vendedor de passados, do escritor José Eduardo Agualusa, tomando 

como base os índices das críticas pós-coloniais de autores como Homi Bhabha, 

Gayatri Spivak e Edward Said. Além disso, como objetivos específicos, pretende-se: 

contextualizar, a partir de embasamento teórico, a situação social, histórica e política 

de Angola no período posterior à independência do país, a fim de melhor compreender 

as discussões colocadas na referida obra de Agualusa; identificar as relações entre 

identidade, memória e literatura no romance de Agualusa; e, por fim, discutir como O 

vendedor de passados contribui para a representação dos processos de colonização, 

independência e aspirações de Angola no período posterior à guerra civil e na 

atualidade. 

Além disso, ressalta-se também que esta pesquisa teve concretamente um 

início a partir do desenvolvimento do interesse em literaturas africanas de língua 

portuguesa, em especial a angolana, durante o avanço no Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. Dessa maneira, este trabalho tem também a intenção de contribuir para os 

estudos produzidos pela Associação de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais no 

Ensino, na Cultura e nas Literaturas Sul-Sul (PODES), presidida pelo professor Dr. 

                                                
1 A edição de O vendedor de passados utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa foi publicada 
em 2018, pela Editora Planeta do Brasil. 
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Sebastião Marques Cardoso, a fim de apresentar novas perspectivas e abordagens 

sobre as literaturas pós-coloniais. 

Para fins de contextualização, destaca-se aqui que, em O vendedor de 

passados, Agualusa escreve sobre a busca de um passado mais adequado e glorioso 

por parte da emergente burguesia de Angola, que surgiu após os processos de 

independência em relação a Portugal e da guerra civil que tomou conta do país entre 

1975 e 2002. O protagonista da história, Félix Ventura, é um negro albino na capital 

angolana Luanda, que ganha a vida trabalhando justamente com a reconstrução do 

passado desses clientes de classe alta. A cada um de seus clientes, compostos por 

empresários, militares e políticos, Félix vende novas árvores genealógicas, ancestrais 

famosos e passados brilhantes, ainda que falsos. A trama se desenvolve a partir do 

momento em que um desses clientes não pede apenas por um passado melhor, mas 

também uma identidade angolana.  

Inserido nesse contexto social e político da Angola até a sua adolescência, o 

escritor e jornalista José Eduardo Agualusa, natural de Angola e com pai brasileiro e 

mãe portuguesa, despontou como um representante de diferentes gêneros da 

literatura angolana, escrevendo desde contos, com Fronteiras perdidas (1999) e 

Manual Prático de Levitação (2005), até romances, como A conjura (1988) e o próprio 

O vendedor de passados (2004).  

A justificativa para esta pesquisa parte da importância de compreender, com 

base na produção literária da Angola pós-independência, como o contexto histórico e 

político da colonização, mesmo após o seu fim, impacta na construção da identidade 

e da memória do país ainda na atualidade. Nesse sentido, a pesquisa da literatura 

africana, em conjunto com os estudos das teorias pós-coloniais de Bhabha (1998), 

Said (1995) e Spivak (2010), é pertinente para a compreensão da influência do 

sistema imperialista e colonial e como isso traz consequências para a cultura, a 

política, a identidade, a memória e a sociedade dos países outrora explorados, aqui 

em específico em relação à Angola. Estudar de que maneira a literatura pode 

contribuir para o entendimento das consequências do processo colonial é, assim, 

relevante academicamente pois ajuda também a compreender o contexto histórico e 

político do próprio Brasil, uma vez que o país também sofreu colonização de Portugal, 

ainda que de maneira diferente. Por último, em um nível pessoal, o estudo traz a 

oportunidade de desenvolver uma reflexão acerca do processo de colonização na 
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Angola e de sua história, além de um maior conhecimento acerca da literatura africana 

de língua portuguesa, em especial a angolana. 

 De um ponto de vista metodológico, a pesquisa se constrói a partir de uma 

análise qualitativa e interpretativista, utilizando o método da pesquisa bibliográfica 

através de obras anteriores (como livros, teses, dissertações e artigos científicos) que 

tenham relação com a temática proposta, ou seja, o que Fachin (2005, p. 119) 

considera como “o primeiro passo na vida do estudante”, que parte de um aparato 

teórico anterior para produzir algo novo.  

Lakatos e Marconi (2003, p. 225), de modo semelhante, consideram que 

 
alguém ou um grupo, em algum lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou 
semelhantes, ou mesmo complementares de certos aspectos da pesquisa 
pretendida. Uma procura de tais fontes, documentais ou bibliográficas, torna-
se imprescindível para a não-duplicação de esforços, a não “descoberta” de 
ideias já expressas, a não-inclusão de “lugares-comuns” no trabalho. A 
citação das principais conclusões a que outros autores chegaram permite 
salientar a contribuição da pesquisa realizada, demonstrar contradições ou 
reafirmar comportamentos e atitudes. Tanto a confirmação, em dada 
comunidade, de resultados obtidos em outra sociedade quanto a enumeração 
das discrepâncias são de grande importância. 

 
 Conforme o pensamento das autoras posto acima, é necessária a realização 

de pesquisas e leituras bibliográficas prévias, para que não haja a repetição ou a 

generalização de discussões já apresentadas por outros autores anteriormente, mas, 

sim, a apresentação de novas perspectivas e interpretações sobre a temática 

proposta. O texto desta dissertação, portanto, constrói-se em dois capítulos. O 

primeiro dele, teórico, inicialmente apresenta a discussão sobre o desenvolvimento da 

literatura de língua portuguesa na Angola, o conceito de pós-colonialismo e suas 

contribuições para o estudo da literatura africana e angolana, além do contexto 

político, histórico e literário de Angola no período posterior à independência e à guerra 

civil. Para essa primeira discussão, o embasamento teórico é construído a partir de 

autores como Ferreira (1977), Soares (2001), Bhabha (1998), Said (1995) e Spivak 

(2010), entre outros. Na segunda parte do capítulo teórico, discute-se a respeito dos 

conceitos de identidade e memória, centrais para esta pesquisa e para a análise do 

romance O vendedor de passados, a partir de estudiosos como Hall (2003; 2006), 

Anderson (2008), Halbwachs (1990) e Tedesco (2014). 

No capítulo seguinte, no qual se encontra a construção da análise do romance 

de José Eduardo Agualusa, selecionado como corpus, a pesquisa se desenvolve 

também com base no entendimento das críticas pós-coloniais propostas pelos autores 
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apresentados no capítulo teórico a partir da pesquisa bibliográfica. É fundamental 

também ressaltar aqui que, dadas as múltiplas possibilidades de interpretação e 

leitura que um texto literário pode oferecer, a análise construída nesta pesquisa não é 

colocada como final ou definitiva. Assim, as conclusões e discussões deste estudo se 

apresentam como uma perspectiva do romance O vendedor de passados a partir das 

temáticas propostas, ou seja, pós-colonialismo, identidade e memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

. 
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2. “UM BARCO CHEIO DE VOZES” NAVEGANDO POR ÁGUAS INTRANQUILAS 
 

Em O vendedor de passados, o escritor José Eduardo Agualusa se refere à 

casa do protagonista Félix Ventura como um barco que navega com dificuldade por 

dentro da lama, ocupado por diferentes pessoas, vozes e aspirações. Aqui 

interpretada como uma metáfora para representar a própria Angola, é necessário que 

se estabeleça o contexto que envolve o país para os objetivos desta pesquisa, ou seja: 

literatura africana e angolana de língua portuguesa, pós-colonialismo e a Angola pós-

independência. Como mencionado na introdução, este estudo visa principalmente 

analisar, de acordo com o embasamento de críticos pós-coloniais, como se 

desenvolve o processo de construção da identidade e da memória angolana no 

romance de Agualusa. Dessa forma, mais adiante aborda-se também as temáticas da 

identidade e da memória, bem como as suas implicações 

 
2.1 Entre guerras e política, a literatura 
 

A princípio, partindo-se de um contexto puramente histórico, pode-se remontar 

o início do desenvolvimento da literatura africana de língua portuguesa até o século 

XV, época histórica marcada pelas Grandes Navegações e período no qual Portugal 

começou a sua expansão (e colonização) para a África e, posteriormente, para os 

demais continentes do mundo: as Américas, a Ásia e a Oceania. Com isso, os 

primeiros escritores que estão, de algum modo, relacionados ao contexto africano são 

os “cronistas, poetas, historiadores, escritores de viagem, homens de ciência, 

pensadores, missionários, viajantes, exploradores” (FERREIRA, 1977a, p. 7) saídos 

de Portugal em direção à África. 

Embora, de acordo com Ferreira (1977a), os portugueses tenham chegado em 

1482 à foz do Rio Zaire e tenham fundado em 1575 o primeiro assentamento de 

povoação portuguesa, São Paulo de Assunção de Loanda (território hoje da capital de 

Angola, Luanda), a literatura de língua portuguesa produzida, de fato, por escritores 

africanos só seria desenvolvida séculos mais tarde. Nesse sentido, o surgimento de 

uma atividade literária e cultural ampla e realmente contínua e regular na África (e, no 

caso deste texto, nos Cinco2) associa-se diretamente “à criação e desenvolvimento do 

                                                
2 Termo aqui utilizado para designar os cinco países africanos que têm a língua portuguesa como oficial: 
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 
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ensino oficial e ao alargamento do ensino particular ou oficializado, à liberdade de 

expressão e à instalação do prelo3” (FERREIRA, 1977a, p. 8). 

A literatura africana de língua portuguesa, então, está relacionada ao 

surgimento, no século XIX, e posterior desenvolvimento da imprensa e do jornalismo 

nos países lusófonos do continente, que ocorreu na seguinte ordem cronológica: 

“1842 em Cabo Verde; 1845 em Angola; 1854 em Moçambique; 1857 em São Tomé 

e Príncipe e 1879 em Guiné-Bissau” (BERNED; PAZ, 2018, p. 131). Nesse período, 

havia o chamado Boletim Oficial, que era composto por legislações, notícias oficiais 

do governo português e, eventualmente, textos fictícios, como contos, crônicas e 

poemas. Posteriormente, ainda segundo Berned e Paz (2018), surgem ainda jornais, 

revistas e obras literárias, especialmente em decorrência de associações culturais, 

como Nga Muturi, de Alfredo Troni, e Scenas d’África, de Pedro Félix Machado, ambas 

de 1892 e de origem angolana, mas publicadas em Portugal no formato de folhetim. 

Nesse momento do século XIX, e também após a Conferência de Berlim (1884-

1885), na qual as potências imperialistas europeias dividiram o continente da África 

entre si para a exploração de acordo com os seus interesses, pode-se perceber que 

a literatura africana se desenvolve a partir de uma visão colonial, que “define-se 

essencialmente pelo facto de o centro do universo narrativo ou poético se vincular ao 

homem europeu e não ao homem africano” (FERREIRA, 1997a, p. 10). De acordo 

com Pires Laranjeira (apud BERNED; PAZ, 2018, p. 132), essa literatura africana 

puxada para o colonialismo  

 
[...] significa a literatura escrita e publicada, na maioria esmagadora, por 
portugueses de torna-viagem, numa perspectiva de exotismo, evasionismo, 
preconceito racial e reiteração colonial e colonialista, em que a visão de 
mundo, o foco narrativo e as personagens principais eram brancos, colonos 
ou viajantes, e, quando integravam negros, eram estes avaliados 
superficialmente, de modo exógeno, folclórico e etnocêntrico, sem 
profundidade cultural, psicológica, sentimental e intelectual. 

 
Ainda durante o decorrer do século XIX, no entanto, também se desenvolvia, 

nos Cinco e, em especial, em Angola, uma literatura diferente da colonial, que, embora 

não fosse de fato completamente oposta a ela, caracterizava-se por estabelecer uma 

outra perspectiva da realidade social no continente e rejeitar a ideia de exaltação do 

homem branco em relação ao homem negro. Nessa perspectiva, a literatura produzida 

na África demorou a ganhar espaço e reconhecimento fora do continente e a adotar 

                                                
3 Aparelho, manual ou mecânico, utilizado para a impressão gráfica e reprodução de livros. 
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completamente ideias opostas às concepções da literatura colonial. Em Angola, 

também ao longo do século XIX, destaca-se uma literatura caracterizada, pouco a 

pouco, pelo surgimento de um sentimento nacional e de uma consciência anti-

colonialista, seja na lírica, na narrativa ou até mesmo na prática jornalística 

(FERREIRA, 1997b). De acordo com Berned e Paz (2018), teóricos como Ferreira, 

Laranjeira e Santilli destacam a importância que revistas, jornais e a imprensa de 

forma geral tiveram na origem e difusão das literaturas africanas de língua portuguesa.  

Voltando-se novamente para o pensamento de Manuel Ferreira (apud 

FONSECA; MOREIRA, 2007), destaca-se que o desenvolvimento das literaturas 

africanas de língua portuguesa pode ser percebido através de quatro períodos 

distintos: 

 
No primeiro, destaca o teórico que o escritor está em estado quase absoluto 
de alienação. Os seus textos poderiam ter sido produzidos em qualquer outra 
parte do mundo: é o momento da alienação cultural. Ao segundo momento 
corresponde a fase em que o escritor manifesta a percepção da realidade. O 
seu discurso revela influência do meio, bem como os primeiros sinais de 
sentimento nacional: a dor de ser negro, o negrismo e o indigenismo. O 
terceiro momento é aquele em que o escritor adquire a consciência de 
colonizado. A prática literária enraíza-se no meio sociocultural e geográfico: 
é o momento da desalienação e do discurso da revolta. O quarto momento 
corresponde à fase histórica da independência nacional, quando se dá a 
reconstituição da individualidade plena do escritor africano: é o momento da 
produção do texto em liberdade, da criatividade e do aparecimento de outros 
temas, como o do mestiço, o da identificação com África, o do orgulho 
conquistado. (FONSECA; MOREIRA, 2007, p. 14-15) 

 
Com essa visão, estabelece-se que o surgimento e o posterior 

desenvolvimento das literaturas africanas de língua portuguesa podem ser 

compreendidos a partir da dinâmica desses quatro momentos referidos acima. Esses 

momentos, entretanto, não são rígidos, mas, sim, flexíveis e maleáveis, o que acaba 

por permitir que um escritor tenha a capacidade de produzir material englobando dois 

ou mais deles, ao unir valores assimilados do colonizador com a consciência nacional 

decorrente do contexto africano. 

Fonseca e Moreira (2007) destacam ainda uma outra perspectiva teórica sobre 

esse tópico, dessa vez originada no pensamento de Patrick Chabal, pesquisador 

africano que estudou a respeito da África de língua portuguesa entre o final do século 

XX e início do século XXI. Para ele, as literaturas africanas de língua portuguesa 

podem ser compreendidas em outras quatro fases diferentes, que são compostas por: 

assimilação, na qual o escritor africano se encontra em uma posição puramente 

colonial e em concordância com os modelos de escrita europeus; resistência, quando 
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o escritor africano começa a tomar consciência da sua africanidade e do seu contexto 

social e rompe com os padrões europeus; afirmação, que diz respeito a quando o 

escritor reconhece a si mesmo enquanto africano e tenta estabelecer seu lugar na 

sociedade pós-colonial de seu respectivo país; e consolidação, a última fase, em que 

o escritor africano busca produzir a literatura do seu país ao mesmo tempo em que 

busca assegurar, de alguma maneira, que tal literatura seja reconhecida no contexto 

mundial. 

Nesse contexto, compreende-se que o autor José Eduardo Agualusa, autor do 

romance O vendedor de passados, encontra-se situado no último dos estágios da 

produção literária africana, tanto nas fases propostas por Manuel Ferreira, quanto nas 

propostas por Patrick Chabal. A escrita de Agualusa, dessa maneira, é caracterizada 

por temáticas de liberdade e identidade com a Angola e a África de modo geral, por 

exemplo, a partir de uma perspectiva pós-colonial. 

Um outro fator de grande relevância na literatura africana, tanto a de língua 

portuguesa, quanto a geral, na perspectiva histórica do pós-colonialismo e da pós-

independência, é que ela parece dar importância às questões militares das guerras 

que afligiam os países do continente, embora pouco abordem a figura do militar 

individualmente. Uma das razões para que esse fenômeno aconteça pode estar 

relacionada ao quase nulo engajamento das elites nos combates pós-independência, 

se comparado ao envolvimento das classes mais baixas. 

 
A ausência de obras sobre o heroísmo não se deve à ausência de heróis. Os 
homens e as mulheres corajosamente mortos, pela causa que eles defendiam 
nas guerras africanas sobrevindas desde a independência, foram numerosos. 
Contudo, a natureza destes conflitos, ela própria, produzia uma dificuldade 
política em cantar a glória destes heróis. Excetuando-se aquelas travadas 
pelo Egito, grande parte das guerras advindas em países africanos 
independentes, foram guerras civis e, com frequência, guerras de secessão. 
[...] É verossímil que os poetas e escritores busquem a sua inspiração no 
sacrifício de outros intelectuais seus confrades, em detrimento de procurá-la 
na morte de camponeses desconhecidos. (MAZRUI et al, 2010, p. 689) 

 
Entende-se aqui que, devido ao fator de que a maior parte das guerras no 

continente africano independente serem guerras civis dentro dos próprios países, não 

havia estímulo para uma grande produção de literatura referenciando esses 

acontecimentos e seus personagens. Assim, muito da produção literária nos países 

africanos pós-coloniais se voltou para as questões políticas e sociais daquele 

momento histórico violento entre a independência e a sucessão de poder e governo. 
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Outra questão que contribui para a ausência de obras literárias, nos países 

africanos pós-independência, que retratem a figura individual do militar está atrelada 

à probabilidade maior de exaltação e glorificação de um combatente, heroico e 

patriótico, caso haja uma guerra contra uma potência estrangeira. Uma vez que a 

maioria das guerras na África pós-colonial era caracterizada por conflitos civis dentro 

de um mesmo país, a figura do militar enquanto um herói nacional não ganhava 

espaço. 

Apesar dessas diferentes perspectivas sobre o contexto histórico do 

desenvolvimento das literaturas africanas de língua portuguesa, elas não significam 

que esses cinco países africanos tiveram, necessariamente, as mesmas experiências, 

ou ao menos não da mesma forma ou no mesmo tempo. Nesse sentido, de acordo 

com Berned e Paz (2018), Angola, Moçambique e Cabo Verde, por volta da década 

de 1940, já contavam com grupos significativos de intelectuais e escritores em 

oposição ao colonialismo exercido por Portugal. Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 

por outro lado, só passariam a ter representação nacional expressiva mais adiante. 

Em Guiné-Bissau, destacam-se autores como Abdulai Silla, Andrea Fernandes, 

Julie Agossá Djomatin, Olonkó e Uri Sissé, escritores ligados à primeira editora 

privada do país, a Ku Si Mon, criada em 1994. O país conta com um passado de 

independência e guerra civil recentes e pouca projeção internacional, e Berned e Paz 

(2018) consideram que há pouca possibilidade de publicação de obras, o que faz com 

que Guiné-Bissau dependa bastante de seu governo para difundir a sua literatura. 

 A literatura nacional de São Tomé e Príncipe, assim como a de Guiné-Bissau, 

foi desenvolvida tardiamente, se comparada aos demais congêneres, como 

mencionado anteriormente. De acordo com Berned e Paz (2018), a poesia tem mais 

força e reconhecimento nas ilhas que formam o país, que tem nomes como Albertino 

Bragança (Ao cair da noite, 2017; Rosa do Riboque e outros contos, 1985), Conceição 

Lima (O útero da casa, 2004; A dolorosa raiz do Micondó, 2006) e Olinda Beja (Água 

Crioula, 2002; À sombra do Oká, 2015) como alguns de seus expoentes literários. 

 Outro conjunto de ilhas que formam um país com língua oficial portuguesa é 

Cabo Verde. No país, a imprensa, os jornais e especialmente as revistas tiveram 

grande importância para o desenvolvimento e difusão da literatura nacional, como a 

Claridade (fundada em 1936), a Certeza (1944) e a Ponto e Vírgula (1983), 

publicações mais voltadas para a escrita de poemas (GOMES, 2010). Autores que se 

destacam na literatura cabo-verdiana são Baltasar Lopes da Silva (Chiquinho, 1947), 
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Manuel Lopes (Os flagelados do vento leste, 1960), Gabriel Mariano (Vida e morte de 

João Cabafume, 1976), Orlanda Amarílis (Escrita e Combate, 1976), Dina Salústio 

(Mornas eram as noites, 1994) e Germano de Almeida (A ilha fantástica, 1994) 

(BERNED; PAZ, 2018). 

 Assim como em Cabo Verde, as revistas e os jornais também tiveram grande 

importância no desenvolvimento da literatura nacional de Moçambique. Isso porque, 

antes da independência do país, de acordo com Candido (apud BERNED; PAZ, 2018), 

as duas mídias possibilitaram a disseminação de autores e obras (especialmente 

contos e poemas) para um público leitor pequeno e quase sem incentivo cultural, uma 

vez que, na então colônia, poucos sabiam ler e não havia editoras. Entre as décadas 

de 1940 a 1960, Moçambique contou com autores como Ilídio Rocha (A arte 

maravilhosa do povo Chope, 1962), Carneiro Gonçalves (Contos e Lendas, 1975) e 

Luís Bernardo Honwana (Nós matamos o Cão Tinhoso!, 1964). Após a independência, 

em 1975, e a criação da Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO), 

destacam-se Ungulani Ba Ka Khosa (Orgia dos Loucos, 1990), Paulina Chiziane 

(Balada de amor ao vento, 1990) e Mia Couto (Terra sonâmbula, 1992), como alguns 

dos nomes da literatura de Moçambique. 

 Por fim, em Angola, o jornalismo também desempenhou um papel importante 

no desenvolvimento de uma literatura nacional anti-colonialista. Além disso, fundado 

em 1948, surge no país o Movimento dos Novos Intelectuais de Angola (MNIA), com 

reivindicações nacionalistas e que incentivava a independência. Entre a fundação do 

MNIA em 1948, a independência em 1975 e o restante do século XX, incluindo a 

guerra civil que assolou o país depois da saída de Portugal, pode-se destacar 

escritores como Agostinho Neto (A renúncia impossível, 1982), Boaventura Cardoso 

(A morte do Velho Kipacaça, 1987), José Luandino Vieira (Luuanda, 1963), Pepetela 

(A geração da utopia, 1992) e Uanhenga Xitu (Os sobreviventes da máquina colonial 

depõem, 1980) (BERNED; PAZ, 2018). 

Segundo Laranjeira (2000), o Movimento dos Novos Intelectuais de Angola 

originou uma antologia em 1950 e a revista Mensagem em 1951, que demonstrava 

diretamente a busca por uma literatura angolana autônoma e distante das amarras do 

colonialismo. Já no século XXI, após o fim da guerra civil, pode-se destacar Ondjaki 

(Quantas madrugadas tem a noite, 2004; Os transparentes, 2012) e José Eduardo 

Agualusa (O vendedor de passados, 2004; Teoria geral do esquecimento, 2012) como 

alguns dos expoentes da literatura de Angola (BERNED; PAZ, 2018). 



17 
 

 Ainda de acordo com Berned e Paz (2018), é possível perceber duas heranças 

indiretas nas literaturas africanas de língua portuguesa: uma oral e local, intrínseca 

aos africanos e outra por parte da própria língua portuguesa, forçada pelos 

colonizadores. Em relação à primeira, Rosário (apud BERNED; PAZ, 2018, p. 138) 

afirma que 

 
a transmissão oral é a forma que os nacionais utilizam na passagem de vários 
saberes de geração a geração. [...] As narrativas, mais do um gênero literário, 
são um verdadeiro repositório do universo cultural, filosófico, religioso, moral 
e até político das comunidades. 

 
 Já a segunda, ainda que seja referente à língua do agente colonizador, não é 

colocada nesse sentido como algo completamente negativo. De acordo com Chaves 

(apud BERNED; PAZ, 2018), a língua do colonizador, uma vez imposta, é então 

eventualmente transformada em uma espécie de instrumento de luta e resistência por 

parte daqueles colonizados, posteriormente desempenhando um papel importante no 

desenvolvimento das literaturas nacionais, ao ser utilizada na educação, documentos 

oficiais e na própria produção literária. 

 A respeito da língua do colonizador sendo utilizada como instrumento de 

resistência pelos colonizados no contexto angolano, Chaves (2005, p. 52) pondera: 

 
Foram muitas as rupturas agenciadas pelo colonizador. Entre as mais 
drásticas, está o afastamento entre o colonizado e sua língua de origem. E, 
nesse campo, a situação atinge um patamar dramático. Porque aqui se impõe 
um corte de caráter irreversível. Impedido de falar a sua língua, o dominado 
também não tem total acesso à língua do colonizador. Seu universo fica assim 
comprometido pelo risco da incomunicabilidade, que levaria à morte de toda 
e qualquer forma cultural. Para fugir à situação de emparedamento, a saída 
deve se guiar pelo pragmatismo, ou seja, para expressar a luta contra o mal 
que se abateu sobre o seu mundo, é necessário valer-se de um dos 
instrumentos de dominação: a língua do outro. Praticamente toda a literatura 
angolana é escrita em Português. Mas a aceitação não será passiva. E a 
resistência aí se vai mostrar na insubmissão à gramática da ordem. No campo 
semântico, lexical e até sintático, registram-se construções que procuram 
aproximar a língua poética da fala popular. Essa mesclagem confirma a 
direção da travessia: o encontro com aqueles grupos mantidos até então à 
margem. Ali certamente estava a reserva de originalidade que o discurso 
poético vai buscar para se reciclar, em contraposição ao que lhe oferece a 
fala do ocupante. 

 
Com isso, pode-se entender aqui que, isolados no meio-termo entre não poder 

falar as suas línguas nativas e não ter total acesso à língua do colonizador, a saída 

encontrada pelos povos oprimidos (neste caso, angolanos) é utilizar a língua do 

opressor como ferramenta de luta e subversão, inclusive no que diz respeito à 

produção literária. Aproximando a língua portuguesa escrita da oralidade popular, o 
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idioma adquire, assim, propósitos de luta e oposição para os grupos sociais que se 

encontram à margem do sistema de colonização português. 

Com esse contexto histórico e teórico posto, pode-se compreender que a 

independência das literaturas de origem africana em relação aos modelos europeus e 

colonizadores (e, no caso dos Cinco, em relação a Portugal) se desenvolveu a partir 

de um “esforço prático e teórico de auto-afirmação que esteve longe de depender 

exclusivamente de elementos estéticos ou, para sermos mais latos, exclusivamente 

culturais” (LARANJEIRA, 2000, p. 237). 

Laranjeira (2000) segue com esse pensamento, destacando a construção de 

uma identidade nacionalista africana como um outro fator de importância para que a 

literatura dos Cinco se distanciasse da influência colonial. Nesse sentido, a chamada 

africanidade,  

 
vista na perspectiva abstrata e genérica das qualidades do homem e do 
mundo africanos, em contraposição ao homem e mundo europeus, é uma 
doutrina que inclui componentes geográficas, etnológicas, históricas, míticas, 
lingüísticas, religiosas, etc., que constituem e caracterizam o discurso do 
africano negro na sua herança assumida e no seu visionarismo profético, 
forjadores de uma nova identidade social e cultural. O discurso da negritude 
constitui, portanto, a emergência estética da ampla doutrina da africanidade 
e da ideologia pan-africanista, contributo inestimável para o fazer literário 
segundo uma concepção autonomista que, embora aceitando naturalmente 
os contributos culturais variados (políticos, ideológicos, científicos, étnicos, 
populares, eruditos, etc.), incluindo os europeus, se atém a princípios 
autonomistas, africanos, anti-colonialistas, recusando a submissão aos 
padrões impostos pelas potências dominantes. (LARANJEIRA, 2000, p. 242) 

 
A noção de anti-colonialismo adquirida pelos países do Cinco ao longo do 

tempo em que ficaram submissos ao poder das metrópoles imperialistas europeias 

(nesse caso, o poder português) aliada à consciência social e racial (a africanidade) 

por parte dos sujeitos e escritores, resulta em uma série de processos sociais, políticos 

e culturais capazes de gerar uma autonomia em relação aos europeus. Dessa 

maneira, como consequência de todos esses processos, as manifestações literárias 

nos Cinco se estabelecem a partir da percepção dos africanos em relação ao 

etnocentrismo português e de como eles se opõem ao sistema de dominação colonial 

de Portugal. 

Em geral, a autonomia dos Cinco e também de suas literaturas se desenvolve 

em decorrência de uma série de fatores, como: independência literária em relação aos 

moldes europeus, reivindicação anti-colonial, afirmação nacional e exultação racial. 

De acordo com Laranjeira (2000), nesse sentido, a literatura dos Cinco é inconciliável 
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com a noção colonialista, pois esta tende a ver a África a partir de uma percepção de 

exotismo e selvageria. A literatura desses países, assim, pode ser entendida até 

mesmo como anterior à independência política dos Cinco, pois “a autonomia literária 

é irreversível, não só porque a anuncia mas também porque ajuda a constituí-la” 

(LARANJEIRA, 2000, p. 243). Portanto, compreende-se aqui que a literatura 

produzida pelos Cinco, especialmente no pós-independência, coloca-se como uma 

oposição aos valores eurocêntricos exaltados por Portugal, embora tal oposição já 

fosse notável desde antes, contribuindo para desenvolver o sentimento que culminou 

com o fim da colonização desses países 

 
2.1.1 ANGOLA EM PROSA 
 

Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, posteriormente apelidado como 

Pepetela por seus companheiros de guerrilha nas lutas pela libertação de Angola, é 

um dos nomes da literatura angolana em prosa, especialmente no gênero do romance. 

Na perspectiva do escritor (apud AGAZZI, 2006, p. 192), 

 
a literatura nacional é elemento indispensável, tão importante como outro 
qualquer, para a consolidação da independência. É um fator que ajuda a 
aumentar a unidade nacional, por ser veículo de situações, modos de vida e 
de pensar, dentro do País, (...) Pode ser exagero – é caso para se discutir – 
mas afirmo que não há, não pode haver, a criação dum país verdadeiramente 
independente sem uma literatura nacional própria, que mostre ao povo aquilo 
que o povo sempre soube: isto é, que tem uma identidade própria. 

 
Esse sentimento de busca por uma literatura nacional consolidada, no entanto, 

só viria a crescer (especialmente na produção literária em prosa) na segunda metade 

do século XXI, juntamente com as lutas por independências nos países africanos de 

colonização portuguesa, tendo o próprio Pepetela como um de seus expoentes. Com 

perspectivas de uma sociedade livre e igualitária, com autonomia literária própria e 

empenhada na luta de libertação e independência, a escrita de Angola passou antes 

por um processo de desenvolvimento, visto adiante. 

No contexto do continente africano pré-independente (incluindo os países do 

Cinco e, consequentemente, Angola), o poder colonial das nações expansionistas da 

Europa (como Portugal, Espanha e Inglaterra, por exemplo) impunha aos povos 

colonizados o seu sistema cultural e linguístico. As culturas africanas, de maneira 

geral caracterizadas pela oralidade, tiveram que migrar do suporte oral para o escrito, 
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ainda que o primeiro não fosse radicalmente extinto. Para Amorim e Fischgold (2015, 

p. 74),  

 
o colonizado africano encontrava-se em uma comunicabilidade problemática, 
uma vez que era necessário expressar-se por escrito na língua do 
colonizador, mas não havia leitores que estivessem aptos a ler nesta língua. 
Para facilitar a imposição de seus códigos, as potências colonizadoras 
intensificaram a perseguição às pessoas que memorizavam e transmitiam a 
história e a cultura de seus povos, os tradicionalistas4. 

 
No caso dos países do Cinco, a situação mencionada acima se estenderia por 

um tempo e a literatura escrita só viria a se desenvolver de fato a partir do século XIX, 

especialmente após a independência do Brasil. Com esse acontecimento histórico, 

 
as colônias africanas sofrem uma mudança de status perante a metrópole 
portuguesa. Até então vistas como os lugares para os quais se enviavam os 
adversários políticos e os marginais perigosos, elas passam a ocupar o posto 
anteriormente ocupado pelo Brasil, cumprindo a importante função de suporte 
econômico aos interesses da frágil economia portuguesa da época. 
(AMORIM; FISCHGOLD, 2018, p. 52) 

 
 Diante desse contexto histórico, pode-se considerar que a literatura em prosa 

na Angola começou a florescer a partir da instalação do prelo no país, no ano de 1845, 

como já abordado anteriormente nesta pesquisa. Além do Boletim Oficial, inicialmente 

única publicação periódica e oficial de Angola, a instalação do prelo no país 

posteriormente possibilitou o desenvolvimento da imprensa e do jornalismo e, embora 

poesia e ensaios fossem os formatos mais presentes nesses periódicos, havia espaço 

também para a ficção em formato de prosa. 

 Dentre alguns escritores de prosa angolana desse período, destaca-se aqui o 

autor Alfredo Troni, nascido em Portugal, mas cuja vida se desenvolveu por grande 

parte no território da Angola, sendo impactado por isso. Representando uma transição 

entre publicações de periódicos puramente voltados para os interesses do 

colonialismo português para um modelo de escrita mais voltado para os anseios e 

preocupações da população nativa angolana, Troni foi responsável por três periódicos 

distintos na capital Luanda, compostos em parte por escrita em prosa. Segundo 

Amorim e Fischgold (2018, p. 68), Alfredo Troni publicou, 

 

                                                
4 “Profissionais treinados em memorização e transmissão oral da história e costumes da comunidade. 
Pertencem à estrutura tradicional dessas sociedades. No processo de colonização, que se intensificou 
em fins do século XIX e início do século XX, houve uma significativa sobreposição da transmissão 
escrita sobre a oral, nos meios letrados urbanos” (AMORIM; FISCHGOLD, 2015, p. 74). 
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a partir de 7 de julho de 1878, o semanário político Jornal de Loanda. Dez 
anos depois, no ano de 1888, Alfredo Troni lança outro periódico, intitulado 
Mukuarimi, palavra composta originária do quimbundo (mukua-rimi), que 
significa, em português, falador, linguarudo. Finalmente, Os Conselhos de 
Leste, o terceiro jornal de Troni, iniciou sua publicação em 1º de maio de 1891 
e teve curta duração.  

 
 Nessas três publicações, o autor costumava escrever artigos, notas e outros 

textos de denúncia contrários ao sistema colonialista ao qual o povo angolano estava 

sujeito. Além disso, a questão de mesclar o idioma português com línguas nativas 

angolanas, como o quimbundo, nos textos em prosa desses periódicos, facilitava 

também a comunicação com a população que não tinha acesso ou domínio da língua 

do colonizador. 

 Entre a publicação dos referidos periódicos, Alfredo Troni também escreveu em 

1882, dessa vez em Lisboa e em formato de folhetim, o que viria a ser considerado 

como o “precursor da prosa moderna em Angola” (SANTILLI apud CESTARI; 

CROSARIOL, 2011, p. 87): o conto intitulado Nga Muturi, também já mencionado 

nesta pesquisa. Mais uma vez utilizando a língua nativa angolana, quimbundo, 

mesclada ao português, a obra em prosa de Troni retrata as violências que a 

população de Angola sofria em decorrência da colonização por parte de Portugal nas 

últimas décadas do século XIX. 

 Entre o período do final do século XIX para as primeiras décadas do século XX, 

a produção da literatura em prosa angolana continuou se desenvolvendo com o 

suporte do jornalismo e da imprensa, através de nomes como Cordeiro da Matta, 

Arantes Braga e Fontes Pereira, com periódicos como A Civilização da África 

Portuguesa (1866), O Mercantil (1870) e O Cruzeiro do Sul (1873), por exemplo. Fora 

do ambiente jornalístico, alguns outros nomes de autores que escreveram em prosa 

entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX são, por exemplo, 

Assis Junior (O segredo da morta: romance de costumes angolenses, 1934) e Castro 

Soromenho (Noite de Angústia, 1939) (CUNHA, 2011). 

 Nas primeiras décadas do século XX, mais especificamente a partir de 1933, o 

controle colonial português sobre as suas colônias africanas da época (sendo Angola 

a maior delas no período), tornou-se mais rígido e severo, em decorrência do 

estabelecimento do Estado Novo5 na metrópole. Esse contexto histórico acabou por 

                                                
5 O Estado Novo português ou o Salazarismo, iniciado em 1933, “era um regime ditatorial que teve 
como grande chefe ideológico o professor António de Oliveira Salazar e que, após o seu afastamento 
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favorecer, tanto em Angola, quanto nos demais países do Cinco, o desenvolvimento 

de uma literatura de teor nacionalista e pós-colonial. Em 1948, como já mencionado 

anteriormente, foi criado o Movimento dos Novos Intelectuais de Angola (MNIA), 

composto por autores que também acabariam envolvidos na luta de libertação do país. 

 
Trazida com os tiros, a escrita corresponde a uma espécie de ruptura que 
será convertida em nova forma de sentir e dizer. Transformando-se em 
maneira de presentificar experiências e organizar o real, a palavra vai sendo 
trabalhada no sentido de preencher o vazio entre o homem e o mundo, agora 
redimensionado, nessa nova etapa do chamado processo civilizatório. 
Violenta e irreversível, a quebra se deu; mais tarde, caberia à literatura ali 
produzida a tarefa de rejuntar pedaços para a composição de uma nova 
ordem. (CHAVES, 1999, p. 20) 

 
A escrita e produção da literatura angola, incluindo o formato da prosa, então, 

foi marcada por um movimento contrário à colonização portuguesa sobre o país e o 

restante dos Cinco, servindo inclusive como instrumento de luta e resistência. 

Escritores desse período que escreviam em prova são, por exemplo: Óscar Ribas 

(Uanga, 1951), Luandino Vieira (Luuanda, 1963) e Pepetela (As aventuras de Ngunga, 

1972). 

Com o fim do Estado Novo português em 1974 e o reconhecimento da 

independência da Angola em 1975, a literatura e prosa do país continua se 

desenvolvendo com a fundação da União dos Escritores Angolanos no mesmo ano 

da independência. Agostinho Neto, poeta e primeiro presidente eleito do país, ressalta 

a importância da literatura para a luta de libertação: 

 
A história da nossa literatura é testemunho de gerações de escritores que 
souberam, na sua época, dinamizar o processo de nossa libertação 
exprimindo os anseios de nosso povo, particularmente o das suas camadas 
mais exploradas. A literatura angolana escrita surge assim não como simples 
necessidade estética, mas como arma de combate pela afirmação do homem 
angolano. (NETO apud CHAVES, 1999, p. 32) 

 
Mesmo após o reconhecimento da Angola em 1975, a literatura, incluindo 

prosa, continuou como uma importante ferramenta na busca do entendimento da 

identidade e da cultura angolana. Uma vez que o objetivo de estudo escolhido para o 

desenvolvimento desta dissertação é um romance de José Eduardo Agualusa, O 

vendedor de passados, ressalta-se aqui alguns aspectos desse gênero literário no 

país. 

                                                
por doença em 1970, foi continuado por Marcelo Caetano até sua derrocada final, em 25 de abril de 
1974” (AMORIM, 2018, p. 179) 
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 Compreendendo por gênero literário definido a partir de sua estrutura, estilo e 

elementos, por exemplo, destaca-se aqui uma breve definição tácita do gênero 

romance, proposta por Gancho (2004, p. 5): 

 
É uma narrativa longa, que envolve um número considerável de personagens 
(em relação à novela e ao conto), maior número de conflitos, tempo e espaço 
mais dilatados. Embora haja romances que datem do século XVI (D. Quijote 
de La Mancha, de Cervantes, por exemplo), este tipo de narrativa consagrou-
se sobretudo no século XIX, assumindo o papel de refletir a sociedade 
burguesa. 

 
Também seguindo essa premissa de reflexão sobre a sociedade, o escritor e 

teórico uruguaio Ángel Rama considera que o gênero do romance, dentre as demais 

produções literárias, é provavelmente o que melhor consegue estabelecer uma boa 

relação entre a literatura e as questões de uma sociedade, tendo em vista que o 

romance possibilita a veiculação de ideologias, valores e críticas a respeito do 

contexto social a partir do qual foi gerado. Nessa perspectiva, o autor (apud AGAZZI, 

2006, p. 191) pondera: 

 
Para um escritor, em especial um romancista – em quem continua 
estimulando misteriosamente a vocação de competir com o registro civil e, 
por que não?, com o próprio Deus –, a literatura é realidade, a sua e, portanto 
decreta-a para todos os demais homens; realidade justificante, a literatura é 
ele. Contra a fórmula depreciativa “e o resto é literatura”, afirma-se que esse 
resto é o próprio homem que escreve. Nessa avassaladora dependência do 
ser escritor, não se deve ver uma nova exaltação romântica do mistério da 
criação, nem da infinidade insipiradora, mas a vocação do ofício bem 
cumprido como modo de inserirse e justificar-se dentro da sociedade, porque 
as explicações dadas de diferentes ângulos sobre essa zona da vocação 
convergem para ambos os pontos. 

 
Assim, o gênero literário do romance pode ser aqui compreendido como um 

produto pensado e desenvolvido em decorrência do contexto social ou político dentro 

do qual está inserido. Nesse sentido, os elementos componentes do romance (enredo, 

personagens, tempo, espaço e narrativa, por exemplo) são utilizados para dar 

entendimento ao público leitor sobre a relação entre aquela escrita e a história e 

política que motivou a produção literária em primeiro lugar. Atuando “como um porta-

voz do momento em que elabora o texto, responsabilizando-se por escolher e elaborar 

um ou mais pontos de vista sobre a História” (RAMA apud AGAZZI, 2006, p. 192), o 

romancista é, então, encarregado de estabelecer uma ponte entre seus leitores e a 

discussão social e política que se propõe a escrever. 

De acordo com Bergamo e Souza (2018), tratando-se do romance angolano, é 

praticamente impossível separar história de ficção de maneira completa. A 
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manifestação desses dois fatores na literatura em prosa do romance de Angola se 

iniciou ainda nas primeiras manifestações da escrita no país e continua operando até 

os dias de hoje através de escritores como Pepetela, Ondjaki e o próprio Agualusa. 

Ganhando destaque por meio de traduções internacionais e aclamação por parte da 

crítica e do público, esses são alguns exemplos de autores que rompem com a 

literatura mais voltada para a ideia colonial do passado e que crescem como uma voz 

independente direcionada ao contexto da Angola atual. 

Falando sobre gênero literário do romance em Angola, em especial sobre as 

obras com autoria do escritor Pepetela, Rita Chaves (2005, p. 86) comenta que, 

 
associado ao mundo da escrita , esse gênero literário exerceu desde sempre 
uma impressionante atração sobre os escritores angolanos, em que pese a 
sua inserção num universo cultural marcado pela tradição oral. A despeito 
desse fascínio, a obra de seus companheiros [de Pepetela], como José 
Luandino Vieira, Arnaldo Santos, Costa Andrade, Manuel Rui, Henrique 
Abranches, entre outros, divide-se entre contos e romances, romances e 
poemas, poemas e contos. 

 
Entende-se, assim, que, em um contexto marcado pela tradição oral e que 

testemunhou o crescimento da literatura nacional ao longo dos séculos entre a poética 

e a prosa, o romance garantiu lugar de destaque entre os escritores de Angola, 

especialmente no período pós-colonial. A respeito da produção de romance angolano 

por parte dos autores Pepetela, Ondjaki e Agualusa, Osvaldo Sebastião da Silva (apud 

BERGAMO; SOUZA, 2018, p. 85) argumenta: 

 
Trata-se, na verdade, da consagração de uma modalidade narrativa, 
caracterizada pela modelização ficcional de personalidades, espaços e fatos 
da história recente e remota, cujas significações sugerem a incidência de 
diferentes olhares sobre uma mesma experiência coletiva nacional. [...] Esse 
recurso ao passado implica, necessariamente, uma autorreflexão acerca do 
presente e uma projeção da imagem do futuro, no centro da qual se inscreve 
a mediação entre o desejo de transformação da realidade e a consciência 
trágica dos limites.  

 
A produção literária em prosa, e em romance, dos autores angolanos pós-

independência, nesse sentido, podem ser caracterizados pelo olhar crítico que 

exercem sobre o próprio passado do país, marcado pela colonização e disputas civis 

internas, ao mesmo tempo em que ponderam sobre as possibilidades do futuro e as 

limitações que são impostas a este. Se no período colonial, a produção literária em 

prosa de Angola se baseava muitas vezes em reivindicações culturais, políticas e 

nacionalistas, o período pós-colonial pode ser compreendido a partir de três 

tendências temáticas: 
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A reconsideração do passado colonial, o impasse suscitado pelo confronto da 
utopia política, então defendida, com a realidade a ser transformada e, por 
fim, a crítica aos comportamentos que desvirtuavam a utopia. Esta última 
tendência foi sobre· tudo significativa na literatura angolana, evidenciada pela 
existência de uma profícua sátira social. De referir, aliás, que a literatura 
angolana serviu de paradigma não só na identificação desta tendência, como, 
no fim, de todo o esforço de sistematização então realizado. A relativa 
proliferação da produção literária angolana, em relação às restantes 
literaturas lusófonas, justificou-o. (VENÂNCIO, 1999, p. 197) 

 
O romance pós-colonial em Angola, portanto, caracteriza-se em grande parte 

pela ironia e pela sátira social, em decorrência do embate ideológico entre as 

aspirações e a utopia política em relação ao futuro de um novo país independente 

com a realidade a ser encarada após o fim da colonização e posteriormente de uma 

violenta guerra civil. A relativa reprodução da literatura de romance de Angola em 

comparação aos demais países do Cinco, dessa forma, justificou o crescimento da 

tendência temática de sátira social.  

 No pensamento de Vera Maquêa (apud SILVA, 2019, p. 24), a produção 

literária de Ondjaki combina, ao mesmo tempo, otimismo, criticismo e crença em 

Angola, de forma que 

 
esses narradores são representantes de um mundo que não pode mais 
expressar-se por si mesmo. Estão inalienavelmente ligados à experiência de 
criar mundos, fazer literatura, lutar com as palavras. Julgar esses livros 
significa considerar que existe uma Angola latente que pulsou no passado e 
que continua pulsando no presente, na força da redescoberta da infância, 
como um país estrangeiro que se visita no susto do acontecimento da escrita, 
como a memória.  

 
 A produção do gênero romance na Angola pós-colonial, dessa maneira, é 

compreendida a partir de uma perspectiva que coloca o país, agora independente e 

livre da guerra civil, como um novo cenário sobre o qual a escrita pode discorrer. 

Apesar disso, as memórias e as críticas em relação às turbulências do passado 

continuam presente, para que assim possa haver esperanças reais acerca do futuro 

nacional. 

 Ao comentar sobre os romances de Pepetela e Agualusa, Chaves (2005, p. 57) 

considera que 

 
agora identificado com o período de gestação da liberdade, o passado não é 
nem glorificado, nem rejeitado. Transforma-se em objeto de reflexão mesmo 
para quem tão vivamente participou desse itinerário. No centro dessa procura, 
não é demais referir, permanece a questão da identidade, uma das linhas de 
força que organizam a literatura angolana. 
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 Compreende-se, por fim, que o romance pós-colonial angolano exerce reflexão 

e crítica sobre o próprio passado do país e suas possíveis implicações no presente e 

no futuro, inclusive na cultura de seu povo. Com isso, temáticas como memória e 

identidade são conteúdos recorrentes na prosa de Angola, como no caso do romance 

O vendedor de passados, de Agualusa, por exemplo. 

 
2.2 Aspirações (e limitações) do pós-colonialismo 
 

Guiando-se pelo entendimento de que a literatura africana, aqui em especial a 

dos Cinco e de Angola, tem incompatibilidade com a política colonialista de países 

expansionistas da Europa, é importante que se discuta a respeito do chamado pós-

colonialismo e das críticas pós-coloniais.  

De acordo com Machado (2004), as teorias acerca do pós-colonialismo têm 

uma história relativamente recente, podendo-se remontar a sua origem a partir da 

década de 1970. A princípio, o conceito do pós-colonialismo pode ser interpretado 

como uma referência a um cenário histórico em si, ou seja, ao fim do período de 

colonialismo do século XX, sobretudo nos continentes africano e asiático. 

 
Originalmente restrito a essa esfera espaço-temporal o termo era uma 
referência não ao período imediatamente após as independências, mas sim 
ao fim das ilusões dos projetos nacionais levados a cabo numa série de 
países recém-independentes. O surgimento de inúmeras ditaduras e de elites 
governamentais nativas corruptas, de sistemas políticos não-democráticos, 
violentos, do florescimento radical de disputas “étnicas”, todos esses 
fenômenos foram responsáveis por um repensar sobre as heranças coloniais, 
numa tentativa de entender e, também, de pensar a superação dos problemas 
relativos aos tumultuados processos de descolonização. (MACHADO, 2004, 
p. 19-20) 

  
Pode-se compreender, assim, que o termo pós-colonialismo também faz 

referência às desilusões com projetos nacionais dos novos países independentes, 

que, embora tenham se libertado do controle colonial europeu, logo se viram 

mergulhados em instabilidades causadas pela ascensão de novas elites sociais 

nativas, governos ditatoriais, guerras civis e disputas étnicas. Muito dessa 

instabilidade, inclusive, pode ter sido causada pela questão de que as fronteiras 

desses países foram traçadas no século XIX pelos europeus na Conferência de 

Berlim, não respeitando as diferenças dos povos originais ali existentes e os obrigando 

a conviver dentro de um mesmo território e sistema. 

Esses fenômenos, ainda segundo Machado (2004), foram responsáveis pelo 

desenvolvimento de uma reflexão acerca das heranças que o colonialismo deixou nos 
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países recém-independentes, para tentar entender quais seriam os problemas e as 

consequências dos complexos processos de descolonização e como isso impactaria 

a cultura e a sociedade desses povos. Para Said (1995, p. 12), a cultura em si pode 

ser descrita como 

 
todas aquelas práticas, como as artes de descrição, comunicação e 
representação, que têm relativa autonomia perante os campos econômico, 
social e político, e que amiúde existem sob formas estéticas, sendo o prazer 
um de seus principais objetivos. Incluem-se aí, naturalmente, tanto o saber 
popular sobre partes distantes do mundo quanto o conhecimento 
especializado de disciplinas como a etnografia, a historiografia, a filologia, a 
sociologia e a história literária. 

 
O autor estabelece que os interesses imperialistas das potências europeias em 

relação às suas colônias tinham natureza principalmente econômica. Os territórios das 

colônias, entretanto, já eram, em sua maioria, ocupados por povos originários, de 

maneira que os impérios em expansão dos europeus “precisaram fazer algo em 

relação aos habitantes nativos” (SAID, 1995, p. 37). Como resultado, a ocupação e 

colonização europeia nunca aconteceu de forma necessariamente pacífica, sendo 

comum o confronto violento com os povos nativos, porém Said (1995, p. 38) ressalta 

que “essa luta é complexa e interessante porque não se restringe a soldados e 

canhões, abrangendo também ideias, formas, imagens e representações”. 

No pensamento do autor, tanto o colonialismo, quanto o imperialismo, apesar 

de terem grande influência econômica, eram motivados também por fortes correntes 

ideológicas que consideravam os europeus como seres superiores, civilizados, e os 

nativos de outros continentes como seres primitivos, selvagens. Dessa maneira, o 

colonialismo e o imperialismo seriam movidos pela “noção de que certos territórios e 

povos precisam e imploram pela dominação [...] e as ideias sobre a cultura eram 

explicitadas, reforçadas, criticadas ou rejeitadas a partir das experiências imperiais” 

(SAID, 1995, p. 40). 

Outro autor importante para a discussão das teorias pós-coloniais, Homi 

Bhabha, entende que o discurso do colonialismo, então, apoia-se 

 
no reconhecimento e repúdio de diferenças raciais/culturais/históricas. Sua 
função estratégica predominante é a criação de um espaço para “povos 
sujeitos” através da produção de conhecimentos em termos dos quais se 
exerce vigilância e se estimula uma forma complexa de prazer/desprazer. Ele 
busca legitimação para suas estratégias através da produção de 
conhecimentos do colonizador e do colonizado que são estereotipados mas 
avaliados antiteticamente. O objetivo do discurso colonial é apresentar o 
colonizado como uma população de tipos degenerados com base na origem 
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racial de modo a justificar a conquista e estabelecer sistemas de 
administração e instrução. (BHABHA, 1998, p. 111) 

  
Com isso, pode-se inferir que o discurso do colonialismo que imperava nas 

colônias portuguesas da África, incluindo Angola, dava-se a partir de uma suposta 

superioridade do sujeito europeu em relação ao sujeito africano, especialmente no 

que diz respeito à raça. Tal discurso do colonialismo das nações expansionistas 

europeias colocava o indivíduo africano (e consequentemente a sua cultura e tudo 

que a compõe) como alguém estereotipado e inferiorizado, em sentido cultural e racial, 

na tentativa de justificar a dominação e colonização imperialista. 

Os agentes colonizadores e imperialistas de países expansionistas europeus, 

nesse sentido, utilizaram essa ideologia de uma pretensa superioridade hierárquica 

em relação aos nativos de outras terras como um instrumento de dominação e 

controle. Com a ideia de que os sujeitos vindos da Europa seriam superiores aos 

demais em níveis étnicos, raciais e culturais, o projeto do colonialismo encontrou uma 

justificativa para continuar operando. 

 
A população colonizada é então tomada como a causa e o efeito do sistema, 
presa no círculo da interpretação. O que é visível é a necessidade de uma 
regra dessas, o que é justificado por aquelas ideologias moralistas e 
normativas de aperfeiçoamento reconhecidas como Missão Civilizatória ou o 
Ônus do Homem Branco. No entanto, coexistem dentro do mesmo aparato 
de poder colonial sistemas e ciências de governo modernos, formas 
“ocidentais” progressistas de organização social e econômica que fornecem 
a justificativa manifesta para o projeto do colonialismo. (BHABHA, 1998, p. 
127) 

  
Como estratégia de marginalização do povo africano utilizada para a 

administração das sociedades coloniais, Bhabha (1998) – ao citar outro teórico 

importante para as teorias pós-coloniais, Frantz Fanon – menciona o próprio espaço 

urbano. Para o autor, espaços habitados pelos africanos (como igrejas, escolas, 

quartéis e casernas) ficavam próximos uns dos outros, pois o exercício de poder do 

colonizador transformava esses ambientes em “fetiches, espetáculos de preeminência 

‘natural’/racial” (BHABHA, 1998, p. 128). O centro de poder e governabilidade do 

colonizador, por outro lado, encontrava-se em algum outro lugar, uma vez que esse 

distanciamento acabava por facilitar a separação e hierarquização entre europeus e 

africanos, além de contribuir para o exercício de dominação e vigilância dos primeiros 

em relação aos segundos. 

Para Said (1995), a cultura ocidental seria então associada à nação e ao estado 

imperialista, servindo ao propósito de estabelecer uma diferenciação entre o sujeito 
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europeu e o “Outro”, estrangeiro. A cultura, assim, seria definida como “uma fonte de 

identidade, e aliás bastante combativa, como vemos em recentes ‘retornos’ à cultura 

e à tradição” (SAID, 1995, p. 13). Mais adiante, o autor ainda afirma que essa ideia de 

hierarquia desenvolvida pela ação colonialista e imperialista é o que 

 
por um lado, permitia que pessoas decentes aceitassem a idéia de que 
territórios distantes e respectivos habitantes deviam ser subjugados e, por 
outro, revigorava as energias metropolitanas, de maneira que essas pessoas 
decentes pudessem pensar no imperium como um dever planejado, quase 
metafísico de governar povos subordinados, inferiores ou menos avançados. 
(SAID, 1995, p. 41) 

  
Bhabha (1998), ao mais uma vez citar Fanon, volta a demonstrar um 

pensamento semelhante a esse, ao ponderar que essa linha ideológica por parte dos 

colonizadores garante uma forma de governabilidade conveniente às exigências 

políticas e econômicas das metrópoles europeias. 

 
Esse comportamento (do colonizador) trai uma determinação de objetificar, 
confinar, prender, endurecer. Expressões como “Eu os conheço”, “é assim 
que eles são”, mostram essa objetificação máxima atingida com sucesso... 
Há de um lado uma cultura na qual podem ser reconhecidas qualidades de 
dinamismo, crescimento e profundidade. Contra isto temos (em culturas 
coloniais) características, curiosidades, coisas, nunca uma estrutura. 
(FANON apud BHABHA, 1998, p. 128) 

  
O conceito do “Outro” estrangeiro à Europa mencionado anteriormente, 

inclusive, também é importante para essa discussão sobre o pós-colonialismo. 

Segundo Machado (2004), a referência inicial para esse tópico está em outra obra 

importante de Edward Said: Orientalismo. Abrindo espaço para as críticas 

sistemáticas aos discursos coloniais – juntamente com o pensamento de Fanon sobre 

como a construção de uma dominação e uma subjetividade branca em pessoas 

negras colonizadas pode ser prejudicial para o psicológico e para a personalidade de 

um sujeito social –, Said define o orientalismo como uma concepção que constrói o 

chamado Oriente a partir das ideias e das experiências da Europa Ocidental. 

Para Said, portanto, o Oriente é a construção da imagem do “Outro”, 

estrangeiro e inferior, com base nas percepções e julgamentos da própria Europa. 

Enquanto para Said esse contexto se refere ao oriente próximo ao continente europeu, 

Machado (2004, p. 24-25) destaca que diferentes “autores pós-coloniais expandem 

esse movimento de análise à construção eurocêntrica do exótico, que tanto pode ser 

oriental, africano, americano, etc.” 
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Pode-se também, aqui, estabelecer uma relação entre esse conceito do “Outro” 

com o pensamento de outra teórica importante para as críticas pós-coloniais: Gayatri 

Spivak. A autora, uma mulher indiana nascida enquanto o país ainda estava sobre o 

controle colonial britânico, desenvolve a discussão acerca do silenciamento do sujeito 

colonizado enquanto o “Outro”, a partir de concepções teóricas sobre a 

subalternidade, propostas inicialmente por Antonio Gramsci. 

Um sujeito subalterno, segundo Spivak (2010), seria, majoritariamente, então 

um indivíduo de países do chamado Terceiro Mundo, que historicamente sofreram 

processos de colonização. Nesse contexto, esses indivíduos seriam representados, 

através da visão e do discurso do Ocidente, como pessoas inferiorizadas ou 

marginalizadas socialmente. Sandra Almeida (2010, p. 12), no prefácio do livro de 

Spivak, Pode o subalterno falar?, fala que, para a autora, o termo subalterno, então, 

descreve “as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos 

específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da 

possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante”. 

O título da obra de Spivak, (2010), não diz respeito, evidentemente, a um 

sentido literal da expressão. A pergunta se refere à ausência de espaço e 

representação para os sujeitos subalternizados. Com a conclusão de que esses 

indivíduos não podem falar, é explicado que isso não quer dizer que o subalterno não 

é, de fato, capaz de falar ou que tenha que recorrer a discursos hegemônicos para 

isso, mas que a fala do subalterno ou do colonizado é sempre intermediada pela voz 

de outras pessoas, que colocam a si próprias em posição de reivindicar algo em nome 

desses “Outros” sujeitos. 

Nessa perspectiva, Almeida (2010, p. 14) ainda pondera que, para Spivak, 

 
a tarefa do intelectual pós-colonial deve ser a de criar espaços por meio dos 
quais o sujeito subalterno possa falar para que, quando ele ou ela o faça, 
possa ser ouvido(a). Para ela, não se pode falar pelo subalterno, mas pode-
se trabalhar contra a subalternidade, criando espaços nos quais o subalterno 
possa se articular e, como consequência, possa também ser ouvido. 

  
A literatura angolana de um ponto de vista razoavelmente subalterno pode aqui 

ser citada através do autor Francisco Soares (2001). Segundo ele, a revista angolana 

Mensagem (importante veículo comunicacional criado em 1951, que contribuiu para o 

desenvolvimento da literatura no país e que já foi mencionada anteriormente aqui) 

pode ser classificada de duas formas: uma em Luanda e uma em Lisboa, a partir da 
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Casa dos Estudantes do Império6. A primeira, operando diretamente dentro do sistema 

colonial, interessava-se mais por aspectos puramente textuais e literários, o que pode 

levar a compreensão de que o sujeito africano se colocava ali ainda em uma posição 

subalterna. Os escritores da Mensagem em Lisboa, por outro lado, abordavam “a 

introdução da negritude, as primeiras interpretações que ela teve no meio dos 

estudantes africanos de língua portuguesa” (SOARES, 2001, p. 174). 

Ainda nesse sentido de literatura angolana, Soares (2001) considera que a 

revista Mensagem, durante os anos 1950, não foi necessariamente o que 

desencadeou a produção de uma literatura voltada para a modernização, para o 

nacionalismo e para a identidade racial, embora reconheça a importância da 

publicação em nomes como: 

 
Viriato da Cruz (o poeta crioulo, por excelência, da <<negritude angolana>>, 
o primeiro a elogiar Toussaint Louverture depois de Pedro da Paixão Franco), 
Mário António (que viria a ser o grande investigador e o defensor assumido 
da pertinência da aplicação ao caso angolano do conceito de crioulidade), 
Alda Lara (que se afastaria, com seu irmão, da versão negritudinizante e 
partidarizada do nacionalismo da época), Agostinho Neto (oriundo de uma 
família que, por reacção ao branqueamento colonizador da Igreja Católica, 
veio acompanhar a adesão às Igrejas protestantes de um segmento 
significativo da comunidade crioula angolana), António Jacinto (o crioulo mais 
branco do grupo), Mário Pinto de Andrade (que simbolizou as aspirações do 
escol crioulo do MPLA na <<Revolta Activa>>, e que situa, textualmente, as 
reacções anti-coloniais na imprensa crioula do século passado), Tomás Jorge 
(o filho do poeta Tomás Vieira da Cruz, que em Areal se manteve fiel às 
coordenadas de um não-realismo ambiental, ainda radicado), Lília da 
Fonseca (Filha de Branco, destacada como o Henrique Galvão do grupo), 
Antero Abreu (branco, segundo o ficheiro de Manuel Ferreira, poeta de 
Permanência num referencial ao mesmo tempo de intenção africanizante e 
sustentado numa imagética bíblica e indo-europeia) Antônio Cardoso (branco 
também, segundo o mesmo ficheiro; poeta cujo facilitismo literário, 
ideologicamente protegido, prejudicou, na opinião de Mário António, o sentido 
prospectivo a que podia aspirar a sua lírica), Humberto da Sylvan (que 
assinava poemas ultraromânticos como Humberto da Silva na primeira fase 
da revista Cultura). (SOARES, 2001, p. 174) 

 
Seguindo em frente, de acordo com Machado (2004), uma outra questão a ser 

levada em consideração é que o eurocentrismo que classifica e inferioriza o “Outro”, 

ou o subalterno, não se produz necessariamente apenas dentro do sistema central 

imperialismo, nas metrópoles. Assim, esse eurocentrismo “reproduz na e a partir da 

periferia o sistema de dominação e imposição de narrativas criadas no centro” 

(MACHADO, 2004, p. 25). 

                                                
6 A Casa dos Estudantes do Império foi uma instituição estatal que funcionou entre os anos de 1944 e 
1965, sediada em Lisboa, com o objetivo de abrigar pessoas que vinham das colônias portuguesas 
para estudar na metrópole. 
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Spivak também discute essa perspectiva, na qual, segundo ela, pode-se 

compreender que 

 
um relato das etapas de desenvolvimento do subalterno é desarticulado da 
conjuntura quando se opera sua macrologia cultural, ainda que remotamente, 
pela interferência epistêmica nas definições legais e disciplinares que 
acompanham o projeto imperialista. (SPIVAK, 2020, p. 55) 

  
Dessa maneira, pode-se inferir que, ainda que o vínculo que conectava colônia 

com colonizador tenha oficialmente sido desfeito historicamente, a sociedade que dali 

emerge ainda sofrerá com consequências dessa dominação. A subalternização e a 

hierarquização social, inicialmente frutos do eurocentrismo e etnocentrismo dos 

colonizadores, passará a se desenvolver de outras variadas formas, uma vez que 

surgem, por exemplo, uma nova elite nos países recém-independentes. 

 
Também as elites intelectuais do terceiro mundo reproduzem 
incessantemente o sistema cultural eurocêntrico (como o Orientalismo). É 
como se a invenção eurocêntrica do Outro no mundo fosse reposta 
cotidianamente ou reinventada dia-a-dia. E a pressuposição básica (explícita 
ou não) dessa reposição é a de que o Ocidente é superior em qualquer 
desses ismos inventados (orientalismo, brasilianismo, africanismo etc.). O 
eurocentrismo, ou a ocidentalização do mundo, é uma reprodução sistemática 
da distinção nós/resto do mundo que polariza continuamente as categorias, 
essencializando cada vez mais os povos narrados. (MACHADO, 2004, p. 25) 

  
Nesse sentido, há uma espécie de reestruturação da hierarquia nas sociedades 

colonizadas pós-independência. De acordo com Francisco Soares (2001, p. 133), “não 

se propõe a superioridade racial propriamente, faz-se um retrato conservador da 

superioridade social imposta pelos novos esquemas económicos trazidos com a 

colonização”. Com isso, pode-se compreender que as novas formas de organização 

nessas sociedades vão além da raça e da cor de pele propriamente dita, uma vez que 

a dinâmica da subalternidade passará a operar de novas e diferentes formas. 

Sobre esse tópico, Spivak (2010) inclusive ressalta a realidade da mulher 

dentro do contexto da colonização e do imperialismo. Tendo em vista que “o sujeito 

subalterno colonizado é irremediavelmente heterogêneo” (SPIVAK, 2010, p. 57), o 

indivíduo feminino, mesmo entre outros subalternizados, está em uma posição 

hierárquica inferior socialmente. Ao sofrer com os processos da colonização e da 

violência de gênero, “ a mulher se encontra duplamente na obscuridade” (SPIVAK, 

2010, p. 70). Nesse contexto, a autora ainda vai além nesses diferentes níveis de 

subalternidade em relação a gênero, declarando que 

 



33 
 

entre o patriarcado e o imperialismo, a constituição do sujeito e a formação 
do objeto, a figura da mulher desaparece, não em um vazio imaculado, mas 
em um violento arremesso que é a figuração descolada da “mulher do 
Terceiro Mundo”, encurralada entre a tradição e a modernização. (SPIVAK, 
2010, p. 119) 

 
No contexto do colonialismo exercido por Portugal, no Brasil e na África, Santos 

(2003) fala que é necessário entender que tal colonialismo funcionou de maneira 

semiperiférica. Isso porque, ainda que os portugueses explorassem financeiramente 

as suas colônias, eles eram, de certa forma, submissos aos interesses e à política da 

Inglaterra. Como consequência dessa especificidade, pode-se perceber que, mesmo 

tendo se libertado do vínculo imperialista com Portugal, as colônias não 

necessariamente se tornaram livres das relações de subalternidade dentro de suas 

próprias sociedades nacionais. 

 
O pós-colonialismo deve ser entendido em duas acepções principais. A 
primeira é a de um período histórico, aquele que se sucede à independência 
das colônias, e a segunda é a de um conjunto de práticas e discursos que 
desconstroem a narrativa colonial escrita pelo colonizador e procuram 
substituí-la por narrativas escritas do ponto de vista do colonizado. Na 
primeira acepção o pós-colonialismo traduz-se num conjunto de análises 
econômicas, sociológicas e políticas sobre a construção dos novos Estados, 
sua base social, sua institucionalidade e sua inserção no sistema mundial, as 
rupturas e continuidades com o sistema colonial, as relações com a ex-
potência colonial e a questão do neocolonialismo, as alianças regionais etc. 
Na segunda acepção, insere-se nos estudos culturais, lingüísticos e literários 
e usa privilegiadamente a exegese textual e as práticas performativas para 
analisar os sistemas de representação e os processos identitários. Nessa 
acepção o pós-colonialismo contém uma crítica, implícita ou explícita, aos 
silêncios das análises pós-coloniais na primeira acepção. (SANTOS, 2003, p. 
26) 

 
Entretanto, especialmente em relação ao segundo entendimento proposto por 

Santos (2003) e por se tratar de sistemas de representações nacionais e processos 

identitários, o termo “pós-colonialismo” é alvo de debates e discussões no que diz 

respeito à manutenção das relações de poder. Essas discussões (como a que Spivak 

estabelece em relação à mulher) defendem que, ainda existiria, dentro das sociedades 

africanas pós-independentes, hierarquias sociais plenamente funcionais, operando 

como novas formas de opressão. 

 
Hoje cada vez mais as críticas à crítica pós-colonial, sobretudo aquelas que 
vêm dos ex-impérios, convergem para a consideração de que, não obstante 
a consciência da necessidade de dialogar com as “epistemologias do sul” na 
construção do saber, os atuais estudos culturais têm-se reorganizado em 
outros alicerces, diferentes dos tradicionais, de antagonismos lineares e 
duais, que continuam a perpetuar a supremacia de uma estrutura ideológica 
e histórica espaço-temporal. (MATA, 2014, p. 31) 
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Nessa perspectiva, é interessante pensar sobre como as relações hierárquicas 

de poder permanecem presentes, mesmo após a independência dos países africanos. 

Quanto aos Cinco, levando em consideração o processo colonizador semiperiférico 

de Portugal (submisso aos interesses econômicos ingleses ao mesmo tempo em que 

explorava suas colônias), pode-se questionar se não houve contribuição para a 

manutenção da subalternidade das sociedades desses países, que teriam 

internalizado valores e concepções dos portugueses indiretamente. Nessa 

perspectiva, ainda que a influência imperialista e colonizadora da Europa já não esteja 

tão fortemente presente, há ainda um sistema de hierarquização e subalternização 

operante. Esse sistema funciona com base em diferentes aspectos sociais, como 

etnia, raça, gênero, orientação sexual, classe econômica, etc., assim como em razão 

da busca por poder político por parte de diferentes grupos e organizações após a 

independência das nações africanas (MATA, 2014). 

Para Machado (2004, p. 25), 

 
se essa herança é a matéria atual do orientalismo, é também para os outros 
conhecimentos eurocêntricos do Ocidente. Uma implicação é que eles se 
difundem pela “periferia” e constituem elementos quase concretos para 
identidades, realidades sociais e pensamento acadêmico produzidos por 
intelectuais não Ocidentais. O colonialismo continua como imposição cultural, 
como construção arbitrária que passa a ser parte da essência mesma desse 
Outro. 

  
Entende-se, então, com o colocado acima, que as sociedades dos países 

independentes do vínculo político imperialista do século XX ainda sofrem com 

heranças deixadas pelo colonialismo, como a hierarquização da população de outras 

formas anteriormente citadas. Assim, as sociedades de países pós-independentes ou 

pós-coloniais também continuam à margem do mundo de um ponto de vista 

eurocentrista, pois o colonialismo continua operando como uma norma, rebaixando os 

conhecimentos e culturas do sujeito considerado como “Outro”. 

De volta ao entendimento sobre as críticas pós-coloniais de forma geral, pode-

se compreender que elas surgem não apenas em um sentido cronológico, como 

sequência histórica do fim do processo de colonização em países fora do continente 

europeu, mas, sim, em uma perspectiva contrária à ideologia eurocêntrica que 

desqualifica e inferioriza o sujeito “Outro”. Sendo assim, as principais características 

que podem ser comumente atribuídas às críticas pós-coloniais são: 
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1. O repúdio de todas as narrativas mestras. 
2. A crítica do eurocentrismo nelas implícito. 
3. A narrativa mestra principal seria a da modernidade, tanto na versão 
burguesa como na versão marxista. 
4. Repúdio do orientalismo como redução a uma essência sem história, assim 
como do nacionalismo. 
5. Repúdio de toda história fundacional [...]. 
6. Repúdio de qualquer fixação do sujeito do terceiro mundo e deste como 
categoria. 
7. Asserção das identidades do terceiro mundo como relacionais mais do que 
essenciais, mudando a atenção da ‘origem nacional’ para a ‘posição do 
sujeito’. (ALMEIDA apud MACHADO, 2004, p. 23) 

  
Essas temáticas e discussões permeiam o desenvolvimento das críticas pós-

coloniais e são imprescindíveis para a construção desta dissertação, que trata 

diretamente sobre o contexto da Angola e de sua sociedade após sua independência 

política de Portugal. As críticas pós-coloniais, portanto, auxiliam o entendimento de 

como as sociedades recém-independentes se estruturam e como a identidade e a 

memória de seus povos funcionam. 

 
2.3 Após o pós de Angola  
 

O contexto dos Cinco, ou seja, os países africanos que têm o português como 

língua oficial está, direta ou indiretamente, relacionado ao próprio contexto político de 

seu agente colonizador, ou seja, Portugal, que exerceu influência direta nesses 

territórios entre os séculos XVI e XX. De acordo com Linhares (apud SILVA, 2018, p. 

4), desde o início do século XIX, Portugal utilizava, através de escravidão, o território 

angolano como fonte de mão-de-obra barata para companhias de mineração da 

Inglaterra, por exemplo, “sendo o racismo institucionalizado [...] mais uma marca 

deixada pelo colonialismo português em Angola”. Perdurando mesmo após a 

independência do país, o racismo continuou sendo utilizado como uma ferramenta de 

lei administrativa e política. 

Tempos depois, entre 1884 e 1885, aconteceria a Conferência de Berlim, que 

acabou por repartir definitivamente o continente africano entre as potências 

imperialistas europeias, como mencionado anteriormente. No entanto, segundo Silva 

(2018), no século seguinte, durante as décadas de 1950 e 1960, o continente africano 

seria marcado pelos processos de descolonização de várias nações, em decorrência 

dos desdobramentos do fim da Segunda Guerra Mundial e da criação da Organização 

das Nações Unidas (ONU). Apesar disso, as colônias portuguesas na África não 
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experimentariam os mesmos processos nesse período, em razão do contexto político 

da própria metrópole portuguesa. 

 
Neste período foram mais de cinquenta colônias que se tornaram nações 
independentes, as o rigor do regime de Salazar em Portugal barrou todas as 
tentativas de independência das colônias portuguesas. Com o término da 
ditadura em Portugal em 25 de abril de 1974, o sonho das colônias 
portuguesas de conseguir a independência se torna realidade. (SILVA, 2018, 
p. 4) 

  
Entre 1933 e 1974, Portugal viveu sob um regime autoritário e ditatorial 

conhecido como Estado Novo ou Salazarismo, centralizado na figura de António de 

Oliveira Salazar e que era caracterizado por uma instabilidade política e social. No 

pensamento de Linhares (apud SILVA, 2018), sob o governo salazarista, Portugal 

representou, no continente europeu, o último pilar de resistência do colonialismo na 

África, até, com a intensificação da crise política no país e movimentos de libertação 

nacional, passar a perder aos poucos o controle de suas colônias. 

O fim do Estado Novo português acontece apenas em 1974, após o 

acontecimento da Revolução de 25 de Abril de 1974, ou mais popularmente conhecida 

como Revolução dos Cravos. Tal acontecimento histórico, liderado pelo Movimento 

das Forças Armadas (MFA) de Portugal, pode ser compreendido como 

 
o movimento que derrubou o regime ditatorial do Estado Novo, criado por 
Antônio Salazar em 1933. O movimento visava estabelecer liberdades 
democráticas, com o intuito de promover transformações sociais no país. 
Com a aderência em massa da população, a resistência do regime, 
enfraquecido militarmente, foi praticamente nula. (SILVA, 2018, p. 9)  

  
Apesar de diversas tentativas armadas de independência dos países africanos 

em anos anteriores terem sido impedidas pelo Salazarismo, os Cinco acabaram por 

conseguir desfazer o vínculo colonial em meados da década de 1970. Nesse sentido, 

pode-se compreender também que o Salazarismo chegou ao fim muito por causa da 

pressão e dos desdobramentos das lutas por independência dos Cinco na África, 

tornando difícil a manutenção do regime em Portugal. 

Dessa maneira, a Angola, assim como a maioria dos países africanos 

colonizados pelos portugueses, alcançou a sua independência política em 19757, mais 

especificamente proclamada no dia 11 de novembro daquele ano. Inevitavelmente, os 

                                                
7 A única exceção entre os países africanos com o português como língua oficial é a Guiné-Bissau, que 
declarou sua independência política em setembro de 1973. O reconhecimento da independência por 
Portugal, no entanto, deu-se apenas em setembro de 1974, ou seja, após a Revolução dos Cravos. 
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anos que se seguiram à proclamação da independência acabaram por despertar um 

sentimento de excitação e esperança entre os angolanos, uma vez que representava 

o entusiasmo diante da possibilidade de um futuro melhor para o país, livre do controle 

colonial europeu, incluindo artistas do país, desde escritores e poetas até pintores e 

intelectuais. De acordo com Secco (2013), nesse contexto, era possível perceber, já 

nos dez primeiros anos após a independência de Angola, que as artes em geral do 

país (incluindo a literatura) migravam de um estado de clandestinidade, instituído 

como única opção durante o colonialismo português e o período das lutas armadas 

pela libertação do país, para um estado de produção livre. 

 
O movimento editorial cresceu, tendo cabido à União dos Escritores 
Angolanos, fundada em 10 de dezembro de 1975, um papel de destaque. Isto 
porque, devido à censura do regime colonial, os poetas, artistas e escritores 
eram, até então, pouco conhecidos tanto dentro, como fora da Angola. No 
país, muitos eram lidos em exemplares copiografados, o que impedia uma 
maior divulgação pública. Grande parte dos poetas se inseria tanto no 
movimento literário, como nas lutas políticas de Independência e na 
organização do Estado angolano. (SECCO, 2013, p. 10-11) 

  
Na perspectiva posta acima, pode-se compreender que Angola vivenciou um 

período de considerável crescimento e desenvolvimento de seu mercado editorial, 

uma vez que até mesmo os artistas do país (entre escritores, poetas, pintores e 

intelectuais) eram tomados pelo espírito da independência que marcava o fim do 

período colonial e a esperança de um país melhor no futuro. É nesse cenário, por 

exemplo, que surge a citada União dos Escritores Angolanos (UEA), fundada pouco 

menos de um mês depois da independência do país.  

A União dos Escritores Angolanos, portanto, teve papel importante para o 

desenvolvimento da literatura nacional angolana, pois, como mencionado antes, os 

autores tinham que se manifestar na clandestinidade no período colonial, já que o 

governo português impunha censura em cima dos escritores e artistas (muitas vezes 

também envolvidos nas lutas armadas por libertação). Se, no período colonial, os 

escritores angolanos eram pouco conhecidos tanto dentro quanto fora do país, a 

independência política possibilitou uma maior abertura para as manifestações 

literárias, principalmente poéticas, que tinham o nacionalismo e a exaltação da 

liberdade recém-conquistada como características principais. 

No entanto, apesar de ter finalmente conquistado a sua independência em 

relação ao domínio colonial de Portugal, a situação política da Angola não 

experimentou a mesma melhoria e desenvolvimento imediatos que a sua literatura 
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nacional. Isso porque, logo após a proclamação da independência, o país se viu 

mergulhado em uma intensa e violenta guerra civil, que durou, com intervalos, de 1975 

a 2002, e envolveu diferentes movimentos políticos na luta pelo controle da nação.  

Segundo Éboli (2006), esses movimentos políticos envolvidos na guerra civil, 

eram, principalmente, dois antigos grupos que lutaram pela libertação nacional nos 

anos anteriores: o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a União 

Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA). Além desses dois, é 

importante citar também a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), que foi 

aliada da UNITA na guerra pela independência do país, mas que não chegou a 

desenvolver de fato um papel importante na guerra civil, pois acabou sendo derrotada 

pelo MPLA com a ajuda de tropas enviadas por Cuba.  

 
Segundo Visentini (2012), a revolução dos Cravos reconheceu de imediato o 
direito à independência, convidando os três principais movimentos de 
libertação angolanos: MPLA, UNITA e FNLA, para formar, juntamente com 
Alto-Comissário Português, um governo de transição. Assim, houve a 
assinatura do acordo de Alvor em 15 de janeiro de 1975 entre o Governo 
português e os três principais movimentos de libertação angolanos, que 
estabeleceu os parâmetros para a partilha do poder na antiga colônia. Foi 
estabelecida a nova administração, formada em 1975, por um governo 
provisório de coalização, composto pelos três partidos, a qual deveria 
perdurar até a proclamação oficial da independência, que ocorreria em 11 de 
novembro de 1975. O governo provisório, composto por representantes dos 

três partidos no Conselho Presidencial – assumiu o poder no fim de janeiro; 

tal governo, porém, logo se desintegrou, à medida que aumentavam as 
animosidades entre os movimentos. (SILVA, 2018, p. 10) 

 
De acordo com Silva (2018), o MPLA, com orientação marxista, tinha como 

objetivo estabelecer um regime democrático que pudesse ser capaz de unir partidos 

políticos, diferentes etnias e camadas sociais que compunham a sociedade civil e 

organizações religiosas. Do outro lado, Visentini (apud SILVA, 2018) afirma que a 

UNITA não tinha muita força militar e alterava o seu posicionamento ideológico de 

acordo com o apoio externo que recebesse. Como projeto, Agostinho (apud SILVA, 

2018), fala que a UNITA buscava a liberdade e a independência nacionais, justiça 

social e progresso, além de incentivar o desenvolvimento da religião dentro da 

sociedade. 

A guerra civil, de início, estendeu-se de 1975 até 1991, quando o MPLA e a 

UNITA estabeleceram um acordo de paz que acabou por gerar uma eleição 

multipartidária em setembro do ano seguinte e que resultou na vitória do MPLA. A 
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UNITA, entretanto, recusou-se a aceitar tal resultado e reiniciou a guerra civil, que 

durou até 2002 e se encerrou mais uma vez com vitória do MPLA (ÉBOLI, 2006). 

 
Nesse contexto, é importante ressaltar que a guerra civil causou grandes 
danos às instituições políticas e sociais do país durante os vinte e seis anos 
de duração. A ONU estima em quase dois (2) milhões o número de pessoas 
internamente deslocadas, enquanto o número de pessoas atingidas pela 
guerra chega aos quatro (4) milhões. As condições de vida em todo o país e 
especialmente na capital Luanda espelham o colapso das infra-estruturas 
administrativas bem como de muitas instituições sociais. É dentro dessa 
realidade histórico-social que o panorama artístico angolano pós-colonial 
desenvolve-se, num impulso criativo baseado na força das vivências do país 
aterrorizado pela guerra. A arte, em suas manifestações, surge então como 
um meio de tornar consciente os problemas e conseqüências da condição do 
país. (ÉBOLI, 2006, p. 26) 

 
Pode-se entender, com esse panorama proposto, que, embora inicialmente o 

sentimento predominante na Angola pós-colonial fosse um sentimento entusiasta e 

esperançoso com um futuro melhor para o país, fomentado pelos ideais e 

pensamentos revolucionários da independência, a arte e a literatura nacionais se 

adaptaram à temática de guerra e violência que tomou conta do país. Na década de 

1990, a violência da guerra civil se acentuou cada vez, à medida em que o MPLA e a 

UNITA lutavam entre si para obter o poder de governo e o controle territorial de 

Angola. Como consequência, o sentimento de nacionalismo e esperança com o futuro 

promissor de Angola enquanto um país liberto do vínculo colonial com Portugal foi 

substituído pela desilusão causada pelo conflito constante entre os próprios angolanos 

e pela decepção com a realidade social e política que se desenvolvia. 

Secco (2013) pondera, nessa perspectiva, que a guerra civil entre o MPLA e a 

UNITA, no contexto interno da Angola, desacelerou o crescimento da economia 

nacional e devastou regiões do país durante o desenrolar do conflito armado. 

Consequentemente, o sentimento das produções literárias do país durante esse 

período, antes caracterizado pelo nacionalismo, passa a adotar um tom de desânimo 

e descrença em relação às aspirações revolucionárias. O entusiasmo do pós-

independência acaba sendo substituído pela melancolia causada pelas instabilidades 

e incertezas políticas ocasionadas pelo acirramento da guerra civil. 

 
As conseqüências dos conflitos coloniais e pós-coloniais logo foram 
percebidas em termos econômicos e sociais: o conflito armado possibilitou 
promoções rápidas de políticos e militares, criou oportunidades de 
valorização pessoal e profissional e gerou fortunas rápidas e fáceis através 
da hipocrisia dos que o fomentaram. Dessa forma, a desigualdade social se 
afirmou na eclosão da miséria e da fome, enfatizada pela necessidade de 
inúmeros povos de abandonar suas terras e procurar refúgio nos grandes 
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centros urbanos, aumentando consideravelmente a densidade populacional 
desses centros. Populações inteiras empreenderam grandes marchas e 
cruzaram as matas do país fugindo da guerra, sendo que milhares de pessoas 
morreram antes de chegar a seu destino e outras tantas foram mutiladas pelo 
caminho. Aos sobreviventes restou como única alternativa ocupar as 
periferias das cidades em musseques de condições sub-humanas, 
excêntricos a outros já existentes. (ÉBOLI, 2006, p. 75) 

 
O processo de independência da Angola e o período seguinte na sua história, 

ocorreu de maneira complexa em razão de diferentes fatores, como por exemplo a 

existência de diversas etnias distintas dentro das mesmas fronteiras, definidas pelos 

europeus na Conferência de Berlim de acordo com seus interesses. Além disso, essa 

época na Angola também foi marcada “pela interferência externa, advinda da 

polaridade da ‘guerra fria’, por questões ideológicas e pelo interesse das potências 

econômicas em razão da posição geográfica desse país” (SILVA, 2018, p. 12-13). 

A história recente da Angola, portanto, está repleta de violência e se 

desenvolveu através de extensos conflitos armados em busca do controle interno do 

país após a saída do poder colonial português, o que acabou por trazer consequências 

sociais e econômicas devastadoras para sua população. Esse contexto violento é 

tema recorrente nas produções literárias angolanas e parece estabelecer um diálogo 

bastante profundo com a narrativa de O vendedor de passados, romance utilizado 

como objeto de estudo nesta dissertação. 

 
2.4 As fronteiras que definem a identidade  
 

Uma vez que esta pesquisa também tem o intuito de debater a respeito das 

temáticas da identidade e da memória no romance de José Eduardo Agualusa, faz-se 

necessária aqui uma breve discussão acerca dos significados e implicações desses 

conceitos-chave. 

De acordo com Stuart Hall (2006), a questão da identidade é algo que vem 

sendo extensivamente discutido pelas teorias sociais, uma vez que os velhos 

conceitos de identidade do sujeito moderno estão em declínio, o que faz surgir novos 

debates e ideias sobre a temática em relação ao sujeito pós-moderno, com sua 

identidade cada vez mais fragmentada. Chamada de “crise de identidade”, esse 

processo de fragmentação do sujeito está relacionado a um processo de mudança 

ainda mais amplo, que abala e interfere nas estruturas culturais modernas, que por 

sua vez permitiam que os indivíduos se manifestassem de maneira estável no mundo 

social. 
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 Nesse sentido, pode-se partir do contexto de que as identidades modernas 

foram, pouco a pouco, sendo descentralizadas, deslocadas ou fragmentadas. 

Segundo o autor, essa mudança nas estruturas sociais e culturais começaram a 

transformar os indivíduos e as sociedades modernas a partir do final do século XX. 

Esse período de tempo, na década de 1970, para os países africanos colonizados por 

Portugal, está marcado pela conquista da independência política e, para a Angola, 

também pelo início da guerra civil que se estenderia até 2002. 

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 
modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens 
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no 
passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. 
Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, 
abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. (HALL, 
2006, p. 9) 

 
Nessa perspectiva, a referida crise de identidade proposta pelo autor está 

relacionada à perda de um sentido de si próprio enquanto um indivíduo estável, o que 

acaba por deslocar, descentralizar ou fragmentar o sujeito social. Esse 

desenvolvimento de deslocamento ou descentralização do sujeito é caracterizado 

como um processo duplo: tanto em relação ao indivíduo e seu lugar no mundo social 

e cultural, quanto ao indivíduo em relação a si próprio. 

Ainda segundo o autor, pode-se, então, estabelecer três concepções 

simplificadas do que significa identidade: em relação ao sujeito do Iluminismo, ao 

sujeito sociológico e ao sujeito pós-moderno. A primeira concepção, iluminista, 

descreve a identidade do sujeito enquanto um ser completamente “centrado, 

unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação” (HALL, 2006, 

p. 10). A identidade no Iluminismo está ligada a um núcleo interior, que surge com o 

nascimento do sujeito e se desenvolvia com ele, mantendo-se idêntico ou inalterável 

ao longo de sua existência. 

A segunda concepção, da identidade do sujeito sociológico, está ligada a uma 

interatividade do indivíduo com o contexto em que vive, ou seja, a sociedade. A 

identidade na perspectiva sociológica “refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e 

auto-suficiente” (HALL, 2006, p. 11). Dessa maneira, o sujeito ainda seria formado por 

um “eu” interior, mas que não seria mais inalterável. O núcleo interior do indivíduo 
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estaria constantemente interagindo com o seu meio social e cultural, que, juntos, 

construiriam a sua identidade. 

 Um dos fatores que contribuem para a fragmentação e descentralização da 

identidade do sujeito social, de acordo com o autor, é a globalização, uma vez que as 

sociedades modernas são caracterizadas por mudanças constantes, rápidas e 

permanentes. Nas sociedades tidas como tradicionais, os símbolos e práticas do 

passado são valorizados para que a experiência de gerações anteriores se perpetue, 

enquanto as sociedades modernas são constantemente alteradas em razão das 

novas informações e valores que são recebidas. 

 A terceira e última concepção de identidade está relacionada exatamente à 

fragmentação e descentralização do sujeito a partir do final do século XX, como 

colocado anteriormente. Nessa concepção, o sujeito não tem mais uma identidade 

fixa ou permanente, mas, sim, uma identidade que é “formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2006, p. 13). Pode-se 

entender, portanto, que a identidade de um sujeito na pós-modernidade não tem um 

caráter puramente biológico, mas é definida historicamente.  

Na pós-modernidade, o sujeito assume múltiplas identidades, muitas vezes até 

mesmo contraditórias, mas que podem ser consideradas coerentes ao mesmo 

temporariamente. Para Hall (2006, p. 13), uma “identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia”, uma vez que os sistemas de significação 

e representação cultural estão se multiplicando cada vez mais. Pensamento 

semelhante é encontrado em Bauman (2005, p. 17), que considera que 

 
tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm 
a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante 
negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, 
os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se 
manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o “pertencimento” 
quanto para a “identidade”. 

 
Nesse pensamento, compreende-se que a identidade de um sujeito social não 

é permanentemente sólida e nem é algo definido logo no momento de seu nascimento, 

tendo em vista que a identidade pode ser estabelecida de acordo com a comunidade 

ao qual o sujeito pertence, bem como é maleável em decorrência dos inúmeros grupos 

sociais (cada qual com suas características) nos quais o indivíduo está inserido. Sobre 
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as comunidades nas quais um sujeito social se insere, destaca-se a noção da 

identidade nacional, confrontada por Bauman (2005, p. 35): 

 
Não mais monitorados e protegidos, cobertos e revigorados por instituições 
em busca de monopólio – expostas, em vez disso, ao livre jogo de forças 
concorrentes –, quaisquer hierarquias ou graus de identidades, e 
particularmente os sólidos e duráveis não são nem procurados nem fáceis de 
construir. As principais razões de as identidades serem estritamente definidas 
e desprovidas de ambiguidade (tão bem definidas e inequívocas quanto a 
soberania territorial do Estado), e de manterem o mesmo formato 
reconhecível ao longo do tempo, desapareceram ou perderam muito do poder 
constrangedor que um dia tiveram. As identidades ganharam livre curso, e 
agora cabe a cada indivíduo, homem ou mulher, capturá-las em pleno voo, 
usando os seus próprios recursos e ferramentas. 

 
 No entanto, apesar de hoje a identidade de um indivíduo ser visto como algo 

plural e maleável, a noção de uma única identidade nacional já foi algo valorizado e 

buscado dentro de um país, atuando através de uma noção de pertencimento. Nessa 

concepção, a ideia era que houvesse uma noção cultural homogênea, incluindo uma 

única língua vernácula e um único sistema de ensino, por exemplo. 

 
Assim, dentro de um espírito antropológico, proponho a seguinte definição de 
nação: uma comunidade política imaginada — e imaginada como sendo 
intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana. Ela é imaginada 
porque mesmo os membros da mais minúscula das nações jamais 
conhecerão, encontrarão, ou sequer ouvirão falar da maioria de seus 
companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão 
entre eles. (ANDERSON, 2008, p. 32) 

 
 O conceito de nações como comunidades imaginadas proposta pelo teórico 

acima diz respeito à ideia de uma sociedade com cultura e identidade nacional própria, 

com a sensação de pertencimento a um espaço criado. Nessa perspectiva, uma nação 

é uma comunidade imaginada porque os seus habitantes, embora distantes em um 

sentido de conhecimento individual, estão conectados a um sentimento de unidade a 

partir de seus valores culturais. 

 Ao mesmo tempo, as nações são também comunidades limitadas, tendo em 

vista que o pensamento de que todo o planeta e todos seres humanos pertençam a 

uma mesma ideia de espaço é utópico, pois existem fronteiras e diferentes formas de 

manifestação cultural. É também colocada como comunidade soberana porque, 

“independentemente da desigualdade e da exploração efetivas que possam existir 

dentro dela, a nação sempre é concebida como uma profunda camaradagem 

horizontal” (ANDERSON, 2008, p. 34), e porque são autônomas dentro de seus 

próprios limites. 
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Essencialmente, presume-se que a identidade cultural seja, fixada no 
nascimento, seja parte da natureza, impressa através do parentesco e da 
linhagem dos genes, seja constitutiva de nosso eu mais interior. É 
impermeável a algo tão "mundano", secular e superficial quanto uma 
mudança temporária de nosso local de residência. A pobreza, o 
subdesenvolvimento, a falta de oportunidades — os legados do Império em 
toda parte — podem forçar as pessoas a migrar, o que causa o espalhamento 
— a dispersão. Mas cada disseminação carrega consigo a promessa do 
retorno redentor. (HALL, 2003, p. 28) 

 
A partir do pensamento do autor citado, pode-se inferir que a identidade de um 

indivíduo parte da perspectiva de algo fixo, imutável ou intrínseco ao seu ser, o que 

também levaria em conta a identidade nacional na qual o dito indivíduo está inserido, 

com suas tradições, valores e histórias. No entanto, o autor também discute acerca 

da problemática da diáspora, de imigrações e movimentações entre essas nações, 

que ocasionam o sentimento de deslocamento. Nesse sentido, um sujeito social pode 

se adaptar e se familiarizar com os hábitos culturais operantes na sua nova residência, 

mas não se sentirá completamente confortável com o deslocamento cultural de sua 

identidade. Da mesma maneira, na diáspora, normalmente há a promessa de retorno 

à sua terra natal, que, caso exista, também não ocorrerá de forma tranquila. Isso 

porque, ao retornar para a sua nação original, o indivíduo estará levando consigo 

características e hábitos culturais adquiridos na terra estrangeira a partir da sua 

migração, o que também contribui para a sensação de deslocamento de sua 

identidade cultural ou nacional primária. 

 
As pessoas têm se mudado por várias razões — desastres naturais, 
alterações ecológicas e climáticas, guerras, conquistas, exploração do 
trabalho, colonização, escravidão, semi-escravidão, repressão política, 
guerra civil e subdesenvolvimento econômico. Os impérios, produtos de 
conquista e dominação, são frequentemente multiculturais. [...] Os sistemas 
coloniais de monocultura do mundo ocidental, os sistemas de trabalho semi-
escravo do Sudeste da Ásia, da Índia colonial, assim como os vários Estados-
nação conscientemente fabricados a partir de um quadro étnico mais fluido 
— na África, pelos poderes colonizadores; no Oriente Médio, nos Balcãs e na 
Europa Central, pelas grandes potências — todos se ajustam mais ou menos 
a descrição multicultural. (HALL, 2003, p. 55) 

 
 Na perspectiva do autor, portanto, é possível compreender que as sociedades 

são compostas por diferentes indivíduos, muitas vezes de diferentes culturas ou 

contextos, por causa de processos sociais, econômicos e históricos, como migração, 

guerras e também colonização. Nesse sentido, Hall (2003) utiliza o termo multicultural 

para descrever tais sociedades que se constroem, na pós-modernidade, a partir 
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desses processos e que são caracterizadas pela pluralidade e diversidade de origens, 

tradições e crenças, por exemplo. 

 Uma vez que esta dissertação trabalha a partir do contexto pós-colonial de 

Angola e faz menção aos outros países do Cinco, é pertinente que se mencione 

também o conceito de crioulidade proposto por Benjamin Abdala Júnior, escritor e 

teórico brasileiro. O termo teria surgido como uma espécie de resposta às imposições 

imperialistas colocadas pelos portugueses no período de colonização nos países do 

Cinco. A chamada crioulidade, de um ponto de vista político e ideológico, faz 

referência a uma “profunda miscigenação cultural que originou formas de resistência 

e de promoção dos valores da nacionalidade” (ABDALA JR. apud ÉBOLI, 2006, p. 33) 

e age como uma espécie de representação cultural própria para os colonizados. 

 A crioulidade, então, pode ser característica tanto das manifestações culturais 

das sociedades africanas de maneira geral, como também em aspectos que compõem 

essa cultura, como a própria língua, por exemplo. As diferentes comunidades culturais 

que integram essas sociedades, ainda que de forma imposta como na colonização, 

contribuem para a construção de uma identidade multicultural e plural, que mescla 

elementos da cultura europeia com a cultura africana originária. A língua portuguesa, 

por exemplo, antes instrumento de dominação imperialista sobre os Cinco, passa a 

ser parte integrante da nova sociedade que se desenvolve após a independência, 

como coloca Abdala Jr. (apud ÉBOLI, 200, p. 33-34): 

 
E, com o descarte das formas coloniais, a língua (chamada) portuguesa 
pertence hoje também a africanos lusófonos e a brasileiros. Em suas 
estruturas projetam-se, em dominâncias variáveis, experiências significativas 
da vida social e da vida cultural que ultrapassam os antigos limites da ótica 
metropolitana imposta. 

 
No contexto pós-independência (e, portanto, pós-colonial), Éboli (2006) 

também discute sobre como essa nova sociedade independente passa a buscar a 

ideia de uma nação unitária essencialmente, a partir de fragmentos da cultura das 

comunidades que a formaram. No entanto, a ideia de uma identidade, individual ou 

nacional, pré-definida e imutável, é questionável na perspectiva da pluralidade 

cultural, resultante justamente do processo de colonização e migração e diáspora nas 

antigas colônias portuguesas. 

Nessas nações recém-independentes do Cinco, de acordo com Tutikian (2006), 

o domínio do Estado e suas instituições burocráticas ficou a cargo, geralmente, dos 

portugueses ainda instalados nas ex-colônias, tendo em vista que aquelas sociedades 
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ainda não estavam civilmente bem desenvolvidas. Dessa forma, a África de língua 

portuguesa, ao final da colonização, ainda estava marcada por crises econômicas e 

instabilidades políticas, além das guerras civis. 

Diante desse contexto africano no final do século XX, Patrick Chabal (apud 

TUTIKIAN, 2006, p. 39) 

 
é categórico na afirmação de que a influência do pós-modernismo não tem 
significado para a massa de homens e mulheres comuns nas cidades e nas 
vilas africanas, entretanto, alerta para o fato de que, ainda assim, a cultura 
pós-moderna ocidental pode ter – e tem e terá – conseqüências na cultura 
não ocidental, uma vez que a revolução na informação tecnológica das 
últimas décadas do século XX vai negociar a forma de ocidentalização 
cultural, transformando de qualquer maneira as sociedades africanas. 

 
Para Tutikian (2006), a África de colonização portuguesa reconhece o seu 

passado colonial e o seu presente pós-colonial e exerce um olhar crítico sobre si 

mesma através da literatura, por exemplo. Ainda assim, para a autora, a 

independência política e econômica dos países do Cinco, historicamente, desenvolve-

se antes da independência cultural propriamente dita. A identidade nacional e também 

individual dos sujeitos africanos, nesse sentido, constrói-se primeiro em razão de uma 

ideia ocidental e unitária, para só depois poder começar a ser pensada a partir de um 

ponto de vista que leve em consideração os diferentes aspectos sociais e culturais 

que compõem aquelas comunidades. 

O pensamento de identidades individuais e nacionais compostas por diferentes 

aspectos culturais de comunidades que compõem uma sociedade também está 

alinhado às discussões sobre o avanço do processo de globalização a partir do final 

do século XX e continuamente no século XXI. Nesse cenário, as identidades vêm, 

consequentemente, tornando-se cada vez mais heterogêneas e plurais. 

 
O anseio por identidade vem do desejo de segurança, ele próprio um 
sentimento ambíguo. Embora possa parecer estimulante no curto prazo, 
cheio de promessas e premonições vagas de uma experiência ainda não 
vivenciada, flutuar sem apoio num espaço pouco definido, num lugar 
teimosamente, perturbadoramente, “nem-um-nem-outro”, torna-se a longo 
prazo uma condição enervante e produtora de ansiedade. Por outro lado, uma 
posição fixa dentro de uma infinidade de possibilidades também não é uma 
perspectiva atraente. Em nossa época líquido-moderna, em que o indivíduo 
livremente flutuante, desimpedido, é o herói popular, “estar fixo” – ser 
“identificado” de modo inflexível e sem alternativa – é algo cada vez mais 
malvisto. (BAUMAN, 2005, p. 35) 

 
Dessa maneira, para Hall (2006), a identidade na pós-modernidade está em 

um processo de deslocamento e fragmentação, sendo praticamente impossível que 
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um sujeito social seja composto por uma única identidade cultural, fixa e imutável. Ao 

invés disso, embora se trate de um conceito “demasiadamente complexo, muito pouco 

desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social contemporânea” (HALL, 

2006, p. 8), o processo identitário percebido pelo autor estabelece que o indivíduo 

social é composto por uma variedade de identidades, caracterizadas como híbridas, 

plurais e passíveis de mudança e transformação. As identidades, por fim, agem 

através de representações variadas que, além do próprio sujeito, também podem 

influenciar as suas culturas e os seus espaços. 

 
2.5 A multiformidade da memória  
 

De modo geral, os estudos acerca da temática da memória não são 

necessariamente recentes, mas o interesse na área parece estar crescendo cada vez 

mais nos últimos anos, tendo em vista a quantidade de produtos culturais e midiáticos 

que vêm sendo comercializados ultimamente e que apelam para um sentimento de 

nostalgia, como filmes, músicas e séries de televisão, por exemplo. Para Ribeiro 

(2018, n. p.), nessa corrente cultural de volta ao passado, 

 
algumas vezes, os produtos nostálgicos voltam-se para um passado glorioso, 
de grandes feitos e personalidades (como o cinema hollywoodiano e boa 
parte da ficção televisiva brasileira). Mas, em outras, apelam para a memória 
do trivial, do comezinho, cotidiano, banal (como as músicas antigas tocadas 
nas rádios, filmes e séries reprisados em canais por assinatura). No segundo 
caso, o que está em jogo é a nostalgia pelo que foi vivido e experimentado 
por nós em nossa infância e juventude. 

 
Nesse sentido, em um contexto mais amplo e não apenas midiático, Huyssen 

(2000) coloca que o crescente interesse pela temática da memória é algo que vem 

permeando as sociedades ocidentais desde o século XX, mais intensamente na 

transição para o novo milênio que se iniciou nos anos 2000. 

 
Um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos anos 
recentes é a emergência da memória como uma das preocupações culturais 
e políticas centrais das sociedades ocidentais. Esse fenômeno caracteriza 
uma volta ao passado que contrasta totalmente com o privilégio dado ao 
futuro, que tanto caracterizou as primeiras décadas da modernidade do 
século XX. [...] No entanto, a partir da década de 1980 o foco parece ter-se 
deslocado dos futuros presentes para os passados presentes; este 
deslocamento na experiência e na sensibilidade do tempo precisa ser 
explicado histórica e fenomenologicamente. Mas o foco contemporâneo na 
memória e na temporalidade também contrasta totalmente com muitos outros 
trabalhos inovadores sobre categorias de espaço, mapas, geografias, 
fronteiras, rotas de comércio, migrações, deslocamentos e diásporas, no 
contexto dos estudos culturais e pós-coloniais. (HUYSSEN, 2000, p. 9) 
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No pensamento do autor, esse maior interesse sobre a temática da memória 

ter surgido justamente a partir do século XX significaria um sintoma de crise de 

temporalidade. Dentro dessa crise na relação entre o sujeito social e o seu tempo, 

acentuada no fim do século e consequentemente no início do novo milênio, havia 

pouca expectativa ou confiança com o futuro no século XXI, ao contrário de momentos 

históricos anteriores, que normalmente eram voltados para a esperança de 

renovação. 

Ainda segundo a percepção do teórico citado, pode-se relacionar o fenômeno 

do crescente interesse sobre a memória a alguns aspectos da sociedade na virada do 

século XX para o século XXI, como por exemplo o processo de globalização, que vem 

transformando o cenário mundial em diferentes contextos. Nessa perspectiva, 

Huyssen (2000, p. 27) pondera que “a velocidade sempre crescente das inovações 

técnicas, científicas e culturais gera quantidades cada vez maiores de produtos que 

já nascem praticamente obsoletos”, o que por sua vez contribui para o sentimento do 

que pode ou não ser considerado o presente de uma determinada época em um 

sentido cronológico. 

Além disso, o autor também coloca que “uma das lamentações permanentes 

da modernidade” (HUYSSEN, 2000, p. 30) ocidental diz respeito ao sentimento de 

perda de um passado recente considerado como melhor ou mais atrativo, com núcleos 

de relações permanentes, noções de espaços e fronteiras mais delineadas, culturas 

e povos mais definidamente estáveis e unificados, ao menos em um contexto local ou 

nacional. Embora tal sentimento não corresponda necessariamente a realidade para 

o teórico, ele considera que a questão principal está na tentativa de estabelecer uma 

memória de passado recente em contraste aos processos de globalização e os 

fenômenos surgidos com ela. 

 Um outro autor segundo o qual o interesse acerca de estudos centrados nos 

conceitos e implicações da memória vem aumentando consideravelmente nos últimos 

tempos é João Carlos Tedesco (2014). Para ele, a partir da década de 1970, é notável 

o desenvolvimento de uma tendência voltada para o estudo (em contextos 

historiográficos, antropológicos, sociais e culturais) da memória e suas características 

no cotidiano das sociedades, por parte das ciências humanas e sociais.  

Na percepção de Passerini (apud TEDESCO, 2014, p. 29), o crescente estudo 

da memória se manifesta menos em relação aos outros ou a o que está distante e 

mais em relação a grupos sociais ou políticos em busca de reencontrar as suas 
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motivações e raízes históricas e culturais, “como fizeram os movimentos de libertação 

nacional e racial, os movimentos das mulheres, o movimento operário, as minorias 

étnicas e linguísticas”.  

 Um outro fator que também contribui para que o estudo da memória tenha 

ganhado importância e destaque nos dias atuais é referente, mais uma vez, ao 

processo de globalização que vêm transformando o mundo há algumas décadas. 

Nessa perspectiva, pode-se levar em consideração que o estudo da memória, hoje, 

 
faz parte de um cenário, de uma realidade que determinados ramos das 
ciências estão problematizando em razão de novos valores, de novas 
alterações culturais, econômicas, geográficas, da possibilidade de 
instrumentalizar novos recursos de análise, sejam eles do arcabouço técnico 
(informática, internet, por exemplo), na esfera da oralidade, da narração, da 
abertura de arquivos, de novos valores democráticos e de cidadania social e 
de subjetiva/individual. [...] A esfera da memória e dos depoimentos orais, 
genealógicos e biográficos está contribuindo, em muito, para o campo de 
análise histórica, ligando temporalidades, fazendo-as se entrecruzar, bem 
como resgatando atores sociais silenciados, dimensões do real muito pouco 
visíveis. É nesse sentido que a proliferação de estudos em torno do campo 
de análise da memória revela um olhar das ciências humanas, sociais, 
históricas e pedagógicas sobre si mesmas; um olhar crítico, inovador, 
problematizador e projetivo do passado e do futuro. (TEDESCO, 2014, p. 31-
32) 

 
 Com esse pensamento de como o estudo sobre essa temática se relaciona a 

diversos aspectos da sociedade atual, o autor também sugere que a memória (e, 

sucessivamente, os esquecimentos) não é ligada completamente apenas ao seu 

sentido biológico e psíquico, mas está também sujeita a intervenções e interesses 

subjetivos e intencionais. Nesse sentido de intervenção, pode-se também citar aqui 

a percepção de Jedlowski (apud TEDESCO, 2014, p. 36), quando ele sugere que a 

memória, em um contexto amplo, ainda é compreendida como 

 
aquilo que fornece aos indivíduos o sentido da própria colocação no tempo, 
interligando o passado, o presente e o futuro numa rede de afetos, de reflexão 
e de esperança, ainda que sabedores de que, na realidade, o passado não 
permanece mais idêntico a si mesmo; ao contrário, é incorporado 
seletivamente e reformulado constantemente, com base nas alterações das 
exigências da vida 

 
 Com isso posto acima, é possível inferir como consequência dos processos 

relacionados à memória que determinados acontecimentos, culturas, representações 

e períodos históricos podem também ser completamente esquecidos e apagados do 

inconsciente coletivo ou, no mínimo, reinterpretados de acordo com interesses e 

intenções específicas. A partir de indivíduos ou grupos sociais, políticos, econômicos 
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e culturais que ocuparam papéis de dominância ou opressão ao longo do tempo, 

inúmeros processos históricos, temporais e identitários foram propositalmente 

silenciados ou condicionados ao esquecimento. 

 
A evolução das sociedades na segunda metade do século XX clarifica a 
importância do papel que a memória coletiva desempenha. Exorbitando a 
história como ciência e como culto público, ao mesmo tempo a montante 
enquanto reservatório (móvel) da história, rico em arquivos e em 
documentos/monumentos, e a aval, eco sonoro (e vivo) do trabalho histórico, 
a memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades 
desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento, das classes 
dominantes e das classes dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, 
pela sobrevivência e pela promoção. (LE GOFF, 2003, p. 475) 

 
 Esses processos políticos e ideológicos em relação à memória, evidentemente, 

não funcionam apenas em uma esfera individual, mas, sim, em um contexto que 

engloba toda uma sociedade ou um coletivo, tendo em vista que constroem 

percepções generalizadas sobre algum aspecto em específico. Apesar disso, a 

construção de uma memória compartilhada ou coletiva, partindo do individual, pode 

também ser utilizada para o próprio ajuste ou lembrança de período históricos 

reprimidos.  

A respeito da memória coletiva, Maurice Halbwachs (1990) considerava que os 

fenômenos de lembrança ou recordação não podem ser colocadas para além dos 

contextos sociais ou históricos nos quais os indivíduos estão inseridos. Com essa 

perspectiva, o autor sugere que a categoria da memória não está ligada apenas ao 

individual, mas, sim, ao coletivo, uma vez em que lembranças não funcionam com 

base em uma única pessoa ou isoladas de um contexto grupal. 

 
Assim, para confirmar ou recordar uma lembrança, as testemunhas, no 
sentido comum do termo, isto é, indivíduos presentes sob uma forma material 
e sensível, não são necessárias. Elas não seriam, todavia, suficientes. [...] 
Não basta que eu tenha assistido ou participado de uma cena onde outros 
homens eram espectadores ou atores para que, mais tarde, quando eles a 
evocarem diante de mim, quando reconstituírem peça por peça a sua imagem 
em meu espírito, subitamente essa construção artificial se anime e tome 
aparência de coisa viva, e a imagem se transforme em lembrança. 
(HALBWACHS, 1990, p. 27-28) 

 
Para o autor, a sociedade na qual um indivíduo está inserido é sempre 

composta por um ou mais grupos de referência, sendo o indivíduo em questão mais 

uma parte de um todo completo. A memória de eventos e acontecimentos que dizem 

respeito ao coletivo, nesse sentido, é construída a partir de uma perspectiva de grupo. 
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A memória individual de algum acontecimento evento ou experiência partiria de uma 

percepção individual para uma coletiva. 

Dessa maneira, a memória funciona com base no convívio de um indivíduo 

dentro de uma comunidade afetiva ou social, por meio da qual as lembranças são 

construídas. A memória, de forma geral, seria constituída pelas recordações de um 

indivíduo dentro do seu círculo social, que pode incluir família, trabalho, amigos, 

relacionamentos e igreja, por exemplo. A memória, então, pode ser compreendida 

como uma junção de duas partes: a memória individual e a memória coletiva, que se 

relacionam entre si para construir a memória completa. 

 
Não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento 
do passado para se obter uma lembrança. É necessário que esta 
reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se 
encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, porque elas passam 
incessantemente desses para aquele e reciprocamente, o que só é possível 
se fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma sociedade. Somente 
assim podemos compreender que uma lembrança possa ser ao mesmo 
tempo reconhecida e reconstruída. (HALBWACHS, 1990, p. 34) 

 
 De acordo com o ponto de vista do autor, a memória coletiva de um grupo social 

só é capaz de ser desenvolvida uma vez que todos os sujeitos que compõem esse 

grupo tenham as mesmas recordações sobre determinados eventos, ou ao menos 

semelhantes. Essa memória coletiva sugerida pelo autor não diz respeito a 

acontecimentos da vida privada de uma pessoa, mas pode estar relacionada a 

períodos históricos que influenciam a vida de uma comunidade. Nesse sentido, a 

memória individual de cada sujeito é um componente que contribui para a construção 

de uma memória coletiva geral, já que é necessário haver alguma espécie de 

recordação compartilhada que valide aquelas lembranças enquanto verdade. 

Ao partir de um ponto de vista historiográfico de uma sociedade, Halbwachs 

(1990) também compreende que há uma diferenciação entre memória coletiva e 

memória histórica, embora também plural. Para o autor, a memória histórica, em um 

sentido compartilhado, se constrói a partir de lembranças, perspectivas ou 

interpretações de eventos marcantes que ocupem um grande espaço no imaginário 

popular. Halbwachs (1990, p. 80-81) 

 
conclui que a memória coletiva não se confunde com a história. [...] A história, 
sem dúvida, é a compilação dos fatos que ocuparam o maior espaço na 
memória dos homens. Mas lidos em livros, ensinados e aprendidos nas 
escolas, os acontecimentos passados são escolhidos, aproximados e 
classificados conforme as necessidades ou regras que não se impunham aos 
círculos de homens que deles guardaram por muito tempo a lembrança viva. 
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[...] Assim, a necessidade de escrever a história de um período, de uma 
sociedade, e mesmo de uma pessoa desperta somente quando eles já estão 
muito distantes no passado, para que se tivesse a oportunidade de encontrar 
por muito tempo ainda em torno de si muitas testemunhas que dela 
conservem alguma lembrança. [...] Certamente, um dos objetivos da história 
pode ser, exatamente, lançar uma ponte entre o passado e o presente, e 
restabelecer essa continuidade interrompida.  

 
 Seguindo esse pensamento, é possível inferir que um contexto histórico 

passado não se resume necessariamente ao exercício da memória coletiva de um 

grupo, uma vez que os acontecimentos históricos são classificados de acordo com o 

entendimento de indivíduos que ocupem altas hierarquias sociais ou que estejam ao 

menos em maior número. Assim que um passado já estiver distante na lembrança, a 

história pode funcionar como uma ponte entre a memória e o presente de uma 

sociedade. 

 
A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, 
individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 
indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. Mas a memória 
coletiva é não somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto 
de poder. São as sociedades cuja memória social é sobretudo oral ou que 
estão em vias de constituir uma memória coletiva escrita que melhor 
permitem compreender esta luta pela dominação da recordação e da 
tradição, esta manifestação da memória. (LE GOFF, 2003, p. 476) 

 
As implicações que a memória carrega consigo, portanto, também exercem 

influência na percepção que um indivíduo ou um grupo social tem sobre sua própria 

identidade, algo essencial na vida em sociedade. Nesse contexto, a memória coletiva 

pode ser utilizada como instrumento de poder e controle sobretudo em sociedades 

com fortes costumes e hábitos orais, onde há maior confronto entre as memórias da 

tradição e da modernidade. 

Pode-se compreender, finalmente, que a visão e a memória histórica que uma 

sociedade constrói sobre si mesma estão relacionadas também a um processo de 

seleção, interpretação e apagamento de vivências e eventos, conforme a hierarquia e 

os sistemas de ensino dessa sociedade, por exemplo. No caso dos Cinco e de Angola, 

a memória pode ser vista sendo desenvolvida inicialmente por aqueles que ocupavam 

altos espaços hierárquicos no país. Uma perspectiva eurocêntrica, herdada através 

do período de colonização portuguesa, muitas vezes silenciava ou apagava a tradição 

dos povos autóctones. Apesar disso, em razão de diferentes gerações, por exemplo, 

há também um movimento de resgate dessas tradições, identidades e experiências 

dos povos nativos.  
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3. O ESPLENDÓRIO DE O VENDEDOR DE PASSADOS 
 

Em determinado momento de O vendedor de passados, do autor José Eduardo 

Agualusa, há uma conversa entre Félix Ventura (protagonista da narrativa) e Ângela 

Lúcia (personagem secundária e interesse romântico de Félix), na qual Ângela, que 

atua como fotógrafa em variados países, mostra ao protagonista uma coleção de suas 

capturas, referindo-se a ela como o seu esplendório. O romance de Agualusa 

colocado como objeto de estudo desta pesquisa pode ser entendido aqui de forma 

semelhante, uma vez que é uma das obras, dentro da coleção autoral do escritor, que 

traz à luz para o público leitor (não só de Angola) discussões e críticas acerca dos 

processos históricos e políticos pelos quais o país passou, e como isso impactou na 

percepção que os angolanos desenvolveram sobre sua identidade e memória, por 

exemplo. 

 
3.1 José Eduardo Agualusa, cidadão do mundo 
 

De acordo com Amorim (2018), dentre alguns dos escritores em destaque da 

literatura em prosa angolana no pós-independência do país, estão Boaventura 

Cardoso (já mencionado anteriormente nesta pesquisa), Manuel Rui (Sim Camarada!, 

1977), Ruy Duarte de Carvalho (Os papéis do inglês, 2000), Pepetela (este também 

já mencionado aqui, tendo iniciado sua produção literária ainda no período colonial e 

durante as guerras pela libertação de Angola) e José Eduardo Agualusa (central para 

esta dissertação. 

 
José Eduardo Agualusa nasceu em Huambo (Angola), em 1960. Estudou 
Agronomia e Silvicultura no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa. Tem 
contribuições na imprensa, notadamente no jornal português Público e na 
revista portuguesa Ler, no jornal angolano A Capital, além de trabalhos sobre 
música e poesia africanas para um programa difundido na RDP África. É 
membro da União dos Escritores Angolanos, escreveu obras inúmeras, as 
quais se encontram traduzidas para mais de vinte idiomas. (AMORIM, 2018, 
p. 194) 

 
 O escritor e jornalista, um dos nomes contemporâneos na literatura de língua 

portuguesa, é também autor de outras conhecidas obras, como os romances A conjura 

(1989), Nação crioula (1997), Teoria geral do esquecimento (2012) e o próprio O 

vendedor de passados (2004), por exemplo. O livro selecionado como corpus para 

esta pesquisa aborda questões políticas e sociais de Angola no período posterior à 

independência e à guerra civil, com perspectiva crítica e satírica acerca de temas 

como nacionalidade, raça, política e violência. Além disso, o romance também se 
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relaciona com discussões sobre identidade e memória, escolhidas para uma maior 

análise nesta dissertação. 

 Com família portuguesa por parte de mãe e brasileira por parte de pai, Agualusa 

brinca, em entrevista à Revista Fórum, que não tem ascendência angolana, apesar 

de ter nascido no país e lá ter vivido toda a sua infância e boa parte da sua vida 

adolescente e adulta. Foi durante a sua adolescência em Angola que o país se tornou 

independente de Portugal, em 1975, tendo Agualusa inclusive se envolvido com 

movimentos de libertação de Angola. 

 
Eu tenho é descendência angolana. Sou um afro-ascendente. Tenho família 
de muitas cores, graças a Deus. Odeio a uniformidade [Agualusa é casado e 
tem dois filhos nascidos em Angola]. Vivi toda a minha infância e boa parte 
da minha adolescência na cidade de Huambo, no planalto central de Angola. 
[...] Tive contatos com grupos ligados à esquerda angolana, designadamente 
a Organização Comunista de Angola, muito próxima do partido comunista 
brasileiro, cujos elementos foram na sua maioria presos, e alguns sujeitos à 
tortura, imediatamente após a independência — quando o MPLA tomou o 
poder. Se você ler Estação das Chuvas [romance publicado por Agualusa em 
1997] compreenderá melhor todo esse processo. Os militantes de esquerda 
só foram soltos após a morte de Agostinho Neto e depois que o presidente 
José Eduardo dos Santos conseguiu consolidar o seu poder, ou seja, em 
1980. (REVISTA FÒRUM, 2011) 

 
Descrevendo a si mesmo como um afro-ascendente, José Eduardo Agualusa 

faz um trocadilho com o termo “afrodescendente”, uma vez que nasceu e se criou em 

Angola, mas descende de um pai brasileiro e uma mãe portuguesa. Nesse sentido, 

pode-se compreender aqui que a perspectiva do escritor é que ele não descende de 

africanos, mas ascende, ou seja, ele se torna africano. É a partir disso, inclusive, que 

entende-se aqui a importância da discussão sobre identidade que Agualusa propõe 

em sua escrita, como no caso do romance O vendedor de passados.  

Esse contexto sociopolítico da Angola, especialmente nos períodos após a 

independência e a guerra civil que se desenvolveu no país, é um fator comumente 

presente nas obras escritas por José Eduardo Agualusa e ambientadas em solo 

angolano. Apesar disso, na mesma entrevista, ao ser perguntado sobre a importação 

de padrões europeus na literatura latino-americana e africana, Agualusa critica o 

acontecimento inverso, ou seja, 

 
[...] um excessivo nacionalismo literário que pode empobrecer nossas 
literaturas. Não gosto de nacionalismo. O nacionalismo conduz quase sempre 
ao fascismo. Antes de ser cidadão angolano, sou cidadão do mundo e tenho 
o direito de escrever sobre o mundo inteiro e de ler e ser influenciado pelos 
grandes escritores. Há uma armadilha racista que pressupõe que o escritor 
africano só pode escrever sobre o seu quintal; caso contrário é alienado, 
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enquanto que um escritor europeu pode escrever sobre África e até lhe fica 
bem — demonstra abertura pela cultura do outro. Isso pode ser resumido 
assim: aos brancos, o mundo inteiro; aos negros, o quintal. (REVISTA 
FÓRUM, 2011) 

 
Seguindo esse pensamento, as obras de José Eduardo Agualusa não se 

restringem apenas à Angola e a seu contexto social, histórico e político, mas podem 

ser compreendidas a partir de uma perspectiva pós-colonial de maneira abrangente, 

especialmente em relação aos outros países do Cinco, cujo processo de libertação do 

vínculo com Portugal se deu de maneira semelhante. Nessa perspectiva, Salgado 

(apud AMORIM, 2018, p. 195) coloca: 

 
[...] Se nos nãos da guerrilha da independência, as obras literárias não 
apareciam dissociadas de uma luta política, pautando-se pela afirmação de 
uma ideia de nação livre, na atualidade o compromisso do escritor angolano, 
como o de muitos escritores africanos, se volta para uma solidariedade 
transnacional.  

 
 Pensamento semelhante de que a literatura da atualidade está voltada a uma 

solidariedade que ultrapassa fronteiras físicas é ecoado pelo próprio José Eduardo 

Agualusa. Dessa vez em entrevista mais recente, datada de 2019, ao evento 

Fronteiras do Pensamento, o escritor considera que a literatura é uma ferramenta 

apropriada para enfrentar período de crise social ou política, como foi no caso da 

própria Angola pós-colonial: 

 
Em países como Angola, que estão emergindo agora de longas guerras civis 
ou de outros conflitos semelhantes, a pacificação passa pela redescoberta do 
próximo. Os livros podem e devem ter um papel fundamental em todo este 
processo. [...] Um livro, qualquer livro, é um diálogo. Ele estabelece um 
diálogo entre quem lê e o autor desse livro. Nesse sentido, o livro, qualquer 
livro, nos abre janelas para outros mundos. Por outro lado, o livro também 
nos aproxima das pessoas, dos outros. Acho que a literatura é sempre um 
exercício também de autoconhecimento: ao conhecer melhor o outro, você 
conhece melhor a si próprio. [...] Acho que os livros são pontes. Os livros são 
sempre pontes. Em um tempo dramático como este em que vivemos, em que 
se faz a exaltação dos muros, da construção dos muros, a melhor forma de 
combater essas ideias é ler, é divulgar um livro, é apoiar as redes de 
bibliotecas públicas, é levar um livro a todos os leitores possíveis. 
(FRONTEIRAS DO PENSAMENTO, 2019) 

 
É nesse contexto de construir pontes através do compartilhamento de livros e 

histórias que Agualusa desenvolve a sua própria produção literária, tendo em vista o 

debate político e social na atualidade que o escritor comumente propõe a seu público 

leitor em seus livros. Estabelecendo o diálogo entre si próprio e os seus leitores, a 

literatura de Agualusa ultrapassa fronteiras no sentido de que muitas das discussões 

propostas por ele podem ser percebidas não apenas dentro do contexto de Angola. 
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Isso acontece, por exemplo, em discussões sobre os processos e consequências da 

colonização portuguesa em Angola e nos demais países do Cinco, ou, de forma mais 

geral, em temáticas sobre a construção e percepção de identidade e memória. Sobre 

esses processos em seu próprio país, Agualusa pondera: 

 
Quem está no poder, no presente, vai tentando alterar o passado. Isso é uma 
coisa muito evidente em Angola. Angola é um país que sofreu uma série de 
transformações políticas: primeiro, o regime colonial, logo a seguir, um regime 
marxista e depois essas mesmas pessoas que construíram esse regime 
marxista desmontaram-no e hoje estão interessados em reescrever esse 
passado. E estão a fazê-lo. Como já tinham reescrito o passado colonial. 
Inclusive, criando heróis, criando personagens que na altura eram 
necessários (REVISTA LER apud BEZERRA, 2011b, p. 133-134) 

 

Como já colocado anteriormente nesta pesquisa, os tópicos da identidade e da 

memória são algumas das mais destacáveis dentro do romance O vendedor de 

passados, de José Eduardo Agualusa. É a partir dessas temáticas, portanto, que se 

pretende desenvolver uma análise do romance, perseguindo no texto de Agualusa 

sobretudo os índices das críticas pós-coloniais expostas no capítulo teórico. 

 
3.2 O vendedor de passados, um romance de provocações 
 

Originalmente publicado em Lisboa em 2004, O vendedor de passados é um 

romance de autoria do escritor e jornalista angolano José Eduardo Agualusa, 

ambientado na capital do país, Luanda, e situado em um contexto histórico de pós-

independência e, consequentemente, de pós-colonialismo. A trama, nesse sentido, 

aborda também a violência da guerra civil que se instaurou no país após a 

independência política de Portugal, em 1975, e se alongou até 2002, ou seja, pouco 

tempo antes da escrita e da primeira publicação do livro. 

 De acordo com texto assinado pelo próprio autor do romance, José Eduardo 

Agualusa, ainda na orelha da edição de 2018 do livro, o desenvolvimento de O 

vendedor de passados 

 
começou com um sonho. Uma noite, em Berlim, sonhei que visitava um bar 
frequentado por brasileiros, naquela cidade. Um homem sentou-se à mesa 
onde eu estava, ouvindo chorinho, e apresentou-se: “O meu nome é Félix 
Ventura, sou angolano e vendo passados aos novos ricos”. Na manhã 
seguinte escrevi um conto no qual Félix Ventura era o personagem principal. 
Contudo, ele não me abandonou. Foi crescendo dentro de mim. (AGUALUSA, 
2018, n. p.) 

 
A própria essência satírica em relação à sociedade angolana que compõe o 

romance (misturada a elementos oníricos ou fantasiosos, como sonhos ou vidas 
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passadas) pode ser em parte responsável pelo sucesso do livro no país, no 

pensamento do escritor: 

 
Após concluir O ano em que zumbi tomou o Rio, que escrevi em Berlim, ao 
longo de um ano, com uma bolsa de criação literária, decidi que era tempo 
de dar uma casa maior a Félix Ventura, e assim surgiu O vendedor de 
passados, cuja primeira edição foi publicada em Lisboa, em 2004.  O romance 
foi bem recebido em Angola. Os angolanos são um povo com um sentido de 
humor muito apurado e uma excepcional capacidade para troçar da própria 
desgraça. Se não os podemos vencer então trocemos deles – poderia ser o 
lema de uma boa parte da sociedade civil angolana (AGUALUSA, 2018, n. p.) 

 
Tematicamente, o romance escrito por Agualusa lida diretamente com o 

contexto da Angola pós-colonial, o período da guerra civil que se instaurou no país 

depois da independência e que durou até 2002 e as consequências que são sentidas 

até a atualidade pela sociedade angolana. Com teor satírico a respeito da própria 

realidade do país e de seus habitantes, o romance de Agualusa se enquadra no 

cenário da literatura em prosa do país pós-independência, caracterizado por Appiah 

(apud AMORIM, 2018, p. 195) da seguinte forma: 

 
Longe de ser uma celebração da nação, portanto, os romances da segunda 
fase, – a fase pós-colonial – são romances de deslegitimação [...] a base 
desse projeto de deslegitimação se fundamenta num apelo a um universal 
ético [...] num apelo a um certo respeito simples pelo sofrimento humano, 
numa revolta fundamental contra o sofrimento interminável dos últimos trinta 
anos. [...] Os romancistas pós-coloniais da África já não estão comprometidos 
com a nação [...] Mas o que escolheram em lugar da nação não é um 
tradicionalismo mais antigo, porém a África – o continente e seu povo. 

 
Ao tratar diretamente sobre a busca por uma identidade nacional com teor mais 

eurocêntrico por parte da elite angolana pós-independência, O vendedor de passados 

vai contra o ideal de uma nação única e homogênea, ao mesmo tempo em que 

estabelece uma busca por valorização das culturas tradicionais e autóctones, 

existentes antes do período colonial. Apesar disso, o cenário angolano, e 

especialmente o seu contexto político e social, nunca são legitimados ou 

comemorados, uma vez que as guerras de independências e o conflito civil deixaram 

traumas sentidos até hoje pela população angolana. 

A escrita de romances por Agualusa, de modo geral e não apenas em O 

vendedor de passados, nesse sentido, 

 
[...] apresenta esse aspecto moderno que tem como fito, por exemplo, 
reescrever a história da nação através da ficção, inserindo o romance 
angolano na moderna vertente da metaficção histórica. Em A conjura, por 
exemplo, publicada em 1989, Agualusa já revela essa tendência que marcará 
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outras de suas obras. A intricada narrativa de histórias, peripécias e fatos 
históricos nos quais os personagens reais e ficcionais se veem envolvidos 
aponta para a elaboração de uma literatura que ganha outros voos na sua 
maturidade. Ainda que os acontecimentos sejam ligados à história de Angola, 
o romance apresenta características que ultrapassam as fronteiras angolanas 
e apontam para a ficcionalização da história – como em muitos outros 
romances contemporâneos da chamada pós-modernidade. (AMORIM, 2018, 
p. 196) 

 
Essas características apontadas acima, entretanto, também são notáveis na 

construção de O vendedor de passados. Estruturalmente, O romance é constituído 

por trinta e dois capítulos curtos, intitulados sequencialmente como: Um pequeno deus 

noturno; A casa; O estrangeiro; Um barco cheio de vozes; Sonho nº 1; Alba; O 

nascimento de José Buchmann; Sonho nº 2; Um esplendório; A filosofia de uma osga; 

Ilusões; Na minha primeira morte eu não morri; Sonho nº 3; Espanta-espíritos; Sonho 

nº 4; Eu, Eulálio; A chuva sobre a infância; Entre a vida e os livros; O mundo pequeno; 

O lacrau; O Ministro; Um fruto dos anos difíceis; Sonho nº 5; Personagens reais; 

Anticlímax; As vidas irrelevantes; Edmundo Barata dos Reis; O amor, um crime; O 

grito da buganvília; O mascarado; Sonho nº 6 e Félix Ventura começa a escrever um 

diário. 

No primeiro capítulo, o leitor é apresentado à personagem da osga8, 

posteriormente batizada como Eulálio pelo protagonista da narrativa, Félix Ventura. 

“Eu vejo tudo. Dentro desta casa, sou como um pequeno deus noturno” (AGUALUSA, 

2018, p. 14), diz Eulálio sobre si mesmo, de modo que se compreende que a osga 

atua como narradora-personagem da obra de Agualusa. 

 
Nasci nesta casa e criei-me nela. Nunca saí. Ao entardecer encosto o corpo 
contra o cristal das janelas e contemplo o céu. Gosto de ver as labaredas 
altas, as nuvens a galope, e sobre elas os anjos, legiões deles, sacudindo as 
fagulhas dos cabelos, agitando as largas asas em chamas. É um espetáculo 
sempre idêntico. Todas as tardes, porém, venho até aqui e divirto-me e 
comovo-me como se o visse pela primeira vez. (AGUALUSA, 2018, p. 11) 

 

Uma vez em que toda a narrativa de O vendedor de passados se passa dentro 

da casa de Félix Ventura, pode-se também compreender que Eulálio é um narrador 

onipresente na obra, tendo em vista que é a partir da perspectiva dele que o leitor tem 

acesso a todos os acontecimentos que movimentam a história. Além disso, é notável 

também que a narração de Eulálio se dá em primeira pessoa, havendo inclusive 

                                                
8 Uma espécie de réptil semelhante a uma lagartixa, descrita em O vendedor de passados como 
sendo capaz de produzir sons parecidos com os da risada humana. 



59 
 

julgamentos e críticas sobre os acontecimentos e demais personagens da trama por 

parte da osga. 

Na perspectiva de Silva (2010, p. 19), a escolha de Agualusa em construir o 

narrador-personagem de seu romance a partir da figura de uma osga é um fator 

determinante para o enredo do livro, uma vez que: 

 
Entre idas e vindas inesperadas, discute-se não apenas aspectos da história 
recente de Angola, mas principalmente o impreciso conceito de identidade, já 
pressuposto na figura inusitada de um narrador-personagem que não é nada 
mais, nada menos do que uma... osga. Assim, ao escolher uma osga (espécie 
de lagartixa, que desempenha papel fundamental nessa discussão), o autor 
sugere um olhar isento de qualquer envolvimento do narrador com a essência 
demasiamente humana da questão da identidade: enquanto ser irracional, 
deplacé, a osga está, supostamente, imune às questões “existencialistas” 
inscritas na trajetória dos demais personagens, a despeito de, 
inesperadamente, o enredo sugerir que ela teria sido, anteriormente (em 
outra vida?) um ser humano, carregando portanto consigo traços de uma 
angústia existencial, ora de alguém inutilmente à procura por um interlocutor, 
ora de alguém dotado de um humano remorso por não ter amado. 

 
A narrativa onipresente da osga Eulálio, nesse sentido, é colocada pelo autor 

como uma espécie de instrumento entre o enredo e o leitor, possibilitando uma 

observação não-participante dos acontecimentos descritos e um desprendimento das 

questões humanas que permeiam os outros personagens do romance.  

A escolha de José Eduardo Agualusa em dar a forma de uma osga ao narrador 

de seu romance, inclusive, também parece não ser aleatória, tendo em vista o 

envolvimento do movimento chamado Fraccionismo9 no enredo da obra, por parte do 

personagem Pedro Gouveia/José Buchmann. Isso porque Nito Alves, líder do referido 

movimento, “dá igualmente um destaque especial a toda a campanha que o Jornal de 

Angola vinha desenvolvendo para o desacreditar pessoalmente e aos seus apoiantes, 

apelidando-os de Lagartixas e de outros nomes de répteis, perante à população” 

(ANGONOTÍCIAS, 2005). 

Apesar de viver nas paredes da casa de Félix Ventura, a existência da osga 

passava despercebida por ele, até que um dia ouviu o animal emitir o som similar ao 

de uma risada: “– Pópilas!10 Pois vossa baixeza ri-se?! Extraordinária novidade…” 

(AGUALUSA, 2018, p. 12). A partir disso, Félix passa a aproveitar a companhia de 

                                                
9 Movimento político que tentou, sem sucesso, implantar um golpe de estado em Angola em 1977, no 
período pós-independência. Liderado por Nito Alves, ex-membro do Movimento Popular de Libertação 
de Angola (MPLA), o Fraccionismo era formado por dissidentes do mesmo grupo, que se opunham às 
políticas do presidente Agostinho Neto, também do MPLA. 
10  Expressão utilizada no português de Angola para exprimir espanto ou surpresa. 
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Eulálio, tratando o animal como uma espécie de amigo e confidenciando os seus 

pensamentos ao lagarto. Eulálio, descobre-se, é na verdade uma reencarnação, pois 

já foi humano em uma vida passada: “Tenho vai para quinze anos a alma presa a este 

corpo e ainda não me conformei. Vivi quase um século vestindo a pele de um homem 

e também nunca me senti inteiramente humano. (AGUALUSA, 2018, p. 49). Os 

sonhos que compõem a narrativa, mencionados anteriormente nos títulos dos 

capítulos do romance, tratam-se de recordações de Eulálio acerca de sua antiga vida 

como homem ou servem como ambiente compartilhado entre o animal, Félix e 

Gouveia/Buchmann. 

 
A mudez da osga – presa por sua natureza animal ao posto de observadora 
em alguns momentos-chave do livro, como no primeiro beijo de Félix e 
Ângela, ou no confronto entre Buchmann e Edmundo – de certa forma 
configura-se como uma estetização de Agualusa para o conceito pós-
moderno de narração, que está mais atento ao discurso do excluído. 
(MONTEIRO apud SOARES, 2016, p. 48) 

 
 Com isso, compreende-se que a escolha literária, por parte do escritor José 

Eduardo Agualusa, está alinhada com os índices dos críticos pós-coloniais de dar voz 

ao sujeito “Outro”, como proposto por Gayatri Spivak. Ao estabelecer, em seu 

romance, um narrador-personagem que assiste a toda a ação ao mesmo tempo em 

que compartilha suas opiniões e percepções sobre os eventos (bem como suas 

experiências de uma vida passada) com o público leitor, o autor dá mais atenção a 

um sujeito antes silenciado. 

Em relação aos demais personagens que compõem o romance de Agualusa, 

destaca-se aqui, além do narrador Eulálio, outros cinco personagens principais 

responsáveis pela evolução do enredo do livro: Félix Ventura, José Buchmann/Pedro 

Gouveia, Ângela Lúcia, Edmundo Barata dos Reis e a Velha Esperança.  

É interessante perceber, nesses personagens, como até mesmo os seus 

nomes também não são escolhidos aleatoriamente por Agualusa, representando 

indicativos das características ou das ações de cada personagem no romance. O 

nome de Eulálio, nesse sentido, é dado a ele por Félix Ventura depois de um sonho 

compartilhado entre os dois, representando a boa oratória e a boa articulação da osga: 

 
– E o nome? Afinal, o muadiê11 disse quem é? 
Ninguém é um nome!, pensei com força. 

                                                
11 Derivado do termo em quimbundo muadi, utilizado no português de Angola para se referenciar a 
um sujeito ou indivíduo. 
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– Ninguém é um nome! – respondeu Félix. [...] – Mas se sou eu quem o sonho 
posso dar-lhe o nome que quiser, não achas?, vou chama-lo de Eulálio, 
porque tem o verbo fácil. 
Eulálio?! Pareceu-me bem. Serei, pois, Eulálio. (AGUALUSA, 2018, p. 95) 

 
Félix Ventura, personagem principal e protagonista do romance, é um negro 

albino, morador de Luanda (capital de Angola), que ostenta uma profissão incomum. 

Agindo como um “homem que traficava memórias, que vendia o passado, 

secretamente, como outros contrabandeiam cocaína” (AGUALUSA, 2018, p. 24), Félix 

ganha a vida na capital angolana arquitetando passados falsos para a emergente 

burguesia do país, que passou a ocupar os mais altos cargos na hierarquia social após 

a independência e o fim da guerra civil. 

 
Procurava-o, explicou, toda uma classe, a nova burguesia. Eram 
empresários, ministros, fazendeiros, camanguistas, generais, gente, enfim, 
com o futuro assegurado. Falta a essas pessoas um bom passado, ancestrais 
ilustres, pergaminhos. Resumindo: um nome que ressoe a nobreza e a 
cultura. Ele vende-lhes um passado novo em folha. Traça-lhes a árvore 
genealógica. Dá-lhes as fotografias dos avôs e bisavôs, cavalheiros de fina 
estampa, senhoras do tempo antigo. Os empresários, os ministros, gostariam 
de ter como tias aquelas senhoras, prosseguiu, apontando os retratos nas 
paredes – velhas donas de panos, legítimas bessanganas12 –, gostariam de 
ter um avô com o porte ilustre de um Machado de Assis, de um Cruz e Sousa, 
de um Alexandre Dumas, e ele vende-lhes esse sonho singelo. (AGUALUSA, 
2018, p. 25) 

 
Na literatura de Agualusa, entretanto, Félix não foi o único nem o primeiro 

personagem com condição albina. Em 1999, por exemplo, o autor publicou uma 

coletânea de narrativas curtas intitulada Fronteiras Perdidas, contos para viajar, com 

o conto “A noite em que prenderam o Pai Natal” e o seu protagonista chamado 

Pascoal. O personagem é descrito como tendo “pele de osga e piscos olhinhos cor-

de-rosa, sempre escondidos por detrás de uns enormes óculos escuros” (AGUALUSA, 

2013, p. 59). Por causa disso, o personagem é alvo de piadas por parte dos brancos 

portugueses e dos negros autóctones, incapaz de se encaixar em algum grupo: “Este 

albino está armado em arrogante – irritou-se um soldado – Deve pensar que é branco, 

vejam só, um branco de imitação” (AGUALUSA, 2013, p. 60). 

Representantes da marginalidade e subalternidade ainda presentes no país 

mesmo após a independência de Angola e o fim do período colonial na literatura do 

autor, os albinos geralmente são vítimas de preconceito ou perseguição no continente 

africano. De acordo com Neves (2011, p. 5), 

 

                                                
12 Mulheres luandenses, de classe média ou alta, que se vestem com panos tradicionais. 
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Muitos são amputados e/ou mortos para que fragmentos corporais sejam 
transformados em amuletos. Também é comum a uma criança albina, logo 
após o nascimento, ser rejeitada pelo pai e abandonada pela mãe, apontada 
como responsável pela condição fragilizada do bebê. Sem recursos 
financeiros, a maioria desses indivíduos não têm como proteger seus olhos 
dos raios de sol com o uso de óculos escuros, o que agrava problemas 
congênitos de visão, principal causa de suas dificuldades na escola, 
ambiente, por sua vez, que a eles se mostra hostil, tanto por parte de 
professores quanto de colegas. A inclemente luz solar africana lhes impinge 
ainda ulcerações e queimaduras de pele. Encontrar trabalho é missão difícil 
para um albino africano, em geral rotulado de "branco vira-lata". 

 

Tal preconceito e aversão é sentida por Félix em O vendedor de passados, o 

que contribui para a percepção de sua identidade como a de uma pessoa às margens 

da sociedade, agregando ao debate sobre diferentes formas de subalternidade em 

Angola proposta pelo autor. Nesse sentido, o nome do personagem faz referência à 

sorte que ele tem de, apesar de sua condição albina, desenvolver uma vida 

razoavelmente tranquila e com um trabalho bem-sucedido na capital angolana 

Luanda. 

Ângela Lúcia, no enredo de O vendedor de passados, inicialmente surge como 

um interesse amoroso para o protagonista Félix Ventura, mas posteriormente se 

revela como parte de um conflito central da história e é fundamental ao encerramento 

da trama. Uma vez que Ângela Lúcia atua como fotógrafa, o nome da personagem faz 

referência à luz e à percepção quase sobre-humana que o protagonista tem dela: 

 
Troco com prazer a companhia das osgas e lagartos pelos longos solilóquios 
de Félix Ventura. Ontem confidenciou-me ter conhecido uma mulher 
extraordinária. O termo mulher, acrescentou, não lhe parecia exato: 
– Ângela Lúcia está para as mulheres como a humanidade está para os 
símios. [...] Ela é assim... – Fez uma pausa, as mãos espalmadas, os olhos 
apertados num esforço de concentração, demorando-se a encontrar as 
palavras. – Pura luz! (AGUALUSA, 2018, p. 49) 

 
A trama na qual Ângela Lúcia está envolvida é referente também ao 

personagem de Pedro Gouveia/José Buchmann, um estrangeiro, branco e fotógrafo 

de guerra, que busca pelos serviços de Félix Ventura para adquirir não apenas um 

novo passado, mas uma identidade angolana completamente nova. Posteriormente 

descobrindo ser pai de Ângela Lúcia, o nome verdadeiro do personagem está ligado 

à sua nacionalidade portuguesa, enquanto o seu nome inventado é colocado como 

elemento de ruptura, uma vez que o sobrenome Buchmann não tem raízes 

portuguesas ou angolanas. 

 
– Posso saber o seu nome? 
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O estrangeiro estudou o vinho contra a luz do candeeiro. Baixou as pálpebras 
e bebeu devagar, atento, feliz, como quem segue o voo de uma fuga de Bach. 
Pousou o copo numa pequena mesa, mesmo à sua frente, um móvel em 
mogno, com tampo de vidro; finalmente, endireitou-se e respondeu: 
– Tive muitos nomes, mas quero esquecê-los a todos. Prefiro que seja você 
a batizar-me. [...] 
Explicou que pretendia fixar-se no país. Queria mais do que um passado 
decente, do que uma família numerosa, tios e tias, primos e primas, sobrinhos 
e sobrinhas, avós e avôs, inclusive duas ou três bessanganas, embora já 
todos mortos, naturalmente, ou a viverem no exílio, queria mais do que 
retratos e relatos. Precisava de um novo nome e de documentos nacionais, 
autênticos, que dessem testemunho dessa identidade. (AGUALUSA, 2018, p. 
25-26) 

 
A razão de Pedro Gouveia/José Buchmann buscar por uma identidade 

angolana se deve a sua busca de vingança contra Edmundo Barata dos Reis, um 

agente do Estado em 1977, época do Fraccionismo, movimento político apoiado por 

Gouveia/Buchmann. O nome do personagem, nesse sentido, faz referência aos 

serviços de violência realizados por ele, como os atos praticados contra 

Gouveia/Buchmann e sua família (sua filha Ângela Lúcia e sua esposa Marta 

Martinho). Apesar disso, o próprio Barata dos Reis continua sendo apenas um 

empregado submisso a interesses de terceiros, tendo se tornado mendigo após o 

período da guerra civil em Angola. 

Por fim, destaca-se aqui a personagem da Velha Esperança, que, embora não 

esteja diretamente envolvida no conflito principal do romance, representa as tradições 

autóctones dos povos originários de Angola. O nome dado à personagem por 

Agualusa, nesse sentido, faz referência ao ditado popular que diz que a esperança é 

a última que morre, tanto no sentido de que as culturas originárias de Angola 

sobreviverão ao tempo, quanto no sentido de que ainda há esperança de que dias 

melhores para o país virão. No romance, história da Velha Esperança é colocada da 

seguinte forma: 

 
A Velha Esperança está convencida de que não morrerá nunca. Em 1992 
sobreviveu a um massacre. Tinho ido a casa de um dirigente da oposição 
buscar uma carta do filho mais novo, em serviço no Huambo, quando 
irrompeu (vindo de toda a parte) um forte tiroteio. [...] O comandante quis 
saber como se chamava a velha. Ela disse-lhe: Esperança Job Sapalalo, 
patrão, e ele riu-se. Troçou: a Esperança é a última a morrer. Alinharam o 
dirigente e a família no quintal da casa e fuzilaram-nos. Quando chegou a vez 
da Velha Esperança, não havia mais balas. O que te salvou, gritou-lhe o 
comandante, foi a logística. O nosso problema há de ser sempre a logística. 
Depois, mandou-a embora. Agora, ela julga-se imune à morte. Talvez seja. 
Não me parece impossível. Esperança Job Sapalalo tem uma fina teia de 
rugas no rosto, o cabelo todo branco, mas as carnes mantêm-se rijas, e os 
gestos são firmes e preciso. Na minha opinião, é a coluna que sustenta a 
casa. (AGUALUSA, 2018, p. 19-20) 
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Essa representação dos valores e culturas dos povos originários de Angola por 

parte da personagem da Velha Esperança, inclusive, relaciona-se diretamente com a 

temática do romance de Agualusa, que lida com aspectos da identidade e memória 

na Angola pós-colonial. No romance, a nova elite angolana busca por novos passados 

e identidades mais gloriosos e de visão mais eurocêntrica, algo que julgam ser mais 

adequado para o novo país. Nesse sentido, cita-se aqui o entendimento de Bezerra 

(2011b, p. 13), que diz: 

 
As letras de Agualusa promovem a (re)visão do momento abrupto pelo qual 
a sociedade angolana passou em que as bases da sua tradição, 
eminentemente oral [...], foram silenciadas a partir do apagamento dos 
tradicionalistas, homens depositários do conhecimento, da herança 
fundamental de África, como bem assevera Hampâté Bâ (1970: 188): “De 
maneira geral, os tradicionalistas foram postos de parte, senão perseguidos, 
pelo poder colonial que, naturalmente, procurava extirpar as tradições locais 
a fim de implantar suas próprias idéias”. 

 
Além do contexto do período colonial, em que o poder imperialista português 

subjugava os povos e culturas autóctones em suas colônias na África, incluindo os 

outros países dos Cinco, essas tradições também foram em parte menosprezadas 

pela nova elite angolana que emergiu ao poder após a independência e o fim da guerra 

civil em Angola, como retratado em O vendedor de passados. No romance de 

Agualusa, como colocado a seguir, há uma sátira crítica acerca da busca por uma 

identidade nacional homogênea ou gloriosa na própria profissão do protagonista Félix 

Ventura: 

 
Investiga-se esse percurso histórico através da metáfora do vendedor de 
passados a fim de desmistificar não só os discursos que viriam depois pelas 
“armas” do colonizador, que intentavam estabelecer uma redoma que os 
definissem como soberanos frentes aos negros colonizados, mas também 
pela prática dos próprios africanos, principalmente no tocante a uma classe 
intelectual insurgente. Esses últimos, carregados de nacionalismo na busca 
de fomentar a construção de uma nação, tornam necessária “a invenção de 
uma continuidade histórica” (Hobsbawm; Ranger 1984: 15) na busca de 
elementos da antiga tradição para forjar pela literatura uma arma nacional. 
(BEZERRA, 2011b, p. 134) 

 
Essa nova classe insurgente de Angola, em busca de reconstrução de suas 

identidades e memórias, procura Félix Ventura para o desenvolvimento de suas novas 

histórias. Essa construção de novos passados e genealogias por parte do protagonista 

do romance de Agualusa se desenvolve a partir do material que ele guarda em sua 

casa, que inclui livros, revistas, jornais, documentários e recursos visuais afins, que 
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contribuem para tornar o passado criado mais verossímil e confiável para seus 

clientes: 

 
Félix Ventura estuda os jornais enquanto janta, folheia-os atentamente e, se 
algum artigo lhe interessa, assinala-o a tinta lilás com uma caneta. Termina 
de comer e então recorta-o com cuidado e guarda-o num arquivo. Numa das 
prateleiras da biblioteca, há dezenas destes arquivos. Numa outra, dormem 
centenas de cassetes de vídeo. Félix gosta de gravar noticiários, 
acontecimentos políticos importantes, tudo o que lhe possa ser útil um dia. As 
cassetes estão ordenadas por ordem alfabética, segundo o nome da 
personalidade ou do acontecimento a que se referem. (AGUALUSA, 2018, p. 
23) 

 
Em termos de enredo, o romance de O vendedor de passados apresenta a 

exposição de seu conflito principal na chegada do estrangeiro (Gouveia/Buchmann) à 

casa de Félix Ventura, desejando utilizar os serviços de Félix, mas não apenas para 

a construção de um passado, pois desejava também uma identidade completamente 

angolana. 

 
– Isso, eu não faço. Fabrico sonhos, não sou um falsário... Além disso, 
permita-me a franqueza, seria difícil inventar para o senhor toda uma 
genealogia africana. 
– Essa agora! E por quê?!... 
– Bem… O cavalheiro é branco! (AGUALUSA, 2018, p. 26) 

 
 A princípio, Félix se sente incomodado e desconfortável com a presença e o 

pedido do estrangeiro. O protagonista, entretanto, é tentado pelo valor de dez mil 

dólares que o estrangeiro estava disposto a pagar e acaba por aceitar o serviço, 

depois de até mesmo estabelecer conversas unilaterais com a osga. 

 
– Viste isto?! – falava comigo – E agora, o que faço? [...] 
“Dez mil dólares não se deitam fora. Passo dois ou três meses em Nova York. 
Vou visitar os alfarrabistas de Lisboa. Vou ao Rio, às rodas de samba, vou às 
gafieiras, aos sebos, ou a Paris comprar discos e livros. Há quanto tempo não 
vou a Paris?” (AGUALUSA, 2018, p. 31-32) 
 

Passadas algumas semanas, o vendedor de passados se reúne mais uma vez 

com o estrangeiro. Félix entrega a ela todos os documentos forjados, incluindo carteira 

de identidade e de motorista e passaporte, todos no nome de José Buchmann. A nova 

identidade do estrangeiro agora dizia respeito a um homem de cinquenta e dois anos, 

natural da Chibia e que trabalhava como fotógrafo profissional. 

 
[...] o albino foi buscar uma pasta de cartolina e abriu-a em cima da mesa. 
Mostrou o passaporte, o bilhete de identidade, a carta de condução. Havia 
também várias fotografias. Numa, em tons de sépia, bastante gasta, via-se 
um homem enorme, com um ar absorto, montado num boi-cavalo: 
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– Este – apresentou o albino – é Cornélio Buchmann, o seu avô. 
Numa outra, um casal abraçava-se, junto a um rio, contra um horizonte largo 
e sem arestas. [...] 
– São os meus pais? 
O albino confirmou. Mateus Buchmann e Eva Miller, numa tarde de sol, 
defronte ao rio Chimpumpunhime. (AGUALUSA, 2018, p. 47-48) 

 
Ao entregar todos os documentos ao estrangeiro, que agora se chamava José 

Buchmann, “como se fosse um presente” (AGUALUSA, 2018, p. 48), Félix o alerta 

para que nunca fosse de fato à região da Chibia, uma vez que todo aquele passado e 

aquela identidade eram forjados. Caso Buchmann fosse até a Chibia, poderia colocar 

em perigo a si próprio e a Félix, cujo trabalho não era legal. 

 José Buchmann/Pedro Gouveia, no entanto, parecia cada vez mais fascinado 

com seu novo passado e se mostrava muito interessado em saber o que aconteceu 

com sua família, ainda que soubesse que nada daquilo era de fato verdade. Ele 

“tornou-se visita regular” (AGUALUSA, 2018, p. 50) na casa de Félix, quase como um 

amigo, e queria que o vendedor lhe contasse tudo, pois Buchmann “não economiza 

questões: – O que aconteceu à minha mãe?” (AGUALUSA, 2018, p. 50). 

 O tempo passa por cerca de alguns meses e Félix Ventura e José 

Buchmann/Pedro Gouveia se tornam próximos, já que o sujeito frequentava sua casa 

rotineiramente. Ainda interessado em seu passado forjado, o estrangeiro chega um 

dia à casa de Félix e conta que visitou a Chibia, para buscar a antiga residência de 

sua família. 

 
– Estive na Chibia! [...] 
– Fui visitar a campa do meu pai. 
Como?! O outro se engasgou. Qual pai, o fictício Mateus Buchmann? 
– O meu pai! Mateus Buchmann pode ser uma ficção sua, aliás, urdida de 
muita classe. Mas a campa, juro!, essa é bem real. (AGUALUSA, 2018, p. 66) 

 
O enredo do romance de Agualusa entra na fase de complicação do conflito 

principal a partir do momento em que Félix Ventura sugere a Ângela Lúcia que ela e 

José Buchmann/Pedro Gouveia deveriam se conhecer, já que ambos atuam 

profissionalmente como fotógrafos. Ao se encontrarem, no entanto, Félix sente que os 

dois estão agindo de maneira apreensiva e pergunta se eles já se conheciam antes. 

 
– Não, não! – Ângela negou numa voz sem cor. – Creio que não… 
José Buchmann estava ainda menos seguro: 
– Desconheço imensa gente! – disse, e riu do seu próprio humor. Nunca fui 
muito popular. 
Ângela Lúcia não se riu. José Buchmann olhou-a ansioso. (AGUALUSA, 
2018, p. 86) 
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 A razão para o desconforto de ambos é posteriormente entendida pelo leitor a 

partir da chegada de Edmundo Barata dos Reis, um mendigo que José Buchmann 

perseguiu anteriormente, na busca pela comprovação de seu passado inventado. 

 
– Quero apresentar-lhe o meu amigo Edmundo Barata dos Reis, ex-agente 
do Ministério de Segurança do Estado. 
– Ex-gente!, diga antes, ex-gente! Ex-cidadão exemplar. Expoente dos 
excluídos, excremento existencial, excrescência exígua e explosiva. Em duas 
palavras: vadio profissional. Muito prazer… (AGUALUSA, 2018, p. 161) 

 
 Dias se passam e uma noite, após Félix e Ângela desenvolverem um 

relacionamento, Edmundo bate à porta da casa do vendedor, desesperado, sendo 

perseguido por um José Buchmann armado. Descobre-se, então, que José Buchmann 

é na verdade Pedro Gouveia, um português naturalizado em Angola e apoiador do 

Fraccionismo, além de pai de Ângela Lúcia. Edmundo Barata do Reis era agente do 

Estado em 1977 e, à época do movimento, foi o responsável por prender 

Buchmann/Gouveia e a sua esposa grávida, Marta Martinho. 

 
– Aconteceu há muito tempo, não é verdade? No tempo das lutas. – Aponta 
para Ângela. – Acho que a menina ainda nem era nascida. A Revolução 
estava em perigo. Um bando de miúdos, uma cambada de pequenos-
burgueses irresponsáveis, tentou tomar o poder pela força. Tivemos de ser 
duros. Não perderemos tempo com julgamentos, disse o Velho no seu 
discurso à Nação, e não perdemos. [...] Este tipo, o Gouveia, julgou que lá 
por ter nascido em Lisboa conseguia escapar. Telefonou ao cônsul de 
Portugal, senhor cônsul, sou português, estou escondido em tal parte, venha 
salvar-me, por favor, e já agora à minha mulher, que é preta mas espera um 
filho meu. Ah! Ah! Sabe o que fez o senhor cônsul português? Foi buscá-los 
aos dois e a seguir entregou-os nas minhas mãos. Ah! Ah! Agradeci-lhe muito, 
ao cônsul, disse-lhe, o camarada é um genuíno revolucionário. [...] Depois fui 
interrogar a rapariga. Ela aguentou dois dias. Às tantas pariu, ali mesmo, uma 
menininha, assim, deste tamanho, sangue, sangue, quando penso nisso o 
que vejo é sangue. O Mabeco, um mulato lá do Sul, [...] cortou o cordão com 
um canivete e depois acendeu um cigarro e começou a torturar a bebê, 
queimando-a nas costas e no peito. Sangue, pópilas!, sangue pra caralho, a 
rapariga, a tal da Marta, com dois olhos que pareciam luas, custa-me sonhá-
la, e a bebê aos gritos, o cheiro a carne queimada. Ainda hoje, quando me 
deito e adormeço, sinto aquele cheiro, ouço o choro da criança… 
(AGUALUSA, 2018, p. 178-179) 

 
Nesse contexto, Edmundo Barata dos Reis continua a relembrar o seu passado 

com Buchmann/Gouveia, que coloca a pistola em cima de uma mesa para atacar 

Edmundo com chutes. Chega-se, assim ao clímax do romance O vendedor de 

passados, a partir da ação de Ângela Lúcia: 

 
– Agora não me resta a sombra da dúvida. És tu mesmo, o Gouveia, o 
fracionista. No outro dia quase te reconheci pelas gargalhadas. Rias muito 
nos comícios dos fracionistas, isso antes do cônsul, o teu patrício, te ter 
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entregado nas minhas mãos. Na prisão só choravas. Choravas muito, bué, 
bué, tipo mulher. Olho esse choro e vejo o miúdo Gouveia. Vingança - era o 
que querias? Para isso faz falta paixão. Faz falta coragem! Matar um homem 
é coisa de homem. 
     Então, 
                         como 
                                            num 
                                                             bailado 
                                                                                  lento: 
     Ângela atravessa a cozinha, 
     passa rente à mesa, 
     com a mão direita recolhe a pistola, 
     com a mão esquerda afasta Félix, 
     aponta ao peito de Edmundo 
     e dispara. (AGUALUSA, 2018, p. 179-180) 

 
 

Interessante perceber que, no clímax da narrativa produzida por Agualusa, o 

autor escolhe fragmentar a estrutura textual de sua prosa, o que é aqui interpretado 

como uma forma do autor estabelecer a resolução do conflito principal de seu 

romance. Ao recriar os movimentos de Ângela Lúcia em seu texto, inclusive, pode 

também ser interpretado que Agualusa subverte a expectativa do leitor ao resolver a 

trama principal do romance por meio da personagem. 

Nesse sentido, coloca-se aqui o pensamento de Eikhenbaum (apud 

TODOROV, 2018, p. 19) acerca das diferenças na construção de desfechos em 

romances e novelas: 

 
O fim do romance é um momento de atenuação, e não de intensificação; o 
ponto culminante da ação principal deve estar em algum lugar antes do fim 
[...] Por isso, é natural que um fim inesperado seja um fenômeno tão raro no 
romance [...] enquanto a novela tende precisamente para o inesperado do 
final, em que culmina o que veio antes. No romance, um certo declínio deve 
suceder ao clímax, enquanto na novela é mais natural que se pare quando 
se alcançou o ápice. 

 
Diante desse entendimento de que o romance alcança o seu clímax antes do 

final da narrativa e depois é caracterizado pelo declínio do conflito, O vendedor de 

passados se encaixa na perspectiva de Eikhenbaum. Isso porque há o fenômeno do 

inesperado tanto narrativamente por parte da ação de Ângela Lúcia, quanto por parte 

da própria estrutura textual do romance, uma vez que o formato da prosa é quebrado. 

Depois da morte de Edmundo Barata dos Reis, Félix enterra o corpo no quintal 

de sua própria casa e, dias depois, dali nasce uma árvore de buganvília. Subentende-

se que Buchmann/Gouveia fugiu e Ângela Lúcia saiu do país, mas ainda envia 



69 
 

fotografias a Félix: “– Chegou outra fotografia, vês meu amigo?, ela ainda não se 

esqueceu de nós” (AGUALUSA, 2018, p. 184). 

No último dos sonhos da osga Eulálio, o ambiente onírico é compartilhado com 

Buchmann, que explica as suas motivações em procurar os serviços de Félix: ele 

desejava voltar à Angola com uma identidade falsa para procurar Edmundo Barata 

dos Reis e vingar a sua família. 

 
[...] – Eu precisava que o próprio Félix acreditasse na minha biografia. Se ele 
acreditasse nela, toda a gente acreditaria. Hoje, sinceramente, até eu 
acredito. Olho para trás, para o meu passado, e vejo duas vidas. Numa fui 
Pedro Gouveia, noutra José Buchmann. Pedro Gouveia morreu. José 
Buchmann regressou à Chibia. 
– Você sabia que Ângela era a sua filha? 
– Sabia. Saí da cadeia em 1980. Estava destruído, completamente destruído 
- fisicamente, moralmente, psicologicamente. Edmundo foi comigo ao 
aeroporto, colocou-me num avião e enviou-me para Portugal. [...] Eu nasci 
em Lisboa, sim, mas fui para Angola canuco, ainda nem sequer sabia falar. 
Portugal era o meu país, diziam-me, diziam-me isso na cadeia, os outros 
presos, os bófias, mas eu não me sentia português. [...] O filho da puta, o 
Edmundo, divertia-se a contar-me, sempre que me interrogava, como matou 
a minha mulher. Também me disse que tinham assassinado a bebê. Afinal, 
não a mataram. Torturaram-na à frente da mãe, você ouviu-o!, mas não a 
mataram. Entregaram-na à Marina, a irmã da Marta, e foi ela quem a criou. 
[...] Queria conhecer a minha filha, queria estar com ela, mas faltava-me a 
coragem para lhe contar a verdade. Fiquei obcecado. Veio-me um ódio, um 
rancor selvagem contra aquela gente, contra o Edmundo. Queria matá-lo. [...] 
Matando-o, talvez eu renascesse. (AGUALUSA, 2018, p. 192-194) 

 
 Ainda segundo Buchmann/Gouveia, a própria Ângela desconfiava que ele era 

o seu pai, pois era inevitável que ela acabasse descobrindo o que aconteceu. Ao 

descobrir, ela saiu de Angola e viajou pelo mundo. Soube que o pai era fotógrafo de 

guerra e “isso levou-a a interessar-se pela fotografia. Tornou-se fotógrafa, como eu, 

e, como eu, tornou-se nômade. [...] Você não acreditava que fosse uma coincidência. 

Bem, como vê, não foi inteiramente uma coincidência” (AGUALUSA, 2018, p. 195). 

Com a resolução da sua angústia, o personagem revela que está em paz, sem recear 

ou ansiar por nada. 

 Por fim, o último capítulo é narrado, também em primeira pessoa, por Félix 

Ventura, uma vez que é dada a informação de que Eulálio morreu vítima de um 

escorpião, que também não sobreviveu ao conflito com a osga. Com a morte de 

Eulálio e a falta de ter alguém como ouvinte, Félix começa a escrever um diário e 

passa a rastrear a localização de Ângela em um mapa, de acordo com as fotografias 

que ela o envia, pois, “todos os postais trazem uma nota mencionando o local onde a 
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imagem foi recolhida” (AGUALUSA, 2018, p. 200) e ele planeja reencontrá-la. Assim, 

chega-se ao desfecho da narrativa de O vendedor de passados. 

A casa do protagonista Félix Ventura, nesse contexto, é o ambiente onde ocorre 

toda a narrativa de O vendedor de passados, observado pelos olhos da osga Eulálio, 

narradora-personagem do romance. Como mencionado brevemente no capítulo 

anterior desta pesquisa e melhor desenvolvido mais à frente, compreende-se aqui que 

a casa de Félix representa, no romance de Agualusa, a Angola como um todo. Com 

exceção dos capítulos com os sonhos de Eulálio, que se passam fora da casa, mas 

ainda assim em Angola, toda a ambientação de O vendedor de passados se dá dentro 

de um mesmo cenário que representa a sociedade angolana.  

 
Nesse cenário, o conflito de identidades e projeções, no discurso da obra, 
revelará um passeio por verdades encobertas, e um passado questionável. 
Agualusa, nesse sentido, permite ao leitor ouvir, durante sua leitura, diversas 
vozes e outras dimensões do pensamento humano. [...] Nesse sentido, a 
narrativa de Agualusa, em especial em O Vendedor de Passados, explora 
esse espaço literário de vozes e fraturas identitárias para compor uma trama 
crítica da sociedade africana, desse revisitar o passado que a 
contemporaneidade explora, dos interesses políticos na ocultação de alguns 
fatos. (MARTINS; MARTINS, 2015, p. 348) 

 
Descrita como um barco cheio de vozes, como diz Félix Ventura, sua casa está 

ocupada por diferentes identidades que compõem um todo, fazendo, assim, com que 

a obra de Agualusa estabeleça uma discussão acerca da sociedade angolana até 

mesmo através da ambientação de seu romance. Além disso, o barco mencionado 

por Félix também pode carregar outras significações referentes ao período colonial de 

Angola, como colocado por Oliveira e Souza (2019, p. 277): 

 
Na narrativa de Agualusa, a casa pode ser a representação da intimidade 
entre o passado e o presente, é no interior dela que se desenvolve toda a 
trama do romance, é onde há a revisitação do passado que emaranha ao 
presente e projeta-se o futuro, tanto que a casa é comparada na trama 
narrativa a u barco cheio de vozes. [...] A imagem que salta dessa descrição 
reporta à travessia do navio negreiro [...] que conduzia seres humanos como 
escravos a países estrangeiros e, cuja escravidão, o autor por inúmeras 
vezes faz menção, no decorrer da narrativa. 

 
No quesito do tempo da narrativa de O vendedor de passados, é possível 

compreender que a trama e os conflitos da narrativa se desenvolvem ao longo de 

alguns poucos meses, contando desde a chegada de Pedro Gouveia/José Buchmann 

à casa de Félix Ventura até o embate entre os personagens e a morte de Edmundo 

Barata dos Reis. Essa percepção de tempo no romance é notável a partir da própria 
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narração de Eulálio acerca das mudanças pelas quais os outros personagens da 

narrativa passam, por exemplo, em especial José Buchmann: 

 
Venho estudando desde há semanas José Buchmann. Observo-o a mudar. 
Não é o mesmo homem que entrou nesta casa, seis, sete meses atrás. Algo, 
da mesma natureza poderosa das metamorfoses, vem operando no seu 
íntimo. É talvez, como nas crisálidas, o secreto alvoroço das enzimas 
dissolvendo órgãos. (AGUALUSA, 2018, p. 65) 

 
 A respeito dessas chamadas metamorfoses sofridas pelos personagens do 

romance ao longo da escrita de Agualusa, inclusive, percebe-se a discussão proposta 

pelo autor em relação aos processos de construção de identidades no contexto pós-

colonial de Angola, sendo estas diretamente influenciadas pela memória do passado 

no país; 

 
Na obra de Agualusa, os personagens flutuam em perspectivas reais e 
surreais. Por vezes, se diluem e se misturam para tentar compor uma 
realidade plausível. Na caminhada da leitura, o leitor se vê diante de 
confusões e personalidades em plena metamorfose. O escritor, no sentido 
literário, assume a posição de observador da cena que transcorre diante do 
seu olhar e do leitor. (MARTINS; MARTINS, 2015, p. 349) 

 
  Os personagens escritor por Agualusa, nesse sentido, sofrem mudanças e 

evoluções em relação a suas próprias identidades, inclusive pela percepção do 

público leitor, ao decorrer do tempo narrativo e consequentemente ao decorrer da 

história do romance. 

Além disso, pode-se compreender, ainda a respeito do período de tempo, que 

o romance de Agualusa se desenvolve no contexto após a independência de Angola, 

bem como após o fim da guerra civil. Isso é perceptível, por exemplo, com a menção 

das inúmeras minas, colocadas no solo angolano nesse período, como citado na obra: 

 
Ainda ontem, vi, na televisão, uma reportagem sobre o processo de 
desminagem. Um dirigente de uma organização não governamental lamentou 
a incerteza dos números. Ninguém sabe, ao certo, quantas minas foram 
enterradas no chão de Angola. Entre dez e vinte milhões. Provavelmente, 
haverá mais minas do que angolanos. (AGUALUSA, 2018, p. 19) 

 

Com esse contexto e a representação da sociedade angolana atual, juntamente 

com a reflexão acerca do passado colonial e da violência da guerra civil, pode-se 

inferir que Agualusa é um escritor africano pós-colonial e contemporâneo, uma vez 

que a sua escrita aborda temáticas de cunho político e social em relação ao atual 
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cenário angolano. Na perspectiva de Schollhammer (2011, p. 10), ao discutir sobre o 

contexto brasileiro, a literatura contemporânea 

 
[...] não será necessariamente aquela que representa a atualidade, a não ser 
por uma inadequação, uma estranheza histórica, que a faz perceber as zonas 
marginais e obscuras do presente, que se afastam de sua lógica. Ser 
contemporâneo, segundo esse raciocínio, é ser capaz de se orientar no 
escuro e, a partir daí ter coragem de reconhecer e de se comprometer com 
um presente com o qual não é possível coincidir. 

 
 Além disso, no caso específico do romance aqui posto para análise, O 

vendedor de passados, pode-se também compreender que a obra se caracteriza 

como uma metaficção historiográfica, tendo em vista a maneira com que o autor 

relaciona personagens e acontecimentos fictícios com eventos reais que compõem a 

história de Angola, antes e depois da independência. Na concepção de Hutcheon 

(1991), a metaficção historiográfica se apropria de acontecimentos ou personagens 

reais a fim de problematizar ou discutir o passado histórico e as suas consequências 

no presente. Dessa maneira, com o termo metaficção historiográfica, Hutcheon (1991, 

p. 21-22) discorre a respeito de diferentes formas de arte e pensamentos 

contemporâneos, em especial o gênero romance: 

 
Com esse termo, refiro-me àqueles romances famosos e populares que, ao 
mesmo tempo, são intensamente auto-reflexivos e mesmo assim, de maneira 
paradoxal, também se apropriam de acontecimentos e personagens 
históricos. [...] Na maior parte dos trabalhos de crítica do pós-modernismo, é 
a narrativa – seja na literatura, na história ou na teoria – que tem constituído 
o principal foco de atenção. A metaficção historiográfica incorpora todos 
esses três domínios, ou seja, sua autoconsciência teórica sobre a história e 
a ficção como criações humanas [...] passa a ser a base para seu repensar e 
sua reelaboração das formas e dos conteúdos do passado. 

 
 De acordo com a autora, as construções da linguagem da metaficção 

historiográfica são “altamente convencionalizadas em suas formas narrativas, e nada 

transparentes em termos de linguagem ou de estrutura; e parecem ser igualmente 

intertextuais, desenvolvendo os textos do passado com sua própria textualidade 

complexa” (HUTCHEON, 1991, p. 141). Dessa maneira, a metaficção historiográfica 

contesta a separação entre história e literatura, já que as duas estão fundamentadas 

pela noção de verossimilhança e ambas são caracterizadas pelo tipo de construção 

da linguagem citada. 

 
[...] A prosa de Agualusa destaca-se pela reescrita da história, que, 
apresentada como estória, necessita ser apreciada a partir de outro ângulo 
de visão, o qual cria um espaço de questionamento. [...] Agualusa não está 
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apenas, como diria Walter Benjamin, “escovando a história a contrapelo”, mas 
ultrapassa isto ao propor uma visão alicerçada no imaginário angolano. 
Trabalhando na sequência das possibilidades, o autor resgata crenças, 
tradições e valores locais, ao mesmo tempo que abre mão de explicações 
filantrópicas, científicas e civilizacionais da historiografia tradicional. 
(BERGAMO; SOUZA, 2018, p. 85-86) 

 
A visão de José Eduado Agualusa, enquanto autor de romances com 

características da metaficção historiográfica, nesse sentido, desenvolve-se a partir da 

relação entre os elementos reais e verossimilhantes da história de Angola, antes e 

depois da independência de Portugal e da guerra civil, e elementos das variadas 

culturas autóctones angolanas e do imaginário do país, como por exemplos no 

contexto dos sonhos de Eulálio sobre suas vidas passadas. Na perspectiva da 

professora Valdenides Cabral (apud BERGAMO; SOUZA, 2018, p. 86): 

 
Agualusa não é somente inquietante em sua prosa: ele é indispensável para 
entendermos o que ela chama de “história de movimentos centrífugos”. Além 
de partir dos elementos sócio-históricos do espaço angolano (de onde busca 
afirmar sua “crioulidade”), Agualusa expande seus domínios ficcionais aos 
espaços sócio-históricos brasileiro, português e indiano, por exemplo. Os 
registros históricos feitos por José Eduardo Agualusa, o uso direto de 
personagens reais das histórias portuguesa e brasileira, e a forma com que 
os aborda conscientemente dentro de cada obra, faz com que seu texto 
adquira um matiz de metaficção historiográfica. Melhor dizendo, poder-se-ia 
afirmar que o autor faz uma viagem à história da colonização portuguesa e 
da escravidão brasileira e angolana em suas obras pela metaficção 
historiográfica – uma forma especial que ele utilizou para insertar pontos da 
história comum dos três países em sua ficção. A ficção entra em jogo para 
burlar a realidade, largueando-a, como forma de iludir o leitor ou não, posto 
que seu desejo de deixar um ensinamento imprime-se na sua auto 
reflexividade. 

 
Na narrativa de O vendedor de passados, pode-se perceber o contexto 

metafictício a partir da discussão que Agualusa provoca acerca do cenário histórico 

angolano, tanto antes da independência, quanto, mais fortemente, em relação à 

guerra civil e ao movimento político do Fraccionismo. Nesse sentido, são levantadas 

as consequências que a sociedade e a população comum do país enfrentam 

atualmente em decorrência desses processos históricos, como por exemplo as minas 

que foram enterradas por toda Angola e lá continuam até hoje, muitas ainda ativas. 

Além disso, no romance, Agualusa também faz menção a diversas figuras histórias 

reais, de Angola e de outros países, que se relacionam com a narrativa de alguma 

maneira. Nesses casos, tem-se, por exemplo, figuras como Frederick Douglass, Mutu 

Ya Kevela e Salvador Correia de Sá e Benevides. 
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Além disso, a percepção de que a escrita de José Eduardo Agualusa pode ser 

classificada como metaficção historigráfica também pode ser compreendida a partir 

do pensamento de Jean-François Lyotard (apud NASCIMENTO), que considera que 

a pós-modernidade trouxe consigo o fim da crença nas grandes narrativas, que 

organizavam e compartilhavam experiências grandiosas. 

 
O que passa a prevalecer a partir de então são os pequenos relatos, as 
pequenas histórias que nos levam “para além” da História. Aqui o trabalho de 
Agualusa pode ser lido como a construção dessa narrativa “menor” ou de 
segunda ordem, repleta de experiências vistas e sentidas por indivíduos 
comuns, como ele próprio. (NASCIMENTO, 2012, p. 6) 

 
 Em O vendedor de passados, nessa perspectiva colocada acima, destaca-se 

que, embora o romance lide com temáticas de identidade e memória na Angola pós-

colonial, Agualusa trabalha sua literatura a partir de um conflito específico que se 

desenvolve a partir de personagens fictícios. A narrativa, dessa maneira, constrói-se 

com poucos personagens, contidos em um único espaço pequeno, mas que dialogam 

com um contexto maior. 

 Além do contexto historiográfico, O vendedor de passados também faz 

referência, na narrativa, à própria literatura, especialmente a partir do protagonista 

Félix Ventura. Em um dos sonhos que o personagem compartilha com a osga Eulálio, 

Félix conta que assistiu à apresentação de um escritor acerca de seu novo romance, 

um horror nacional que alcança muito sucesso entre os europeus, pois “a miséria faz 

imenso sucesso nos países ricos” (AGUALUSA, 2018, p. 80). Na apresentação, um 

deputado do partido majoritário do país elogia a narrativa e o estilo da obra ao mesmo 

tempo em que condena a visão pessimista sobre o passado recente de Angola, 

enquanto outro deputado, com passado revolucionário, pergunta ao escritor se ele 

mente de propósito ou por ignorância: “Sou mentiroso por vocação. [...] Minto com a 

alegria. A literatura é a maneira que um verdadeiro mentiroso tem para se fazer aceitar 

socialmente” (AGUALUSA, 2018, p. 81)., responde o escritor. 

 Para o escritor do sonho compartilhado entre Félix e Eulálio, 

 
a diferença entre as ditaduras e as democracias está em que no primeiro 
sistema existe apenas umas verdade, a verdade imposta pelo poder, ao 
passo que nos países livres cada pessoa tem o direito de defender a sua 
própria versão dos acontecimentos. A verdade, disse, é uma superstição. 
(AGUALUSA, 2018, p. 81) 
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 Nesse sentido, o romance escrito por Agualusa pode ser entendimento 

enquanto uma metaficção historiográfica, porque, além de misturar acontecimentos e 

personagens fictícios e reais, há também o questionamento acerca da verdade 

construída ou imposta pelo poder vigente na época da guerra civil, por exemplo. 

 Além disso, em um contexto literário, destaca-se aqui também a visão que o 

próprio Félix Ventura tem em relação a si mesmo e ao seu trabalho, ou seja, construir 

passados e identidades mais desejáveis aos olhos da nova elite angola no pós-

independência do país. Ainda no sonho, em uma conversa com Eulálio, o protagonista 

pondera, após a fala do escritor sobre literatura e verdades: 

 
A ele, Félix, impressionou-o esta ideia. 
– Acho que aquilo que faço é uma forma avançada de literatura – 
confidenciou-me. – Também eu crio enredos, invento personagens, mas em 
vez de os deixar presos dentro de um livro dou-lhes vida, atiro-os para a 
realidade. (AGUALUSA, 2018, p. 81) 

 
 A própria identidade de Félix Ventura enquanto alguém que constrói passados 

para terceiros, na verdade, também está relacionada à sua história com a literatura. 

Provavelmente em decorrência de sua condição albina, é dito que Félix foi 

abandonado à porta da casa de um alfarrabista13, dentro de uma caixa forrada por 

livros: 

 
O mulato Fausto Bendito Ventura, alfarrabista, filho e neto de alfarrabistas, 
encontrou numa manhã de domingo um caixote à porta de casa. Lá dentro, 
estendido sobre vários exemplares d’A relíquia de Eça de Queirós, estava 
uma criaturinha nua, muito magra e deslavada, com um cabelo de espuma 
incandescente e um límpido sorriso de triunfo. Viúvo, sem filhos, o alfarrabista 
recolheu o menino, criou-o e educou-o, seguro de que um desígnio superior 
armara a improvável trama. Guardou o caixote, bem como os respectivos 
livros. O albino falou-me disto com orgulho: 
– Eça foi o meu primeiro berço. (AGUALUSA, 2018, p. 33) 

 
Um outro ponto pertinente na construção identitária de Félix Ventura é o seu 

albinismo, constantemente mencionado no romance, embora o personagem se 

orgulhe das suas origens: “– Branco, eu?! – o albino engasgou-se. Tirou um lenço do 

bolso e enxugou a testa. – Não, não! Sou negro. Sou negro puro. Sou um autóctone. 

Não está a ver que sou negro?...” (AGUALUSA, 2018, p. 26).  

Geralmente quando Félix se envolvia sexualmente com alguma mulher, elas se 

mostram desconfortáveis em sua presença e a pele delas, “perfeita, muito negra, 

                                                
13 Termo utilizado para descrever uma pessoa que coleciona ou negocia livros e outros materiais 
antigos como em um sebo. 
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úmida e luminosa, contrasta com a do albino, seca e áspera, cor-de-rosa” 

(AGUALUSA, 2018, p. 14). 

A condição albina de Félix é também utilizada para relacioná-lo com Eulálio, a 

osga (como visto acima, o personagem do conto de Agualusa citado é descrito como 

tendo pele similar à textura do réptil). Na primeira vez em que percebe a presença do 

animal em sua casa, Félix comenta: “– Péssima pele, a sua. Devemos ser da mesma 

família” (AGUALUSA, 2018, p. 13). Apesar disso, os dois personagens estão de certa 

forma inseridos em diferentes contextos na história de Angola. Enquanto Félix vive o 

período pós-independência e guerra civil, Eulálio, em sua antiga encarnação humana, 

viveu o período da colonização e imperialismo por parte de Portugal em Angola. A 

osga, nesse sentido, passa a receber a memória de sua vida passada a partir do 

contexto dos sonhos. 

A memória do período de colonização de Angola é também percebida através 

da presença do personagem José Buchmann, branco e português, que chega 

repentinamente à casa de Félix Ventura e é o responsável por mudar o estado daquele 

ambiente. A casa, local onde se passa a maior parte da narrativa (com exceção dos 

capítulos configurados como sonhos), nesse sentido, pode ser interpretada como a 

própria Angola, habitada por diferentes pessoas e local onde a literatura tem destaque.  

 Ao aparecer pela primeira vez na casa para falar com Félix, José Buchmann 

(ainda não identificado e com nome desconhecido) é descrito a partir de uma 

perspectiva de ameaça e arrogância, como se tomasse de conta do ambiente: 

 
[...] O estrídulo da campainha interrompeu-lhe [Félix] a sopa. Isso o irritou. 
Dobrou o jornal, levantou-se com esforço e foi abrir a porta. Vi entrar um 
homem alto, distinto, nariz adunco, as maçãs do rosto salientes, bigode farto, 
curvo e lustroso, como não se usa há mais de um século. Os olhos, pequenos 
e brilhantes, pareciam apoderar-se de todas as coisas. Vestia um fato azul de 
corte antiquado, que no entanto lhe ficava bem, e segurava na mão esquerda 
uma pasta em cabedal. A sala ficou mais escura. Foi como se a noite, ou 
alguma coisa ainda mais enlutada do que a noite, tivesse entrado juntamente 
com ele. [...] O estrangeiro fechou a porta. Passeou pela sala, as mãos 
cruzadas atrás das costas, detendo-se um largo momento em frente ao belo 
retrato a óleo de Frederick Douglass. Finalmente, sentou-se numa das 
poltronas e com um gesto elegante convidou o albino a fazer o mesmo. 
Parecia ser ele o dono da casa. [...] Félix olhou-o desconfiado. Tudo no 
estranho o irritava – os modos doces e ao mesmo tempo autoritários, o 
discurso irônico, o bigode arcaico. Sentou-se num majestoso cadeirão de 
verga, no extremo oposto da sala, como se receasse ser contagiado pela 
delicadeza do outro. (AGUALUSA, 2018, p.23-24) 

 
Como mencionado anteriormente, a intenção do estrangeiro José Buchmann 

era obter, a partir de Félix Ventura, não apenas um passado forjado, mas também 
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uma identidade nacional autêntica, a fim de alcançar seu objetivo de vingar sua 

família. É nesse contexto que se insere talvez uma das maiores discussões propostas 

por Agualusa em O vendedor de passados: a identidade nacional.  

Como também colocado previamente, no primeiro capítulo teórico desta 

dissertação, o fim do período de colonização nos países do Cinco não significa, 

necessariamente, o fim das desigualdades ou nivelamentos sociais. Uma vez que o 

governo imperialista de Portugal se retira do país após o processo de independência, 

o poder ali disponível passa a ser controlado por novas elites e burguesias emergente, 

angolanas. Essa nova configuração social, ainda mais exposta e violenta em 

decorrência da guerra civil que se estendeu pela nação entre 1975 e 2002, evidenciou 

novas e diferentes formas de hierarquização e subalternidade, baseados, por 

exemplo, em classe econômica, raça, gênero, etc. 

 
[...] Após se libertar do colonizador, Angola entrou em uma violenta guerra 
civil que durou vários anos. Desse modo, depois de décadas de lutas 
sangrentas, que finalmente tiveram fim, os angolanos se viram diante de uma 
realidade totalmente nova, em que era necessário reconstruir o país, definir 
os novos rumos da Pátria. Essa reconstrução do país ocorre em um tempo 
de muitas incertezas, incerteza quanto aos rumos do país, de uma minoria 
rica e uma maioria de miseráveis, incertezas quanto à identidade da nação, 
que mesmo se libertando do colonizador, vê a todo momentos vestígios da 
colonização: nos programas de TV, na forma de se vestir, na língua, na 
religião. (SILVA, 2016, p. 72) 

 
 Nesse cenário posterior à independência e à guerra civil, a sociedade 

angolana, especialmente a nova burguesia emergente, passar a buscar o 

estabelecimento de uma nova identidade nacional unificada, no pensamento de 

“reescrever a nação e intentar uma conformação identitária” (MATA apud SILVA, 

2016, p. 72). A própria profissão do protagonista do romance, Félix Ventura, evidencia 

a importância que essa discussão tem na obra de Agualusa, uma vez que o seu 

trabalho consiste em recriar passados mais aprazíveis aos olhos da nova elite e a 

“Angola fixa-se num passado que não lhe pertence. Conduzido por uma história 

entremeada de lutas e divergências, o povo angolano busca alicerçar-se como uma 

Nação Única, dotada de uma identidade singular” (BACH apud SILVA, 2016, p. 73). 

 Evidentemente, mesmo após a independência política, a sociedade angolana 

ainda se encontrava caracterizado por vestígios do período colonial, através da língua 

portuguesa e da religião, por exemplo. Além disso, de acordo com Pestana (2004, p. 

9) também é possível perceber em Angola que 

 



78 
 

há um processo acelerado de distinção de classes que se afastou do sistema 
de privilégio nomenclaturista do Estado revolucionário, que passa pela 
manutenção de um quadro de dominação e de desigualdade de predação e 
também por um processo de interiorização da condição de classe, isto é, pelo 
desenvolvimento e partilha de um sentimento de pertença. 

 
Para a burguesia que ascendeu ao poder de Angola na época da pós-

independência, e posteriormente após a guerra civil, o sentimento de pertença a uma 

nação independente estava ligado à manutenção da hierarquia social e das diferentes 

formas de subalternidade, para que assim houvesse também a manutenção de sua 

própria posição. Além disso, a nova elite também prezava pela ideia de uma 

identidade nacional única, mas não necessariamente ligada à cultura autóctone do 

país e, sim, a uma visão mais eurocêntrica, com passados ilustres e de grandes feitos. 

Como coloca Hobsbawm (1997, p. 33), esse tipo de pensamento 

 
[...] busca sustentar uma autoestima incerta. Os novos burgueses buscam 
pedigrees, as novas nações ou movimentos anexam à sua história exemplos 
de grandeza e realização passadas na razão direta do que sentem estar 
faltando dessas coisas em seu passado real — quer esse sentimento seja ou 
não justificado. A pergunta mais interessante relativa a tais exercícios 
genealógicos é se ou quando tornam-se dispensáveis. A experiência da 
moderna sociedade capitalista sugere que podem ser ao mesmo tempo 
permanentes e transitórios. Por um lado, os nouveaux riches do final do 
século XX ainda aspiram às características da vida de uma aristocracia que, 
apesar de sua insignificância política e econômica, continua a representar o 
status social mais elevado. 

 
No romance O vendedor de passados, essa perspectiva da burguesia e da 

nova elite em busca de uma identidade nacional única e de um passado mais ilustre 

ou considerável a seus olhos é expressada a partir do personagem do Ministro, um 

dos clientes de Félix na narrativa. 

Assim como os demais clientes de Félix, o Ministro o procura com o objetivo de 

falsificar o próprio passado e, com isso, moldar a sua genealogia com um propósito 

de obter alguma noção de identidade que seja tida como mais condizente com a sua 

classe e posição social, uma vez que é um político. O personagem, nesse sentido, é 

descrito da seguinte forma: “Um homem baixo, gordo, pouco à vontade dentro do 

próprio corpo. [...] Vestia um fato escuro, às listras brancas, que lhe caía mal e o 

atormentava” (AGUALUSA, 2018, p. 123), ou seja, desconfortável com o próprio 

passado e identidade. 

 
[...] Os novos burgueses buscam pedigrees, as novas nações ou movimentos 
anexam a sua história exemplos de grandeza e realização passadas na razão 
direta do que sentem estar faltando dessas coisas em seu passado real – 
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quer esse sentimento seja ou não justificado. (HOBSBAWN apud GRANJA, 
2009, p. 32) 

 
Causador de desconforto em Félix desde o momento em que entra em sua 

casa (representante da noção do país Angola no romance), o Ministro ainda age de 

maneira arrogante e desrespeitosa com a Velha Esperança, que trabalhava como 

cuidadora da casa e, nessa perspectiva, é símbolo da cultura, da tradição e dos 

valores autóctones da Angola pré-colonização: 

 
Deixou-se cair com um suspiro de alívio no cadeirão de verga, sacudiu com 
os dedos o denso suor do rosto, e antes que Félix lhe oferecesse algo para 
beber, gritou para a Velha Esperança: 
– Uma cerveja, dona! Bem gelada! 
O meu amigo ergueu o sobrolho, mas conteve-se. A Velha Esperança trouxe 
a cerveja. O sol, lá fora, derretia o asfalto. 
– Você não tem ar condicionado?! [...] Tens alguma coisa contra o ar 
condicionado? – riu-se. – Ofende os teus princípios?... (AGUALUSA, 2018, p. 
123) 

 
Além da arrogância direcionada à casa de Félix e a Velha Esperança 

(representantes de Angola e dos povos originários, respectivamente), a elite burguesa 

retratada no personagem do Ministro também apresenta desprezo em relação a 

personagens autóctones históricos do país e o que eles simbolizam. Uma vez que 

Félix o mostra o seu passado construído, com genealogia ligada a Salvador Correia14, 

o Ministro pergunta: 

 
– Salvador Correia?! O gajo que deu o nome ao liceu? 
– Esse mesmo. 
– Julguei que era um tuga. Algum político lá da metrópole, ou um colono 
qualquer, por que mudaram então o nome do liceu para Mutu Ya Kevela15? 
– Porque queriam um herói angolano, suponho, naquela época precisávamos 
de heróis como de pão para a boca. 
[...] – Porra! Quem teve a estúpida ideia de mudar o nome do liceu?! Um 
homem que expulsou os colonialistas holandeses, um combatente 
internacionalista de um país irmão, um afro-ascendente, que deu origem a 
uma das mais importantes famílias deste país, a minha. Não, cota, isso não 
fica assim. Há que repor a justiça. Quero que o liceu volte a chamar-se 
Salvador Correia e lutarei por isso com todas as minhas forças. Vou mandar 
fazer uma estátua do meu avô para colocar à entrada do edifício. 
(AGUALUSA, 2018, p. 124-125) 

 
 Tendo em vista que a narrativa do romance gira em torno da criação (ou 

recriação) dos passados e das identidades presentes na sociedade angolana, a obra 

                                                
14 Diz Félix Ventura ao Ministro: “Salvador Correia de Sá e Benevides, ilustre carioca que em 1648 

libertou Luanda do domínio holandês…” (AGUALUSA, 2018, p. 124) 
15 Mutu Ya Kevela foi um líder Ovimbundo e o último monarca do Reino Bailundo (localizado na região 
da atual Angola) ainda independente, “que se opôs ao domínio colonial português e comandou vários 
levantes no conflito do Bailundo (1902-1904)” (SANTOS, 2016, p. 48) 
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de Agualusa também aborda uma outra temática importante e relacionada à primeira: 

a da memória e da relação desta com a história. Centrada particularmente na figura 

de Eulálio, a discussão acerca da memória ocorre em grande parte através dos 

sonhos que o personagem experimenta, que o relembram de sua vida passada 

enquanto um homem comum no período colonial de Angola. Além dele, há ainda todo 

o conflito envolvendo as memórias coletivas entre Ângela Lúcia, José Buchmann e 

Edmundo Barata dos Reis, que representam o período da guerra civil e suas 

violências. 

A casa, em O vendedor de passados, como visto anteriormente, é colocada 

como alegoria para representar a Angola de maneira geral, onde se passa quase toda 

a ação do romance. Relacionando-se ao trabalho de Félix e também ao seu 

crescimento como alfarrabista, a casa é colocada muitas vezes como uma espécie de 

biblioteca ou até mesmo museu, composta por livros, pinturas, filmes, documentários 

e outros materiais históricos, que nesse sentido servem para preservar o passado e a 

história do país. Uma dessas menções à casa, por exemplo, é feita a partir das 

mulheres com as quais Félix se relaciona sexualmente. Enquanto algumas delas se 

sentem desconfortáveis na presença de Félix em razão do seu albinismo, outras se 

sentem confortáveis em explorar a casa e, consequentemente, todo o material 

histórico ali. 

 
Nas noites de sábado, não em todas, o albino chega com uma rapariga pela 
mão. São moças esguias, altas e elásticas, de finas pernas de garça. 
Algumas entram a medo, sentam-se na extremidade das cadeiras, evitando 
encará-lo, incapazes de disfarçar a repulsa. Bebem um refrigerante, golo a 
golo, e a seguir despem-se em silêncio, esperam-no estendidas de costas, 
os braços cruzados sobre os seios. Outras, mais afoitas, aventuram-se 
sozinhas pela casa, avaliando o brilho das pratas, a nobreza dos móveis, mas 
depressa regressam à sala, assustadas com as pilhas de livros nos quartos 
e nos corredores, e sobretudo com o olhar severo dos cavalheiros de chapéu 
alto e monóculo, o olhar trocista das bessangas de Luanda e de Benguela, o 
olhar pasmado dos oficiais da Marinha portuguesa nos seus uniformes de 
gala, o olhar alucinado de um príncipe congolês do século XIX, o olhar 
desafiador de um famoso escritor negro norte-americano, todos posando para 
a eternidade entre molduras douradas. (AGUALUSA, 2018, p. 13) 

 
A osga, chamada de Eulálio por Félix, aproveita a sua forma de pequeno animal 

para observar tudo que acontece na casa do protagonista, isto é, tudo o que acontece 

na Angola, agora no período posterior à independência e à guerra civil. Em sua vida 

passada, quando era humano e vivia no país ainda sob domínio por parte de Portugal, 

Eulálio foi um homem profundamente ligado à literatura, assim como Félix. A sua mãe, 

inclusive, fala para ele sobre a relação entre literatura e sonhos, que funcionam como 
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uma espécie de presságio sobre a sua reencarnação e o papel que os sonhos 

desempenham para ele nesse sentido. 

 
Em criança, ainda antes de aprender a ler, passava horas na biblioteca da 
nossa casa, sentado no chão, a folhear grossas enciclopédias ilustradas, 
enquanto o meu pai compunha versos árduos, que depois, muito 
sensatamente, destruía. Mais tarde, já na escola, refugiava-me nas 
bibliotecas para fugir às brincadeiras, sempre brutais, com que os rapazes da 
minha idade se entretinham. Fui um menino tímido, franzino, alvo fácil da 
chacota dos outros. Cresci – cresci até um pouco mais do que é comum –, 
ganhei corpo, mas continuei retraído, avesso a aventuras. Trabalhei durante 
alguns anos como bibliotecário e creio que fui feliz nessa época. Tenho sido 
feliz depois disso, inclusive agora, neste pequeno corpo a que fui condenado, 
enquanto acompanho, num ou noutro romance medíocre, a felicidade alheia. 
Na grande literatura são raros os amores felizes. E sim, ainda agora leio. 
Percorro as lombadas ao entardecer. Entretenho-me, à noite, com os livros 
que Félix deixa abertos, esquecidos, sobre a mesa de cabeceira. [...] A minha 
mãe estava sempre ao meu lado, uma mulher frágil e feroz, ensinando-me a 
recear o mundo e os seus perigos inumeráveis. 
– A realidade é dolorosa e imperfeita – dizia-me–, é essa a sua natureza e 
por isso a distinguimos dos sonhos. Quando algo nos parece muito belo, 
pensamos que só pode ser um sonho e então beliscamo-nos para termos a 
certeza de que não estamos a sonhar – se doer, é porque não estamos a 
sonhar. A realidade fere, mesmo quando, por instantes, nos parece um 
sonho. (AGUALUSA, 2018, p. 107-108) 

 
Dessa maneira, Félix Ventura e Eulálio servem como espelhos um do outro e, 

através da relação da literatura com ambos e da semelhança física entre o albinismo 

do primeiro com a pele de osga do segundo, representam diferentes períodos vividos 

por Angola. Enquanto a primeira encarnação humana de Eulálio recorreu à literatura 

para escapar, ainda que momentaneamente, das dificuldades deixadas pela 

colonização de Portugal em Angola, Félix recorre à literatura para reconstruir 

passados para a nova elite com o objetivo de atingir uma identidade nacional após a 

independência e a guerra civil. Além disso, é também possível compreender que a 

reencarnação de Eulálio enquanto a osga que mora na casa de Félix funciona como 

uma espécie de vigilante que tudo vê e observa a história de Angola se desenvolver, 

unindo as memórias da colonização com as perspectivas de futuro que a nova 

sociedade independente possui. 

 
Ao criar um personagem cuja função é recriar o passado dos outros, Agualusa 
nos fornece ferramentas para pensar em Ventura como a representação do 
escritor: capaz de criar estórias, usando a sua imaginação construtiva, agindo 
em alguns casos como um detetive/historiador atrás de fontes, interpretando 
e dialogando com essas fontes até dar corpo ao seu trabalho, como faz o 
próprio Agualusa. (NASCIMENTO, 2012, p. 6) 
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Nesse sentido, entende-se que, além da relação entre Félix Ventura e a osga 

Eulálio por meio da literatura, há também a relação de ambos esses personagens com 

a figura do próprio José Eduardo Agualusa enquanto escritor. Isso porque, através da 

escrita, Agualusa tem a possibilidade de estabelecer discussões sobre a sociedade 

angolana atual ao mesmo tempo em que atua como uma espécie de historiador a 

partir do contexto sociopolítico no qual as suas obras estão inseridas. Através da 

memória do passado do país, é possível que se comece a pensar nas perspectivas 

de futuro que Angola tem pela frente, como no ofício de Félix Ventura. 

Além disso, nesse cenário, é importante também destacar, como coloca 

Bezerra (2012, p.10), que 

 
A imagem do escritor é figura recorrente nos romances de Agualusa, na 
maioria das vezes são eles que movem os enredos, são eles os detentores 
da voz, como por exemplo, a obra Barroco tropical (2005) em que um dos 
narradores é o escritor Bartolomeu Falcato a nos contar a história de uma 
possível ditadura em Angola e a presença do próprio escritor enquanto 
personagem real no livro Nação Crioula (1998) em que o literato Eça de 
Queiroz transforma-se em personagem e assim, destinatário das cartas do 
protagonista da obra, Fradique Mendes. 

 
Por meio da utilização da figura do escritor como personagens principais que 

atuam diretamente no centro de suas narrativas, portanto, é possível interpretar que 

Agualusa coloca a literatura como um fator determinante para o entendimento e 

consequente evolução da nação angolana enquanto um país independente. Apesar 

disso, Bezerra (2012, p. 6) ressalta que 

 
a essa altura cabe deixar claro que a obra de Agualusa não se fecha em um 
retrato de Angola, como um discurso panfletário, ao contrário sua proposta 
de escrita poderia ser vista a partir das colocações de Elri Bandeira de Sousa 
(sobre a narrativa do escritor José Lins do Rego): “não consiste em enquadrar 
a realidade e sua linguagem na literatura, o que daria a esta o estatuto de 
documento, mas, como arte, recriar o real” (2011, p.38). 

 
Através da produção literária, pode-se resgatar o passado histórico do país, 

construir novas abordagens para figuras nacionais importantes, satirizar a sociedade 

angolana, criticar novas formas de subalternidade que surgem e imaginar futuros 

possíveis para a Angola na atualidade, por exemplo. A literatura de Agualusa, nessa 

perspectiva, funciona como um instrumento através do qual se discute o contexto da 

Angola pós-colonial de forma geral e, no caso de O vendedor de passados, de forma 

específica sobre as questões de identidade e memória. 
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Textos, como os de Agualusa, trazem uma visão de África desconhecida por 
muitos. O autor constrói seus textos e destaca o desenvolvimento no 
continente, indo de encontro com a visão deturpada sobre África, além de 
mostrar a questão cultural, o crescimento econômico, bem como o 
subdesenvolvimento. Com esse seu fazer literário, ele desfaz possíveis 
visões pré-concebidas dos leitores quanto à verdadeira realidade do 
continente. Por meio da criatividade, usa em sua escrita, mitos da tradição de 
uma forma compreensível ao leitor, faz referência a momentos históricos e a 
personalidades importantes. As suas obras carregam experiências das suas 
constantes viagens e a sua perspectiva sociocultural, sobretudo porque essas 
vivências estão ligadas à história de Angola, marcada pelos processos de 
colonização, movimentos em favor da independência, guerra civil e as 
consequências do país no pós-guerra. (ARAÚJO, 2016, p. 16-17)  

 
Com a perspectiva posta acima, pode-se compreender que a literatura 

produzida por José Eduardo Agualusa também funciona no sentido de combater 

pensamentos pré-concebidos sobre o contexto africano, em especial sobre o cenário 

dos países do Cinco e, dentre esses, sobretudo Angola. Revisitando momentos 

históricos da história do continente e de Angola, como os períodos de colonização, 

independência e guerra civil, o escritor une elementos e mitos próprios das culturas 

que formam o país, de modo a desenvolver um pensamento crítico a respeito do 

contexto atual da sociedade do país. Esse pensamento crítico, inclusive, também diz 

respeito à percepção da construção de identidades, individuais ou nacionais, na 

Angola pós-independência das narrativas de José Eduardo Agualusa, como colocado 

por Sofia Granja (2009, p. 22): 

 
[...] Elementos de suma importância para o projeto de construção da Nação 
angolana, como fronteiras, histórias, tradição, raça, etc., são colocados à 
prova no discurso proposto por Agualusa. Se as gerações anteriores, e 
mesmo as atuais, ainda buscam a firmação de uma identidade de essência 
angolana, que possa apaziguar toda a diversidade cultural existente em 
Angola, para poder retomar o sonho de construção da nação, Agualusa se 
pergunta, e nos pergunta: o que é identidade, o que é ser angolano, 
português, goês, brasileiro? 

 
Como colocado anteriormente, ao longo desta análise, o romance O vendedor 

de passados trabalha diretamente com a discussão ao redor da construção de 

identidades na Angola pós-colonial. Uma identidade única, individual e nacional, e 

com uma perspectiva mais eurocêntrica era, na narrativa de Agualusa, especialmente 

buscada por parte da nova elite que se formou em Angola no período após a 

independência e o fim da guerra civil. Apesar disso, a obra de Agualusa se desenvolve 

de maneira a satirizar a busca por essa identidade única, enquanto tenta resgatar as 

tradições e culturas dos povos autóctones de Angola por meio da personagem da 
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Velha Esperança, por exemplo. Na narrativa de José Eduardo Agualusa, como 

apontado por Salgado (apud AMORIM, 2018, p. 196), 

 
[...] destaca-se [...] a disponibilidade para os mais diversos e inusitados 
assuntos, tons, registros e estilos, enfim, para uma multiplicidade de formas 
discursivas que nos leva a constantes interrogações e reformulações de 
idéias e conceitos. 

 
 A maneira como José Eduardo Agualusa desenvolve esses questionamentos 

sobre os conceitos de identidades individuais e nacionais em O vendedor de passados 

se dá através da exploração das memórias do passado da própria Angola em 

diferentes períodos. Através da osga Eulálio, narradora-personagem, por exemplo, o 

autor resgata as memórias do passado de uma Angola ainda sob a dominação do 

poder colonial português. De maneira semelhante se desenvolvem as memórias dos 

períodos da luta por independência e da guerra civil no país, a partir dos conflitos entre 

os personagens Pedro Gouveia/José Buchmann, Ângela Lúcia e Edmundo Barata dos 

Reis. 

 O contexto dos sonhos compartilhados entre Eulálio, Félix Ventura e Pedro 

Gouveia/José Buchmann, nesse sentido, serve justamente para entrelaçar as tramas 

e os conflitos da Angola do passado e a Angola atual, bem como as perspectivas do 

futuro no país. Com as memórias dos diferentes períodos recentes que marcaram a 

história de Angola, José Eduardo Agualusa torna possível ao seu público leitor 

compreender o contexto da sociedade angolana atual, que tenta construir a sua 

percepção de identidade e de nação enquanto ainda se recupera das consequências 

deixadas pelo colonialismo português no país. 

 
Por isso, rasteando o percurso das diversas identidades nas suas espacio-
temporalidades (cultural, social, étnica), a literatura pós-colonial tem vindo a 
desestabilizar os lugares cativos da identidade (dita) nacional, apelando para 
a “consciência subjectiva”, individual, e perseguindo e tentando fixar as 
diversas memórias históricas através de figurações fragmentárias. (MATA 
apud SILVA, 2016, p. 75) 

 
Nessa perspectiva exposta acima, portanto, entende-se que o romance escrito 

por José Eduardo Agualusa, classificado como pós-colonial, satiriza e critica a busca 

pela construção de uma identidade dita nacional, ainda que fosse forjada como em 

sua narrativa. A identidade, assim, é compreendida como algo individual e, ainda 

assim, plural e variável, não sendo possível estabelecer um estado identitário 
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permanentemente fixado. Com esse pensamento, como coloca Bezerra (2011a, p. 4), 

Agualusa contrói essa crítica em sua narrativa 

 
de modo que, os clientes de Félix Ventura preferem tomar a ilusão construída 
por esse como espelho da realidade, e a defenderem como se realmente 
tivesse vivido, o que subjaz a crítica de Agualusa a uma sociedade que não 
consegue absorver o seu presente e se reinscrever nele a ponto de melhorá-
lo por compreendêlo. 

 
Dentro desse contexto, compreende-se que a nova elite burguesa angolana 

surgida no período após a independência e o fim da guerra civil preferem ter os seus 

passados e histórias reconstruídos a partir de uma perspectiva que considerem mais 

adequada ao novo momento do país, ainda que isso não represente necessariamente 

a realidade. Com isso, evitando as memórias do passado colonial angolano e as suas 

consequências para o desenvolvimento do país (bem como evitando as próprias 

memórias de suas próprias histórias individuais), torna-se impossível compreender a 

atualidade de Angola a fim de trabalhar para construir um futuro mais esperançoso. 

Nesse cenário, Stella Montavão (2011, p. 80) destaca que 

 
O vendedor de passados, romance de José Eduardo Agualusa, escritor 
angolano contemporâneo, é representante desse processo de construção de 
uma literatura que reflita tanto as questões próprias do contexto histórico 
angolano, quanto o processo de globalização no qual Angola está também 
inserida, tematizando o espaço como construção social e de identidade. 

 
Memória e identidade, assim, relacionam-se com o contexto histórico de Angola 

no romance de José Eduardo Agualusa, uma vez que é a partir do entendimento do 

passado que se pode construir o futuro do país, inclusive no contexto das identidades. 

A crítica do autor, nesse sentido, está compreendida no sentido de que o passado (e 

as consequências que ele carrega para o presente e para o futuro) está sempre 

atuante na história de um povo e de uma nação, por mais que a sociedade prefira 

esquecê-lo. 

Vale ressaltar aqui que, como mencionado anteriormente nesta pesquisa, a 

produção literária pós-colonial em prosa de Angola é caracterizada pela presença da 

ironia, da sátira e da paródia, assim como no romance O vendedor de passados, de 

Agualusa. Nesse sentido, Bonnici (2012, p. 116), ao discutir sobre o processo de 

reescrita de textos canônicos a partir de uma perspectiva pós-colonial, considera que 

esse processo de reescrita 
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é importante não apenas por causa de sua tendência subversiva, mas, de 
modo especial, porque produz um texto novo e autônomo (e não um pastiche) 
e, portanto, denunciando, entre outras coisas, a alteridade do oprimido e 
proporcionando uma posição positiva à subjetificação do marginalizado. Se 
são mudos no texto canônico, na reescrita os personagens têm voz, a 
dicotomia colonial é altamente polarizada, os discursos dos nativos são 
imbuídos de ironia e de “maneiras sub-reptícias” e o colonizador é colocado 
numa luz com efeitos opostos. 

 
 Nesse sentido, compreende-se que, na perspectiva do autor, o texto pós-

colonial é marcado pela ironia e pela sátira, de modo que o indivíduo marginalizado e 

a sociedade colonizada assumam um papel oposto ao dos colonizadores das nações 

expansionistas europeias. A partir desses artifícios na produção literária pós-colonial, 

o sujeito subalterno adquire voz própria, com a possibilidade de confrontar, assim, o 

discurso da figura do colonizador. 

 
O projeto de descolonização da literatura eurocêntrica implica a crioulização 
da língua européia, o uso da paródia e da mímica, a apropriação do poder 
para afirmar a identidade através da re-leitura, a denúncia do estrago colonial 
revelado pela diáspora, a ampliação do cânone literário, a ruptura da primazia 
dos textos metropolitanos pela re-escrita. O contexto dessa descolonização 
é a diáspora e o hibridismo, características dos povos atingidos pela 
colonização européia. (BONNICI, 2005, p. 193) 

 
 Os artifícios da literatura pós-colonial africana envolvem, dessa maneira, além 

da ironia e da paródia, a utilização da língua do colonizador europeu contra ele próprio, 

como uma forma de apropriação de um poder para dar legitimação ao indivíduo e à 

sociedade que sofreu o processo de colonização. A produção literária africana pós-

colonial, portanto, é caracterizada por esses fatores a fim de denunciar as violências 

e as consequências que os processos de colonização deixaram nesses países recém-

independentes. 

A crítica no romance de Agualusa se faz presente no entendimento de que as 

consequências do passado sempre vão ressurgir, por mais que sejam indesejáveis, 

como, por exemplo: nos sonhos e nas ações da osga-narradora Eulálio, cuja morte se 

deu em decorrência de um confronto com um escorpião (confronto este que o 

personagem já havia conseguido escapar anteriormente, mas voltou a reviver o 

acontecimento), ou no confronto antigo entre Pedro Gouveia/José Buchmann, Ângela 

Lúcia e Edmundo Barata dos Reis. 

 
Desse modo, o escritor elabora uma narrativa para fazer com que Angola 
reflita sobre sua identidade e assim, consciente da atual realidade do país, 
sabedor das utopias que não se confirmaram depois dos conflitos pela 
libertação da nação, consciente das muitas incertezas quanto ao futuro de 
Angola, Agualusa constrói uma narrativa individual com a intenção de 



87 
 

influenciar, de alguma forma, na construção da narrativa nacional. Nesse 
sentido, pode-se dizer que “As narrativas individuais irão constituir a narrativa 
nacional. Narrar é um ato discursivo, portanto, cada experiência vivida 
individualmente pode ou não influenciar a narrativa maior de uma nação. No 
entanto, a mudança na narrativa de uma nação sempre acaba, de alguma 
forma, interferindo nas narrativas individuais (BACH, 2006)”. (SILVA, 2016, p. 
79) 

 
A construção das identidades e das memórias, na perspectiva posta acima, são 

compreendidas no romance de Agualusa no sentido do individual para o 

coletivo/nacional. As memórias do passado de uma história individual, ou do passado 

de colonização e de guerras em Angola, são partes integrantes no processo de 

construção de identidade, que é entendida como algo maleável e não permanente ou 

fixo. 

Essa percepção é posta nos últimos capítulos do romance de Agualusa, com a 

chegada de um homem mascarado que, ao contrário dos clientes anteriores, pedia a 

Félix Ventura um passado e uma identidade comuns, representando assim a 

compreensão que a sociedade angolana pode alcançar em relação ao seu próprio 

contexto histórico: 

 
– Todas as histórias estão ligadas. No fim, tudo se liga [...] Mas só alguns 
loucos, muito poucos e muito loucos, são capazes de compreender isso. 
Enfim, o que pretendo é que me consiga o contrário daquilo para que 
habitualmente o contratam. Quero que me dê um passado humilde. Um nome 
sem brilho. Uma genealogia obscura e irrefutável. Deve haver tipos ricos, sem 
família e sem glória, não? Gostaria de ser um deles... (AGUALUSA, 2018, p. 
188) 

 
Compreendendo que o passado historiográfico de Angola está marcado pelo 

período de colonização e suas incontáveis consequências até os dias atuais, a 

sociedade angolana pode compreender a importância do reconhecimento da 

pluralidade de identidades e de culturas existentes dentro de uma mesma nação. A 

Angola e os angolanos, nesse sentido, bem como os outros países que constituem os 

Cinco, devem ser formados pela ponte entre o reconhecimento das memórias de 

passado e o entendimento de que as identidades são hoje vistas como uma percepção 

plural e descentralizada. Como argumenta Araújo (2016, p. 17), 

 
a produção literária construída por Agualusa é desenvolvida de maneira que 
o presente e o passado conversem entre si. Grande parte de seus romances 
reflete a pluralidade cultural resultante da relação cultural dos países 
lusófonos, marcados por diferenças etimológicas que contribuem para a 
construção de uma nova identidade. Pode-se dizer que tal abordagem dialoga 
do ponto de vista construído por Stuart Hall quando afirma que “as 
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identidades modernas estão sendo descentradas, isto é, deslocadas ou 
fragmentadas” (HALL, 2011, p. 08).  

 
 A literatura de José Eduardo Agualusa, portanto, constrói-se no sentido de 

estabelecer um instrumento de questionamento, sátira ou crítica social sobre a própria 

sociedade angolana e o seu contexto historiográfico, ainda fortemente marcado pelas 

consequências da colonização e dos traumas causados pela guerra civil. 

Estabelecendo a ligação entre a memória desses períodos com a sociedade angolana 

atual, a produção literária do escritor trabalha justamente com a pluralidade de culturas 

e identidades dentro do país. Nessa perspectiva, como posto por Salgado (apud 

AMORIM, 2018, p. 196), as narrativas de Agualusa nos mostram  

 
[...] a importância de caminharmos para o futuro de costas, com os olhos fixos 
no passado, como diz o pesquisador Russel Hamilton a propósito da 
necessidade que os escritores pós-coloniais têm de carregar a herança 
indelével do colonialismo. Olhar para trás não significa tornar-se prisioneiro 
do passado, pelo contrário, é a única forma de nos libertarmos dele. 

 
A produção literária de José Eduardo Agualusa e, no caso desta pesquisa, em 

especial o romance O vendedor de passados, portanto, oferece a seu público leitor a 

possibilidade de desenvolver perspectivas de futuro mais concretas e realísticas. Uma 

sociedade como a angolana, a de outro país que compõe os Cinco, ou até mesmo a 

brasileira, por fim, só pode se libertar de seu passado colonial uma vez que estiver 

disposto a compreendê-lo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final desta dissertação, conclui-se que, após o longo período em que esteve 

sob domínio do poder imperial português, a Angola (e demais países dos Cinco na 

África) não necessariamente se viu livre dos mecanismos de subalternidade 

decorrentes do colonialismo das nações expansionistas da Europa, uma vez em que 

diferentes e novas formas de hierarquização se desenvolvem nesse contexto, como 

em relação às classes sociais, por exemplo. Somando a isso a violência e as 

consequências deixadas na sociedade angolana após o fim da guerra civil, o romance 

O vendedor de passados se mostra como uma narrativa crítica ao contexto social, 

político e histórico de Angola atual, sobretudo em relação à nova elite que ascendeu 

ao poder no país no pós-independência. 

José Eduardo Agualusa, nesse sentido, escreve um romance que trabalha 

diretamente com a historiografia de Angola e como ela se relaciona com o real 

presente do país e as perspectivas de futuro que a sociedade angolana espera para 

o futuro. Considera-se que a narrativa de Agualusa, assim, estabelece essa discussão 

especialmente através das temáticas da identidade e da memória, como já abordado 

anteriormente. Por meio, em especial, dos personagens da osga Eulálio e do vendedor 

de passados Félix Ventura, Agualusa constrói uma ponte que une os períodos pré-

colonial e pós-colonial de Angola, de forma a compreender a pluralidade existente 

dentro das fronteiras do país. 

O resgate das antigas tradições e culturas dos povos autóctones e originários 

do território angolano por meio da personagem da Velha Esperança, por exemplo, 

serve como contraponto crítico à busca por uma identidade nacional homogênea e de 

teor eurocêntrico por parte da elite angolana surgida no pós-independência/guerra 

civil. É por meio desse pensamento que Agualusa desenvolve em seu romance, 

especialmente ao decorrer dos capítulos dos sonhos de Eulálio, a temática da 

memória, através da qual se mantém viva a história e as diferentes culturas que 

compõem o povo angolano. 

A busca da nova burguesia angolana pela construção de uma identidade 

unificada, homogênea e seguindo padrões e visões eurocêntricos, dessa maneira, é 

também criticada na narrativa de Agualusa, uma vez que a identidade é hoje 

compreendida como um conceito maleável, plural e descentralizado, como posto por 

Hall (2006).  
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Compreende-se aqui que a sátira que Agualusa propõe sobre a construção das 

identidades na Angola pós-colonial em O vendedor de passados começa logo na 

epígrafe (AGUALUSA, 2018, p. 5), onde cita o escritor argentino Jorge Luis Borges: 

“Se tivesse de nascer outra, escolheria algo totalmente diferente. Gostaria de ser 

norueguês. Talvez persa. Uruguaio não, porque seria como mudar de bairro”. 

É nesse sentido em que se entende aqui que as novas elites angolanas do pós-

independência, que compunham a maior parte da clientela do protagonista Félix 

Ventura, tinham o desejo de ser ver em um cenário diferente do real, como se 

almejassem uma nova vida em um contexto social, político e histórico diferente 

daquele em que viviam. Para isso, no entanto, seria necessário que essas novas elites 

se esquecessem do passado historiográfico colonial do país, quase fingindo que ele 

não existiu. José Eduardo Agualusa, nesse cenário, confronta esse pensamento logo 

no primeiro capítulo da narrativa com o trecho de uma música fictícia: 

 
Nada passa, nada expira 
O passado é 
um rio que dorme 
e a memória, uma mentira 
multiforme. 
Dormem do rio as águas 
e em meu regaço dormem os dias 
dormem 
dormem as mágoas 
as agonias 
dormem. 
Nada passa, nada expira 
O passado é 
um rio adormecido 
parece morto, mal respira 
acorda-o e saltará 
num alarido (AGUALUSA, 2018, p. 12) 

 
 Com esse cenário proposto no trecho de música acima, compreende-se nesta 

pesquisa que a crítica de Agualusa em seu romance se desenvolve na perspectiva de 

que o passado colonial de Angola sempre estará presente no imaginário do país, 

lembrando a sociedade angolana sobre as consequências desse período ainda na 

atualidade inclusive na percepção das identidades que compõem o país. Dessa forma, 

identidade e memória se relacionam no romance de Agualusa e são compreendidas 

a partir de uma visão de pluralidade e não homogeneidade. As memórias da 

historiografia de Angola sempre estarão presentes e as identidades de seu povo, 

especialmente na atualidade, são vistas por uma perspectiva multicultural. 



91 
 

 Por fim, ainda no texto da orelha da edição de 2018 de O vendedor de 

passados, assinado pelo próprio José Eduardo Agualusa, sobre o desenvolvimento 

de seu romance, o autor comenta que 

 
nem todos, contudo, entenderam a ironia. Uma tarde, enquanto tomava sol, 
numa das mais conhecidas praias de Luanda, um sujeito que eu conhecia 
vagamente – amigo de um amigo – sentou-se ao meu lado, na areia, e disse-
me que um famoso general gostaria de falar comigo. Alguém lhe falara 
naquele personagem que vendia passados felizes, e uma genealogia 
luxuosa, e o general gostaria de me contratar para que lhe fizesse o mesmo. 
Surpreso e assustado, recusei. Vez por outra ainda me arrependo de ter dito 
não. Poderia ter-me transformado no meu próprio personagem. Hoje, poderia 
ser Félix Ventura. Talvez tivesse sucesso. (AGUALUSA, 2018, n. p.) 

 
 Com isso, conclui-se que o entendimento sobre o passado colonial e suas 

consequências na atualidade, bem como o entendimento da própria sociedade 

angolana (ou qualquer sociedade pós-colonial) sobre si mesma e suas características 

e culturas, não é um processo fácil ou rápido. Nessa perspectiva, compreende-se que 

O vendedor de passados é um romance que provoca a reflexão sobre identidade, 

memória e as consequências do colonialismo em uma sociedade, não sendo esta 

pesquisa um olhar definitivo sobre a obra de José Eduardo Agualusa, mas uma 

interpretação possível.  
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