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RESUMO 

 

 

No estudo das literaturas africanas de língua portuguesa, a importância da temática da 

memória se faz pelo contato que as obras literárias possuem com o contexto no qual estão 

inseridas. Neste estudo, pretende-se refletir como a memória, enquanto elemento social, torna-

se um agente de composição da estrutura literária em O vendedor de passados (2004), de José 

Eduardo Agualusa. Para tanto, tem-se como referencial o método crítico desenvolvido por 

Antonio Candido (1976), no tocante à crítica dialética, a fim de se perceber de que maneira tal 

reminiscência atua na estruturação do romance em uma relação com elementos tanto 

estruturais quanto temáticos. Em um primeiro momento, apresenta-se uma leitura panorâmica 

do cenário literário angolano no pós-independência, relacionando esse contexto com o 

percurso da escrita de José Eduardo Agualusa. Em seguida, realiza-se a análise das relações 

entre as categorias narrativas – narrador, personagens, espaço, tempo – e o elemento 

memorial, tendo em vista que as referidas categorias seriam construídas no diálogo com a 

memória. Por fim, destaca-se a reflexão sobre a dinâmica entre a ficção e a realidade 

apreendida no discurso romanesco no qual figura um vendedor de passados, uma análise que 

se realiza a partir do olhar cético presente na obra. Como aporte teórico utilizado, destacam-

se, principalmente, as leituras de: Hampaté-Bâ (2010), Laura Padilha (2007), Tania Macêdo 

(2008) para a observação das especificidades do contexto africano vivificado no romance; 

Tedesco (2004), Halbwachs (2006), Le Goff (2003) no tocante à conceptualização da 

memória; além de Landesman (2006), Krause (2004), Gai (1997) no recorte do panorama 

cético com o qual o romance dialoga. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: O vendedor de passados; Memória; José Eduardo Agualusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In the study of African literature in Portuguese language, the theme importance of memory is 

done by contact those literary works have with the context in which they operate. This study 

aims to reflect how memory as social element becomes an agent of the composition of literary 

structure in the O Vendedor de Passados (2004), by José Eduardo Agualusa. Therefore, we 

have as reference the critical method developed by Antonio Candido (1976), regarding the 

critical dialectic, in order to understand how such a throwback acts in the structuring of the 

romance in a relationship with both structural and thematic elements. Firstly, it presents a 

panoramic reading the Angolan literary scene in the post-independence, relating this context 

with the route of writing of José Eduardo Agualusa. Then it performs the analysis of the 

relationships between narratives categories - narrator, characters, space, time - and the 

memorial element, keeping in mind that these categories would be constructed in dialogue 

with the memory. Lastly, there is the reflection on the dynamics between fiction and reality 

apprehended in novelistic discourse in which a seller of past figures in an analysis that takes 

place from the skeptical look on this work. As a theoretical approach, we highlight mainly 

readings: Hampaté-Bâ (2010), Laura Padilla (2007), Tania Macêdo (2008) for the observation 

of the specific African context quickened in the novel; Tedesco (2004), Halbwachs (2006), Le 

Goff (2003) regarding the conceptualisation of memory; and Landesman (2006), Krause 

(2004), Gai (1997) in cutting the skeptical outlook with which the romance dialogues. 

 

Keywords: O vendedor de passados; Memory; José Eduardo Agualusa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 A memória é uma paisagem contemplada de um comboio em movimento. 

 
José Eduardo Agualusa, O vendedor de passados. 

 

 

 As literaturas africanas de língua portuguesa apresentam-se, atualmente, como objetos 

de estudo de um rol de pesquisadores que se debruçam sobre essas produções em um diálogo 

com o universo histórico no qual tais obras estão inseridas. Desse diálogo, sobressai-se um 

panorama temático que circunda os estudos nessa área, circunscrevendo-os, na maioria das 

vezes, sobre certo conjunto de questões pertinentes ao contexto específico do qual emanam as 

vozes de seus literatos. Dessa forma, oralidade, identidade, colonização, descolonização, pós-

colonialismo, memória tornam-se temas recorrentes dos mais variados gêneros literários 

criados nesse cenário, bem como das mais diversas análises críticas que se voltam para o 

contexto vivificado pelas letras daquelas criações literárias. 

 Nesse sentido, é que a pesquisa aqui empreendida versa sobre a obra do escritor 

angolano José Eduardo Agualusa, intitulada sugestivamente de O vendedor de passados 

(2004). Tal narrativa centraliza-se na imagem de um “negro albino” – o genealogista Félix 

Ventura, que se autointitula “vendedor de passados”, criando memórias e “comercializando-

as” para a nova burguesia angolana no período de pós-guerra civil. Os clientes, por sua vez, 

representam uma casta seleta que deseja ostentar um passado de glória em conformidade com 

a posição social que ocupam. Trata-se, desse modo, de uma burguesia insurgente que, tendo 

enriquecido rapidamente, sente a necessidade de reformular seus antepassados, enfim, 

comprar um “passado novo”, como o faz a personagem Ministro, para quem o albino Félix 

não só declama uma nova genealogia, mas também cria um livro de memórias a contar a saga 

de um “herói nacional”, recriando as lembranças não tão honrosas da personagem Ministro. 

Nesse fabuloso mundo crítico, o “comércio de memórias” é observado de perto pela 

osga
1
. Esta narra os acontecimentos vivenciados na casa do albino Ventura ao mesmo tempo 

em que põe em cena uma memória de sua vida passada. A osga vivifica um ser reencarnado 

que procura resgatar seus recortes memoriais a fim de melhor compreendê-los. Assim, tal 

animal relata o ritual das genealogias criadas na casa simbólica de Félix Ventura. Nesse 

                                                 
1
 Animal pertencente a uma espécie de configuração semelhante a dos lagartos. As osgas são répteis noturnos 

que se refugiam durante o dia e à noite saem de seus esconderijos para acasalar e caçar. O habitat natural desses 

pequenos animais é constituído por árvores, troncos e rochas, porém, aquelas costumam frequentar também os 

ambientes domésticos, deslocando-se facilmente entre paredes e tetos. 
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espaço, transitam indivíduos singulares como a criada Velha Esperança, com sua sabedoria 

coerente com a terra onde vive, e a fotógrafa Ângela Lúcia, enamorada de Félix Ventura, uma 

voz feminina enigmática em suas relações com um passado tortuoso do qual ficaram “marcas” 

indeléveis. 

 Outras personagens notáveis desse “universo memorial” podem ser exemplificadas 

pelas imagens enigmáticas da memória de guerra do ex-agente do Estado, Edmundo Barata 

dos Reis, e pela sombria figura de um forasteiro transformado em angolano através das 

criações de Félix, nascendo assim, o fotógrafo José Buchmann. No entanto, a memória 

subverte o presente e à imagem do fotógrafo referido conjuga-se, ainda, a visão do prisioneiro 

de guerra Pedro Gouveia, aclarando a imagem do forasteiro recriado pelas produções do 

albino. 

Revelações como essa são narradas por uma osga que se vê atravessada por um 

passado incomum entre sonhos e realidades cada vez mais questionáveis. É por esse fluxo de 

invenções, lembranças, recriações e sonhos que Félix Ventura, o vendedor de passados, 

caminha e questiona, ao final do romance diante da morte da osga Eulálio, se tudo não passou 

de um sonho, se não sonhou a cada uma de suas personagens. Ademais, o vendedor indaga se 

tudo não passou de uma construção, uma possível ficção alimentada e produzida por uma 

memória inventada. 

 Por esse inventário memorialista, a narrativa é construída pelo fluxo de reminiscências 

que fazem jus a um cenário no qual é possível adquirir um passado “novo” em folha. É 

justamente por essa dinâmica memorial que a pesquisa aqui se envereda. Tal memória não 

deve ser tomada como algo estável, fixo, mas sim como algo em construção, em movimento 

(como sublinha a epígrafe citada acima), passível de ser reconstruído, enfim, uma “memória 

ficcional” erguida a partir das invenções de um “vendedor de passados”. 

 Desse modo, a linha central que estrutura a tessitura memorial que aqui se deseja 

analisar da obra de Agualusa perpassa a proposição de que se estabelece na trama um diálogo 

profícuo entre a estrutura textual e o panorama sócio-histórico. Esse diálogo seria edificado 

por meio da ação da memória que se tornaria “mais” um elemento a agir na estrutura do 

romance, um agente interno deste, acarretando o entendimento de que o enredo, em seu 

aspecto formal, relacionar-se-ia com o contexto múltiplo do qual a memória se constitui. Dito 

de outra forma, a memória seria a via pela qual o universo sociocultural externo ao texto seria 

integrado à dinâmica narrativa de O vendedor de passados. Nesse sentido, pretende-se 

analisar de que maneira a memória é construída como elemento formal a agir na composição 
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romanesca de Agualusa, ou seja, deseja-se compreender como se daria a conexão entre 

memória e estética na prosa referida para que seja possível analisar as marcas de tal processo 

trazidas pelo/no viés narrativo, elucidadas pela atividade da reminiscência. Busca-se elucidar, 

portanto, como aquele mesmo elemento memorial, tido como o “agenciador” da narrativa em 

estudo, possibilita perceber como o panorama histórico-social do pós-independência de 

Angola e os vestígios sangrentos de uma longa guerra civil, pela qual o país por longos anos 

naufragou, acham-se incrustados à estrutura narrativa do enredo de um “fabulador de 

verdades inventadas”. 

 Soma-se, ainda, a necessidade de refletir sobre a dinâmica entre ficção e realidade na 

referida prosa, observando o fato de que, uma vez inserido em um pujante movimento 

memorial, questiona-se o que é tido como verdade nesse cenário. Tal situação é sugerida à 

medida que se suspende o que é verídico e o que é ficcional nesse contexto, em um universo 

no qual até mesmo os sonhos “são, quase sempre, mais verossímeis do que a realidade” 

(AGUALUSA, 2004, p. 50). 

 Para tanto, a leitura aqui desenvolvida tem como núcleo de análise a proposta de 

crítica dialética tão defendida por Antonio Candido (1976a), conferindo à pesquisa aqui 

descrita o processo metodológico orientador da atividade analítico-interpretativa da obra do 

escritor Agualusa. Tal método crítico nasceria da compreensão de que não se podem negar as 

relações existentes entre obra literária e sociedade. No entanto, para o tratamento da questão, 

seria necessário ultrapassar posturas, ou melhor, leituras extremadas, sejam aquelas que 

tomariam o texto literário como expressão direta de uma realidade externa, sejam aquelas que 

conceberiam o texto artístico distanciado de qualquer condicionamento social perante a 

supremacia dos aspectos estético-formais a partir dos quais se daria a relevância do fazer 

literário. Assim, de acordo com Candido: 

 

Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas 

visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto 

numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de 

vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela 

convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam 

como momentos necessários do processo interpretativo (1976a, p. 04). 

 

 

 De maneira que, o elemento externo – o social – não é visto como matéria e/ou 

referencial apenas, e sim como um elemento que atua na composição estética da realização 

artística, tornando-se, por esse movimento, interno à estrutura literária. A relação entre 
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literatura e sociedade é dada sem tomar aquela como o documento de uma época, um espelho 

da realidade, mas como um “organismo vivo” que dialoga com o contexto sociocultural em 

seu interior. Logo, trazendo tal leitura para o cerne da análise pretendida aqui, a memória é 

concebida como um “agente da estrutura” 
2
, que estabeleceria nexos de sentido e organização 

entre as categorias ficcionais do romance e o panorama histórico-social de Luanda, 

evidenciando, principalmente, a realidade angolana pós-independência.  

 Nesse sentido, a presença do elemento externo sendo percebido apenas como objeto 

externo não interessaria à crítica defendida por Candido. Diante desse caso não mais se estaria 

diante da crítica dialética, mas sim no relevo da sociologia da literatura. Por esse motivo, o 

método de Candido analisa a presença do elemento social a partir da funcionalidade dele junto 

a outros fatores estéticos que, integrados, fomentariam a totalidade constitutiva da obra 

literária. Por essa leitura, qualquer postura unilateral é revogada, seja ela de ordem 

sociológica, psicológica, linguística, no exercício crítico, visto que a importância dos 

elementos analisados encontra-se na dialética por eles construída. Todavia, não haveria 

impeditivo para o realce de determinado elemento em relação aos demais - por exemplo, na 

análise de O vendedor de passados e o relevo dado à memória -, desde que esse mesmo 

elemento seja concebido na composição estrutural da obra. 

 Antonio Candido sublinha, por sua vez, a necessidade de ter em vista o que faria parte 

da crítica literária e o que diria respeito ao terreno do estudo sociológico da literatura. Para 

tanto, Candido realiza uma listagem dos seis tipos mais comuns de estudos sociológicos em 

literatura
3
. O primeiro circunscreve a tentativa de relacionar um conjunto de obras, gêneros às 

condições sociais, promovendo a construção de um panorama de dada época ou situação, no 

entanto, as relações entre as obras e a conjuntura social não se efetivariam realmente, 

colocadas “apenas” em paralelo uma ao lado da outra. O segundo refere-se ao grau de 

espelhamento do real, isto é, verifica-se o quanto o texto literário teria sido fiel à realidade. O 

terceiro pauta-se na relação entre obra e público, ou seja, busca-se analisar a recepção do texto 

artístico. Já o quarto tipo vincula-se ao interesse de estudar a função social do escritor em que 

a natureza da sua produção relaciona-se à organização da sociedade. O quinto faria menção à 

investigação da função política das obras e dos autores. E, finalmente, o último tipo refere-se 

                                                 
2
 O termo “agente da estrutura” é visto por Antonio Candido na obra Literatura e sociedade (1976a, p. 15) para 

designar os elementos sociais e psicológicos como constituintes da estrutura literária numa análise crítica desta, 

ao invés de tomá-los unicamente como referência ou matéria para o trabalho criativo da literatura. 
3
 Leitura construída de acordo com o primeiro capítulo de Literatura e sociedade (1976a). 
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à busca hipotética pelas origens, seja da literatura em geral, seja de um dado gênero em 

particular. 

 Não se desqualifica a relevância desses tipos de estudo, todavia da forma como foram 

colocados não poderiam ser confundidos, segundo Candido, com a crítica literária, pois o foco 

de análise esvai-se da obra para o meio social. Embora não se ignore que a constituição de 

uma obra depende da relação com vários elementos externos ao texto, não se poderia assumir 

a interferência direta daqueles na produção artística sem o olhar crítico. Tal olhar não se 

restringe ao fato de determinado texto referir-se a dado contexto histórico e/ou político, o foco 

recai, na verdade, no modo como essa informação contribui para a construção estética do 

texto. Em resumo, a obra literária é tida como um “organismo” composto de múltiplos 

elementos para sua estruturação que, uma vez “agentes da estrutura”, tornam-se elementos 

“organicamente” integrados à composição estética da referida obra. 

 Para além do procedimento de análise, vislumbrado pela crítica dialética de Antonio 

Candido, recorre-se, neste estudo, à formação de um quadro teórico, desenvolvido em três 

frentes basilares para a análise da obra de Agualusa. A primeira corresponde ao arcabouço 

sociológico necessário para fundamentar o próprio conceito de memória a ser discutido no 

romance, envolvendo questões como movência, construção social da memória, memória e 

identidade, por meio das leituras de Tedesco (2004), Halbwachs (2006), Le Goff (2003), Bosi 

(1994), entre outros. A segunda, por sua vez, refere-se ao aparato histórico-cultural de Angola 

e do universo africano de um modo geral por meio de vários estudiosos que tomaram como 

objetos de análise as literaturas africanas de língua portuguesa, a exemplo de Padilha (2007), 

Macêdo (2008), Chaves (1999, 2005), Mata (2006), dentre outros. Nessa segunda frente, há 

também a alusão aos autores do pós-colonialismo, expondo temáticas caras ao cenário 

evidenciado na contemporaneidade, dentre eles, Hall (1997, 2003), Bhabha (2010), Bonnici 

(2005), entre outros. Por fim, acrescentam-se as leituras essenciais do panorama filosófico 

cético através de autores como Landesman (2006), Krause (2004), Gai (1997), a fim de 

discutir o universo de incertezas do qual o romance se nutre. 

 Destarte, a reflexão sobre a singular obra O vendedor de passados encontrar-se-á 

organizada em três capítulos que situam momentos de reflexão distintos sobre o romance, mas 

que se integram ao propósito de compreender a tessitura do referido texto a partir do elemento 

memorial. Portanto, a fim de assentar as características que perfazem o panorama de escrita 

do autor José Eduardo Agualusa e sua relação com o contexto social de Angola – “um país de 

fantasia” (AGUALUSA, 2004, p. 160) -, tenciona-se realizar uma reflexão sobre esses 
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elementos no primeiro capítulo da pesquisa, intitulado “Agualusa e o contexto da Angola 

‘pós-colonial”. 

 O olhar sobre o cenário angolano surge, então, como uma das prerrogativas para a 

compreensão da narrativa em análise. Em vista disso, a partir da leitura panorâmica do 

contexto angolano - realizada no primeiro capítulo -, foram viabilizadas as condições para as 

reflexões realizadas no segundo momento deste estudo. Neste segundo capítulo – intitulado 

“As relações dialéticas em O vendedor de passados: a memória como ‘agente da estrutura” –, 

a análise do texto literário é realizada a partir das ligações estabelecidas entre o elemento 

memorial e as categorias narrativas que o estruturam – narrador, personagem, espaço e tempo. 

Por meio da ação relatada, busca-se perceber nesse segmento como as categorias narrativas 

são significadas através da reminiscência criadora, balizada, principalmente, pelas ações de 

um “vendedor de passados”. Para esse fim, faz-se imprescindível, ainda, uma reflexão sobre a 

acepção de memória construída no próprio romance em estudo, e, de igual forma, reflete-se 

também sobre a noção de memória abstraída do panorama sociológico (citado anteriormente 

para a compreensão dessa questão) que dialogaria com o processo inventivo desenvolvido na 

prosa em análise. 

 Tal universo constantemente reconstruído pela memória instaura a incerteza diante de 

um enredo em constante mudança. Sendo assim, na intenção de compreender um contexto 

ficcional confuso, caracterizado pela dúvida que suspende para os sujeitos até mesmo a 

certeza acerca de quem são, veio a ser necessário nesta pesquisa aludir à perspectiva filosófica 

do ceticismo na análise dos níveis de suspensão a que o discurso romanesco de O vendedor de 

passados é submetido. Dessa forma, esses aspectos se apresentam no último capítulo deste 

estudo – “Entre ficção e realidade na constituição das memórias” - e se justificam pela leitura 

de que, em um primeiro nível, as personagens vivenciam uma realidade fragmentada entre 

passados relembrados, identidades criadas por meio de um “vendedor de passados” e, ainda, 

deparam-se com uma relação confusa estabelecida entre sonho e realidade. Por sua vez, no 

segundo nível de suspensão da realidade no romance, tem-se um questionamento mais 

abrupto sobre se tudo que foi tomado como realidade no primeiro nível não faz parte apenas 

de um sonho da personagem vendedor de passados, ou mesmo, uma invenção, “uma 

construção de areia” (AGUALUSA, 2004, p. 197) imaginada por Félix. Para essas discussões, 

dialoga-se com a filosofia cética, chegando inclusive a um questionamento mais radical sobre 

“onde residiria a certeza de que o mundo ficcional é menos real do que o mundo real, se este 

não é mais do que o resultado de uma ou de múltiplas interpretações?” (GAI, 1997, p. 26). 
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Enfim, suscita-se, ainda, uma reflexão sobre um possível engajamento do escritor Agualusa, 

principalmente, pelo fato de que, uma vez suspensas as verdades, é aberta a possibilidade de 

questionar o que antes era tomado como dogma, como fato indiscutível. Nessa medida, as 

indagações perfazem o cenário angolano e a necessidade deste de um passado comprado, 

erguido ficcionalmente pelo elemento memorial. 
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1. AGUALUSA E O CONTEXTO DA ANGOLA “PÓS-COLONIAL”. 

 

 
Neste país até o futuro é arcaico. 

 

José Eduardo Agualusa, Barroco tropical. 

 

 

Quando se reflete sobre uma temática de demasiada complexidade relacionada ao 

“pós-colonialismo” 
4
, algumas questões constantemente são trazidas à tona: estar-se-ia 

efetivamente diante de uma nova fase para as antigas colônias, ou os vestígios do período 

colonial amargado ainda seriam vivenciados na contemporaneidade? Tal indagação relembra 

outro “pós” também bastante controverso. Este se relaciona com a “pós-modernidade” ao 

despertar a dúvida se ao invés de uma era moderna completamente encerrada, não se estaria 

vivendo senão as consequências mais profundas da modernidade (de acordo com GIDDENS, 

1991, p. 12).  

Nesse sentido, o pós-independência não se caracteriza “apenas” como um período 

histórico datado, definido pela saída de um cenário imperialista para as antigas colônias, 

revelando-se, sobretudo, como uma situação complexa da qual o passado colonial não se 

afasta. Tal situação ocorre seja pela negação constante do tempo colonial na tentativa de 

construir o presente, seja por uma reestruturação do vivido que continua a se “firmar” sobre 

relações “neocoloniais”, oriundas da “nova” ordem econômica, uma dimensão pretensamente 

nova de interdependências pautada, entre outros aspectos, pelo sistema capitalista (lembrando 

BHABHA, 2010, p. 26).  

 Desse modo, em se tratando de uma comunidade angolana que só viria a se tornar 

independente já nos fins do ano de 1975, as marcas do período de dominação portuguesa 

ainda estariam perceptíveis. Por mais que a euforia advinda da soberania conquistada após 

anos de conflito na chamada Guerra de Libertação
5
 existisse, os efeitos da exploração cultural, 

                                                 
4 Salienta-se que não se fará uma análise mais densa em torno das teorias da pós-colonialidade, compreendidas 

como uma crítica que, segundo Bonnici, “abrange a cultura e a literatura, ocupando-se de perscrutá-las durante e 

após a dominação imperial europeia, de modo a desnudar seus efeitos sobre as literaturas contemporâneas” 

(2005, p. 232). Desse modo, a alusão ao “pós-colonial” figura aqui “apenas” como uma referência a Angola 

vivida no período recortado em O vendedor de passados e às reflexões que se tornam possíveis nesse período. 

Sobre o “pós-colonialismo” ver, por exemplo, Teoria literária (2005), de Thomas Bonnici e Lúcia Osana 

(organizadores) em que alguns capítulos apresentam muito bem tal tema. 
5
 Conflito iniciado na década de 60, prosseguindo até 1974, marcado pela luta armada entre as tropas da 

metrópole e grupos distintos que, na colônia, fomentavam uma ideologia emancipacionista, enfrentando o 

poderio lusitano em regiões diversas do solo angolano. Várias ofensivas portuguesas foram manifestadas, 

entretanto com a duração da guerra e os altos custos que esta apresentava, a população lusitana demonstrava sua 

insatisfação para com o conflito. Dessa maneira, com o enfraquecimento das suas políticas internas, Portugal 
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da difusão do discurso racial e a manutenção de uma estrutura hierárquica ainda seriam 

tangíveis. Trava-se uma luta, não mais armada, mas pela busca de si, por uma identidade que 

já não se sabia alcançável, pois para “viver, o colonizado precisa suprimir a colonização. Mas, 

para se tornar um homem, deve suprimir o colonizado que se tornou. Se o europeu deve 

aniquilar em si o colonizador, o colonizado deve superar o colonizado” (MEMMI, 2007, p. 

189). 

 Portanto, foi “preciso fazer Angola” (CHAVES, 1999, p. 32), dar forma a uma 

invenção, a um discurso que legitimasse a ideia de nação que se pretendia criar. No entanto, 

essa necessidade foi atravessada por três grupos que desejavam dar formas diferentes a tal 

projeto. Essa situação potencializou o surgimento de uma longa guerra civil6, finalizada 

apenas com a morte do líder de um dos grupos envolvidos na disputa pelo poder no país, já no 

ano de 2002. Após a independência, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) 

assumiu o poder, sendo reconhecido pela comunidade internacional como representante 

oficial do governo angolano. Tal contexto não foi aceito pela União Nacional para a 

Independência Total de Angola (UNITA) nem pela Frente Nacional de Libertação de Angola 

(FNLA), esta com uma posição menos relevante na disputa, ficando apenas ao cargo dos 

demais envolvidos o “andamento” da guerra civil. 

 O conflito se estabelecia entre posições geográficas e étnicas bem definidas e contaria 

com a participação do interesse internacional movido durante o decorrer da guerra fria. Na 

planície litorânea, onde se destaca a capital Luanda, predominava a etnia quimbundo7 a somar 

com os mestiços ou “assimilados” que, de alguma forma, já participavam da administração 

colonial - escolhidos pelos portugueses -, passando a formar os quadros da organização 

política do MPLA após a independência. Em contrapartida, as populações circunscritas à 

                                                                                                                                                         
concedeu provisoriamente a autonomia da colônia angolana em 8 de setembro de 1974, através do acordo de 

Lusaka, possibilitando os mecanismos possíveis para a realização de eleições gerais em Angola. Para maiores 

esclarecimentos sobre tal conflito, ver, por exemplo, História Geral da África, VIII: África desde 1935 (2010), 

principalmente, o capítulo “A África Austral”, de Davis Chanaiwa. 
6
 Para uma discussão mais detalhada da guerra civil em Angola, ver Chimanda (2010). 

7
 Um dos nove grandes grupos etnolinguísticos em Angola de origem bantu. Esses grupos são: o Quicongo ou 

Bakongo (ocupante da Cabinda e do nordeste do país, entre o mar e o rio Cuango); grupo Quimbundo 

(circunscritos a uma vasta área entre o mar e o rio Cuango, são notáveis organizadores de estados e possuem 

famosos guerreiros); grupo Lunda-Quioco (ocupa uma vasta extensão que vai desde a fronteira Nordeste até o 

Sul); grupo Mbundo ou Ovimbundo (considerado um dos mais numerosos, o grupo habita um vasto espaço a 

meio da metade centro-oeste de Angola), grupo Ganguela (apresenta-se dividido entre dois espaços, um na 

fronteira leste e o outro nos ramos superiores do rio Cubango); grupo Nhaneca-Humbe (instalado nos territórios 

do curso médio do rio Cunene); grupo Ambó (ocupa um vasto espaço ao sul do país, entre seus povos destaca-se 

o subgrupo Cuanhama); grupo Herero (possuem os melhores pastos de Angola, sendo conhecidos como 

criadores bovinos no sudoeste do país, em que os Cuvales representam o subgrupo mais notório) e, enfim, o 

grupo Xindonga (habita o sudoeste de Angola entre o Cubango e o Cuando, considerados poucos, têm como o 

grupo mais relevante os Mucussos). (Informações retiradas de Palanque, 1995). 
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região de um extenso planalto pertencem especialmente à etnia ovimbundo que, ao 

permanecer praticamente excluída da administração portuguesa, não aceitou ficar, com a 

independência, sob o jugo do governo do MPLA, juntando-se, então, ao partido da UNITA 

com a liderança de Jonas Savimbi 8. 

 A influência ideológica definiu até a década de 90 o desenrolar do movimento, dado 

que o MPLA manifestou sua ordem marxista ligado à antiga União Soviética e à Cuba, 

enquanto que a UNITA seria financiada pelos Estados Unidos, pela África do Sul e outros 

países africanos. Com o final da guerra fria e o desmantelamento da União Soviética, o 

MPLA abandonou a “bandeira ideológica” que até o momento servira de patamar ao seu 

partido, de modo que os Estados Unidos transferiram seu apoio para o governo de Luanda, 

ficando a UNITA sem seu principal aliado e sem o apoio dos líderes africanos. Em 

decorrência disso, a manutenção financeira da guerra se assegurou de um lado das 

exportações petrolíferas (MPLA) e do outro da exploração de diamantes nas áreas que 

ficavam sob o controle da UNITA.  

 Alguns acordos foram tentados com o propósito de findar uma guerra que devastava o 

país, mas sem sucesso, a exemplo do Protocolo de Lusaka, que pretendia formar um governo 

de união nacional, dando a vice-presidência ao líder da UNITA. Entretanto, este se opôs a 

terminar a guerrilha e a entregar o domínio das minas de diamante, de maneira que o término 

só seria alcançado com a morte de Jonas Savimbi em combate, acontecimento que 

enfraqueceu a UNITA, determinando o cessar-fogo e o fim de uma guerra que deixou “um 

saldo trágico de meio milhão de mortos, cerca de 4 milhões de refugiados e uma multidão de 

mutilados, vítimas de minas terrestres” (OLIC, 2004, p. 116). 

 Chega-se, por essa medida, ao presente de uma sociedade que tenta se reerguer desses 

episódios sangrentos, tendo como presidente José Eduardo dos Santos, que fora reeleito 

recentemente – em 02 de setembro de 2012 - depois de um mandato iniciado em 1979, com o 

falecimento do então presidente Agostinho Neto9. Portanto, seria talvez nos dias correntes o 

momento de revisar a trajetória do que fora vivido, um momento “de luta cultural, de revisão 

e de reapropriação” (HALL, 2003, p. 34) em meio a tantos conflitos e desejos construídos na 

formação de um Estado angolano. Esses desejos tomariam forma por uma literatura que se 

                                                 
8
 Ficou conhecido como “senhor de guerra”, participando não só da luta armada, mas também “dos circuitos 

ilegais de comércio, facilitando o tráfico de drogas, armas e outros produtos, como pedras preciosas” (OLIC, 

2004, p. 60). 
9
 Nome de extrema relevância no contexto político-cultural angolano foi um dos dirigentes do movimento pela 

independência, membro do MPLA, participante ativo das lutas anticolonialistas, sendo conhecido também por 

seu envolvimento com o fazer literário, aspecto reconhecido internacionalmente. Com o fim do colonialismo 

português, é declarado presidente, falecendo em 10 de setembro de 1979. 
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faria grosso modo, conforme afirma Inocência Mata, “relatos de nação em devir” (2006, p. 

17) e que, nesse contexto, indicia os questionamentos lançados anteriormente com relação às 

implicações de um “pós” aplicado à situação colonial em que: 

 

os antigos colonizados e os seus descendentes, mesmo com o fim do 

colonialismo oficial, avançam para o futuro de costas, por assim dizer. Isto é, 

ao contrário dos pós-modernistas, que carregam o passado nas costas, mas 

que fixam os olhos no futuro, os pós-colonialistas encaram o passado 

enquanto caminham para o futuro. Quer dizer, que por mal e por bem o 

passado colonial está sempre presente e palpável (HAMILTON, 1999, p. 16-

17 apud CHAVES, 2005, p. 56). 

 

 

 Dessa forma, novos questionamentos saltam diante do cenário da pós-independência 

angolana, se esta se poderia afirmar como um olhar “ao passado enquanto se caminha para o 

futuro” ou se novos olhares seriam revelados. Por esse entendimento, incorreria também a 

dúvida quanto ao lugar ou “não lugar” de José Eduardo Agualusa frente a um “passado ainda 

presente” e uma identidade nacional tão pleiteada.  

 
 
  1.1. A Angola literária no cenário da “pós-colonização”  

 

 

 O olhar sobre a literatura angolana advoga sempre o repensar das questões que se 

encontram por detrás do epíteto “angolano”, principalmente, quando uma das maiores 

inquietudes dos literatos envolvidos com tal sobrenome foi a de dar forma, junto com um 

projeto de independência, a uma literatura que também se reconhecesse como nacional. Isto é, 

buscou-se trazer para o domínio da letra, seja em prosa ou em verso, todo o repositório 

sociocultural de um povo, suas “estórias”, seus cantos, suas guerras, enfim, seu lugar. Logo, 

refletir sobre a obra literária angolana é voltar, ainda hoje (e talvez ainda mais), a um passado 

não muito distante – a julgar pelo ano de independência política – e reconhecer os elementos 

formadores da consciência de um aparato literário nacional, não mais em dependência direta 

de uma metrópole, mas sim como coloca Candido, ao tratar da literatura brasileira, capaz de 

“produzir obras de primeira ordem, influenciada, não por modelos estrangeiros imediatos, 

mas por exemplos nacionais anteriores” (1989, p. 153). 

 Nesse sentido, passado o “grito de independência”, ou antes, na tentativa de observar 

os primeiros indícios de uma literatura angolana, pode-se indagar - como o faz aprazivelmente 

Rita Chaves - que “tipo de palavra ganhará a atenção daqueles que já não se sentam à volta da 
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fogueira, mas guardam do gesto uma funda saudade? Que elementos substituíram a árvore, a 

comida, a música? Que sinais terá deixado nas ‘estórias’ de hoje a tradição tão fortemente 

evocada?” (1999, p. 19).  

Chegar-se-ia, portanto, a partir dessas questões, a uma leitura mais coerente do fazer 

literário angolano no pós-independência, elencando as principais características das produções 

artísticas desse momento até períodos mais recentes. São elucidados, para tanto, uma série de 

escritores essenciais para a compreensão da feitura de uma literatura angolana
10

 e as relações 

desta com a construção de uma identidade nacional. Esses aspectos integrariam a visão do 

fazer literário de Agualusa na contemporaneidade, visto que tais elementos se encontram em 

perene diálogo nas obras desse autor – entendimento que se tornará mais claro, por exemplo, 

na análise de O vendedor de passados. 

Nesse sentido, por mais que o recorte temporal tenha sido realizado, é necessário 

destacar alguns aspectos decisivos da literatura angolana em seu processo de formação. Esses 

aspectos se fariam presentes mesmo em produções mais atuais e, ao mesmo tempo, seriam 

motivadores de novas percepções no cerne da escrita literária. Dessa forma, os ares anteriores 

ao levante da independência são sublinhados, delimitando os primeiros sinais de uma 

inquietação para com a criação de uma literatura, no solo angolano, com um semblante 

próprio. Tal inspiração caracterizou a chamada geração de 1880, cujo expoente, o poeta e 

ficcionista Cordeiro da Matta, disseminou a distinção, mesmo rasurada, para com a cultura 

lusitana, introjetando o quimbundo em suas criações, edificando “uma fala cultural em 

diferença” (PADILHA, 2007, p. 85).  

A busca pela afirmação do espaço do povo angolano continua na geração de 1896, 

pautada pela luta por uma escolarização regular através da qual o indivíduo pudesse ter acesso 

ao conhecimento e, assim, a nação pudesse se desenvolver. Fizeram parte desse grupo 

intelectuais como: Domingos Van-Dúnem, Ernesto dos Santos, Pedro da Paixão Franco, 

Lourenço do Carmo Ferreira, Augusto Silvério Ferreira e Francisco Castelbranco. Solidificou-

se, dessa forma, cada vez mais uma postura que estará na publicação de Voz de Angola 

clamando no deserto (1901) 
11

, uma reação coletiva ao sistema colonial e, principalmente, a 

                                                 
10

 Ressalta-se que não se deterá, aqui, a realizar um repertório completo da escrita literária em Angola no período 

focalizado, por esse motivo muitos autores podem vir a não serem mencionados nesta análise. O exposto 

explica-se pelo fato de que uma composição de tal magnitude foge aos objetivos da pesquisa empreendida, 

pautada, neste momento, nas particulares de um contexto no qual Agualusa acha-se engendrado. 
11

 Voz de Angola “teve uma tiragem inicial de 1.000 exemplares paga do próprio bolso pelos autores diretos e 

outros colaboradores, todos mantidos em anonimato. Foi publicada uma 2ª edição em 1984 pela União dos 

Escritores Angolanos com tiragem de 5.000 exemplares como documento dos chamados precursores da luta de 

libertação colonial” (OLIVEIRA, 2010, p. 47). 
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um artigo de cunho racista e conservador publicado no jornal A Gazeta de Loanda, 

denominado de “Contra a lei, pela grei”. 

 No entanto, os movimentos intelectuais não findaram com Voz de Angola, ao 

contrário, o século XX veria crescer a leitura combativa engendrada pelos escritores 

angolanos ao regime colonial. Percebe-se uma dimensão fortificada, por exemplo, por meio 

do movimento do “Vamos descobrir Angola!” propagado em Luanda em 1948 pelos Novos 

Intelectuais e com o apoio da Associação dos Naturais de Angola (ANANGOLA), tendo 

como um dos seus principais representantes, Viriato da Cruz, importante impulsionador da 

poesia regionalista angolana. O movimento preconizava a redescoberta do solo angolano e o 

olhar crítico diante do respeito desmedido pelos valores culturais do Ocidente. A expressão de 

uma autêntica natureza africana vigorava, em primeiro plano, não mais subjugada por 

qualquer exotismo do colonizador. 

Assim, o desejo de afirmação da “angolanidade” 
12

 é aclimatado, sentimento que será 

levado a cabo pela geração de 1950, formando, pelas letras literárias, um espaço de 

conscientização no qual figura o homem do povo em contato com sua terra. Tem peso “tudo 

que traz o traço da alteridade angolana, passando a produção literária a vincular-se 

estreitamente à construção da nacionalidade” (PADILHA, 2007, p. 174). Ganha força um 

momento de fecunda manifestação da luta dos negros contra a imposição colonialista, 

situação que encontra diálogo com os movimentos externos, como a Negritude
13

, por 

exemplo. Tal movimento seria definido por Zilá Bernd, em seu sentido restrito, como “um 

momento pontual na trajetória da construção de uma identidade negra, dando-se a conhecer ao 

mundo como um movimento que pretendia reverter o sentido da palavra negro, dando-lhe um 

sentido positivo” (1988, p. 20).  

 Desse modo, apesar de atrasados, os ecos da Negritude se fizeram ouvir como um 

incentivo em busca da liberdade angolana. Havia, como lema de muitos escritores, “a 

necessidade de fazer explodir o edifício colonial para que efetivamente se calasse a voz do 

‘dono’ e se fizesse ouvir o real dono da voz” (MACÊDO, 2008, p. 112). Desse levante de 

desalienação, a importância da CEI (Casa dos Estudantes do Império) é realçada como um 

                                                 
12

 Termo cunhado pela primeira vez em 1961 – via texto escrito - pelo ensaísta português Alfredo Margarido, ao 

se referir à poesia de Agostinho Neto, propondo o conceito de angolanidade a fim de definir a “substância 

nacional angolana” buscada pelos literatos daquele período.  
13

 Cumpre-se ressaltar que se trata aqui de uma leitura stricto sensu do termo enquanto movimento “surgido por 

volta de 1934, em Paris, e que foi definido pelo poeta antilhano Aimé Césaire como ‘uma revolução na 

linguagem e na literatura” (BERND, 1988, p. 17). Para uma leitura mais detalhada dos múltiplos significados aos 

quais o vocábulo em questão pode remeter, sugere-se a referência já aludida aqui de Zilá Bernd (1988, p. 15). 
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espaço que congregava vários estudantes advindos das muitas colônias da metrópole 

portuguesa.  

A Casa se transforma em lugar propício para a organização dos intelectuais e para o 

consequente questionamento frente à práxis colonial. Ação realizada, precipuamente, pela 

publicação do boletim Mensagem, veículo de suma relevância para a manifestação dos textos 

literários angolanos de língua portuguesa, mesmo que de forma clandestina. Com nomes 

como Agostinho Neto, António Jacinto e Viriato da Cruz, destaca-se em Mensagem – 

publicada até os idos de 1967 – escritas poéticas, enquanto que em periódicos como o jornal 

Cultura (1957-1960) é aberto espaço também para a prosa. Todavia, tanto em uma publicação 

quanto na outra, perfaz-se o desejo que Agostinho Neto proferira em um dos boletins de 

Mensagem: “Cantar com a nossa voz é indispensável para a harmonia do mundo. Cabe aos 

artistas encontrar as formas adequadas ao nosso canto” (1960, v.5-6, p. 49 apud PADILHA, 

2007, p. 173). Enfim, como explica Laura Padilha, era “preciso cantar, mas o sujeito desse 

canto deveria ser o povo angolano, cuja voz os artistas recuperariam” (2007, p. 173). 

 No decorrer das décadas de 50 e 60, vem a ser projetado o que se poderia determinar 

como a materialização artística da “bandeira” nacionalista angolana. “Nesse momento, 

verifica-se o esforço efetivo e coletivo dos escritores no sentido de dar forma artística a um 

projeto nacionalista que iniciava sua organização política e ao qual aqueles autores, como 

militantes ou simpatizantes, estavam ligados” (MACÊDO, 2008, p. 114). A literatura é 

concebida como símbolo da resistência, como arma profícua contra o regime colonial, 

elaborada especialmente por uma volta intencional ao passado na busca “de uma dicção 

literária fundada em modelos estéticos anteriores ao fato colonial, sem que se abandonem as 

outras referências possíveis. O desejo de reangolinização da dicção literária reencaminha 

naturalmente o ficcionista para as manifestações da tradição oral” (PADILHA, 2007, p. 174).  

Nesse sentido, vem para o centro, histórias embebidas da tradição africana, aos moldes 

de um Óscar Ribas, em Uanga (1951), e Assis Júnior, em O segredo da morta (1901), como 

forma de levar à frente um “grito de liberdade” diante do poderio lusitano. Tal brado torna-se 

mais forte, depois de 1961
14

, diante da certeza de que a construção da liberdade almejada não 

ocorreria sem luta. Nessas circunstâncias, os escritores se fazem, então, revolucionários, 

militantes, participando ativamente da fermentação política em prol da independência 

                                                 
14

 Em 04 de fevereiro de 1961, decorre um assalto, engendrado pelos nacionalistas, às prisões da PIDE (Polícia 

Internacional de Defesa do Estado). Tal ação foi respondida de forma violenta pelas forças policias, 

principalmente, aos bairros mais carentes de Luanda, tornados marcos referenciais na literatura angolana como 

símbolos da resistência e núcleos de formação da identidade nacional, de acordo com Macêdo (2008, p. 113). 
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angolana, com nomes como Agostinho Neto, Luandino Vieira (ou José Mateus Vieira da 

Graça), Pepetela (pseudônimo de Arthur Carlos Maurício Pestana Santos) e Henrique 

Abranches.  

O exposto torna mais claro o entendimento de uma literatura que, desde seus primeiros 

passos, demonstrou um profundo engajamento com a causa política em Angola, por uma 

dimensão que, como visto, ultrapassou em determinados momentos os limites das letras 

literárias. A situação referida seria ilustrada pelo ficcionista José Eduardo Agualusa algumas 

décadas depois no romance Estação das chuvas (1996), vivificando justamente o período aqui 

analisado - anterior à independência -, em que em meio ao desejo de liberdade, a poesia, por 

exemplo, “surgiu entre a juventude como o caminho mais óbvio da afirmação cultural [...]. A 

poesia era um destino irreparável naquela época, para um estudante angolano” (AGUALUSA, 

2010, p. 74). 

 De um modo geral, assim, Agostinho Neto observaria os caminhos trilhados até aquele 

instante pela literatura angolana no documento de registro da fundação da União dos 

Escritores Angolanos (UEA) em 10 de dezembro de 1975, praticamente um mês depois de 

declarada a independência angolana: 

 

A história de 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, 1978 apud CHAVES, 1999, p. 32). 
 

 

Desta feita, antes de passar a circunscrever de forma mais detida o cenário da pós-

independência, é interessante reiterar alguns traços estéticos de obras (re)publicadas na 

década de 70 que se tornariam paradigmáticas para outras produções dessa mesma fase e para 

além dela. Vale salientar que as características a serem elencadas baseiam-se nas análises de 

Laura Padilha (2007) e a construção de três vertentes para as narrativas ficcionais modernas 

consoantes com as relações tecidas por essas obras no diálogo entre voz e letra
15

. 

Primeiramente, acentua-se a proeminência dos aspectos culturais da tradição que, uma vez 

revisitados, se fazem presentes no texto pelo apego à oralidade figurada como “resistência 

                                                 
15

 Embora se tenha referido “apenas” ao universo das narrativas, nada impede que os traços destacados sejam 

observados também em textos poéticos, por exemplo, o livro Sagrada esperança (1979), de Agostinho Neto, no 

qual os poemas reforçam uma crítica aguda para com o negro afligido pelo sistema colonial e a ideologia racista 

inerente a esse sistema. 



24 

 

narrativa” (PADILHA, 2007, p. 211), a partir da qual o homem angolano e seus costumes 

seriam representados, a exemplo de textos como “A praga”, de Óscar Ribas (conto que faz 

parte de Ecos da minha terra, sendo republicado isoladamente em 1978, pela UEA) e 

Manama (1974), de Uanhenga Xitu (ou Agostinho Mendes de Carvalho). 

Em um segundo momento, o texto literário apresenta um olhar mais crítico marcado 

pelo debate sobre a imposição do poder sobre o oprimido e o papel histórico que o sujeito 

vítima do sistema colonial apresentaria. Para tanto, os bairros pobres de Luanda são 

observados e, desse espaço, recupera-se o ser angolano. “A base continua sendo a tradição 

[...], mas essa tradição é ultrapassada, retornando em nova dimensão ao universo do texto que 

se quer um interpretante crítico do contexto, mobilizando ideologicamente o receptor” 

(PADILHA, 2007, p. 211). O conto “Náusea”, de Agostinho Neto (texto tornado público no 

número 3-4 de Mensagem e republicado pelas Edições 70, em 1978), exemplifica muito bem 

o momento crítico aqui descrito, já que, na narrativa, Kalunga – o mar – torna-se elemento de 

reflexão histórica a fim de elucidar o caminho por onde viera o inimigo. Por último, um 

processo de recriação da forma artística ganha destaque, os artistas se voltam para o “gozo 

estético”, “um movimento de apropriação daquilo que ao produtor convém aproveitar e uma 

superação do que não lhe interessa esteticamente” (PADILHA, 2007, p. 228). Traços 

exemplificados pelas narrativas de António Jacinto, em Vovô Bartolomeu (narrativa 

republicada em 1979 pelas Edições 70) e a “festa da palavra marginal” (PADILHA, 2007, p. 

228) sentida em João Vêncio e seus amores (1979), de Luandino Vieira
16

. 

 Uma vez reconhecida a independência, e, assim, terminada a Guerra de Libertação, o 

cultivo do sentimento de esperança e a crença de um futuro mais digno pelas letras angolanas 

repercute nos primeiros momentos dessa nova fase. Ganham enfoque imagens difundidas 

anos antes da almejada libertação, como por exemplo, a presença de várias personagens 

infantis de forma a prenunciar a chegada de novos tempos e o sonho de um futuro de paz e 

prosperidade em obras como As aventuras de Ngunga (1980), de Pepetela, o conto 

“Nostempo de miúdo” (Dizanga dia Muenhu, 1967), de Boaventura Cardoso, e 

“Monadengues” (Estórias de musseque, 1973), de Jofre Rocha. Além disso, há também a 

                                                 
16

 São relevantes também as obras publicadas na década de 60, entre as quais se sobressaem A vida verdadeira 

de Domingos Xavier (1961) e o livro de contos A cidade e a infância, apreendido pela polícia política em 1957. 

Tais obras, cada uma a seu modo, refletem a condição social injusta na qual o negro se encontra, seja pelas 

humilhações enfrentadas e o racismo frente aos brancos – em A vida verdadeira -, seja pelas lembranças a que se 

recorre da cidade de “antigamente”, em uma evocação “da evolução de um tempo mais feliz e não 

necessariamente de um sentimento saudosista simplesmente” (MACÊDO, 2008, p. 117) nos contos referidos. 

Destaca-se, ainda, que o romance em foco de Luandino será alvo de algumas correlações com O vendedor de 

passados, posteriormente. 
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conversão realizada, pois de criança, o infante passa a ser visto como “pioneiro” 
17

 – forma 

como se passou a designar as crianças tidas como signos de um momento novo – em textos 

como “Cinco dias depois da independência”, na obra Sim, camarada! (1985), de Manuel Rui, 

que chega a pressagiar, segundo Tania Macêdo (2008, p. 154), os futuros combates a serem 

travados no solo angolano. 

 Desse modo, um clima de euforia é sentido pelo solo angolano, uma situação 

sintonizada com a preocupação de fomentar um projeto histórico nacional, isto é, 

manifestava-se a necessidade de consolidação do Estado angolano a ser vigorado também 

pela literatura. Esta, naturalmente, passa a responder aos interesses dos atuais líderes de 

governo, cargos que passam a ser ocupados por muitos escritores participantes do movimento 

de libertação de Angola. As publicações, outrora concebidas na clandestinidade, são 

organizadas no interior de uma atividade coletiva, plural, simbolizada concretamente pela 

União dos Escritores Angolanos, já referida anteriormente, à qual se liga necessariamente a 

constituição de uma identidade nacional. Perspectiva que, como visto, caracteriza muito bem 

o sistema literário angolano: 

 

Literatura e construção da nacionalidade são as duas faces de uma mesma 

moeda, cunhada, em primeiro momento, entre 1948 e 1975, pelas várias 

gerações de escritores. Nascem, pois, ao mesmo tempo, a moderna literatura, 

a consciência da nacionalidade e a luta pela libertação, sendo difícil separar 

os processos estético e político-ideológico, que estabelecem entre 

significativas interfaces, mesmo depois da independência (PADILHA, 2007, 

p. 175). 

 

 

 Dessa forma, pela via literária, poder-se-ia conjecturar a autonomia de uma escrita a 

dar vida literariamente à cultura angolana nos primeiros anos do pós-independência. Um 

“local de fala” é defendido pela letra tomada de empréstimo à língua do colonizador – por 

vezes dialogando com o quimbundo -, buscando uma legitimação da vivência no país, seja 

pelos espaços ambientadores das narrativas ou referidos em textos poéticos - principalmente, 

no tocante à capital Luanda – a exemplo, dos mercados (Roque Santeiro, Xamavo18); seja 

pelas personagens que passam a instaurar as cores de tal sistema literário, entre quitandeiras, 

pretos velhos, prostitutas e monandengues 19. A literatura torna-se o trilho a ser percorrido a 

                                                 
17 Denominação também referida aos militares da OPA (Organização dos Pioneiros de Angola). 
18

 Desabou em 1940 em consequência da chuva torrencial, sendo reconstruído em seu lugar o atual mercado São 

Paulo. 
19

 As referências presentes em quimbundo no romance serão traduzidas e expressas nesta escrita por meio das 

notas de rodapé ao longo da análise. O vocábulo diz respeito à criança. 
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fim de sugerir uma noção de unidade tão necessária para a fermentação de uma identidade por 

tanto tempo abafada pelos ditames coloniais. O fazer artístico se confunde com uma 

“investigação e a montagem de um universo cultural que propiciasse um espaço de 

reconhecimento de si próprio (como homem e cidadão angolano) e de reencontro com o 

mundo - ato bloqueado pelo código colonial” (CHAVES, 1999, p. 55). A utopia é, então, 

potencializada: 

  
 

Após a independência, a essa noção de passado instaurado no período pré-

colonial, junta-se outra. A euforia da vitória converte em passado o próprio 

tempo colonial. É o momento de centrar-se nesse período como forma de 

engrandecer o presente. A celebração eleva as antinomias: aos heróis do 

passado remoto se vão avaliar os heróis que participaram na construção 

desse presente em contraposição àqueles que o discurso colonialista 

apresentava como vencedores do mal (CHAVES, 2005, p. 53). 

 

 

 De acordo com a leitura exposta por Chaves, o passado não deixa de ser revisado, ao 

contrário, se focaliza como uma das particularidades do panorama estético, assinalando a 

possibilidade de trazer o “ontem” para a cena do presente como fonte de questionamento dos 

anos de luta configurados que levariam até o 11 de novembro. Não se abandona o pacto com a 

tradição pré-colonial, na verdade, tal interação conduz à reinvenção linguística da língua que 

foi imposta pelo colonizador. O “hoje” é reinventado pela presença das marcas africanas no 

texto, tanto no plano imagético quanto no plano discursivo (como exemplo paradigmático, 

podem-se referir às obras de Luandino Vieira citadas anteriormente). Ademais, o passado não 

é trazido à tona fruto apenas de uma rememoração, vem a ser, com efeito, prática corrente 

entre os escritores angolanos a pesquisa histórica tida, aliás, como base salutar para a criação 

literária, já 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 deste itinerário” (CHAVES, 2005, p. 57). 

 Condição à qual escritores como Boaventura Cardoso, Manuel Rui, Pepetela e a 

escrita mais contemporânea de Agualusa não se furtam. Adentrar nos fatos históricos e 

vivificá-los em nível do texto literário significa uma maneira de observar a realidade vivida e, 

por esse liame, refletir detidamente sobre a construção do presente no qual o autor se insere, 

ao mesmo tempo em que se questiona as formas que vai ganhando o momento atual. A 

reflexão sobre o presente, por sua vez, começa a indiciar o ruir da esperança diante do 

questionamento do que teria sido feito do país após a tão sonhada independência. Indagação 

inerente, por exemplo, às personagens de Pepetela em Mayombe (1980), em que os 
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guerrilheiros imersos numa floresta da Cabinda (em Angola) participam da armada contra as 

tropas portuguesas pelo fim da colonização e discutem sobre o conflito e as suas possíveis 

consequências. Nesse enredo, tem-se um processo que Rita Chaves percebe como uma 

“democratização da voz” (2005, p. 91), na qual o sonho de liberdade vai ganhando força à 

medida que a narrativa avança.  

 No entanto, os piores pesadelos – já muito distantes daqueles imaginados em 

Mayombe – começaram a “tingir” a terra angolana diante do atroz cenário de uma guerra civil 

que devasta o país e desloca a atmosfera de euforia preconizada anteriormente. São anos que, 

segundo Tania Macêdo, em uma relevante reflexão sobre o período, 

 

causaram uma exaustão do país e sua gente, trazendo consigo uma cultura da 

perda que, sem dúvida, esgarçou o tecido social e ensejou numerosos 

descaminhos na utopia que moveu os angolanos nas trilhas da 

independência. Durante os longos anos do conflito, as mudanças foram 

sentidas drasticamente em Angola, que passou de uma proposta inicial de 

economia planejada para o livre mercado, por exemplo, o que fez com que 

algumas etapas não fossem esgotadas, mas sim substituídas e, algumas 

vezes, se superpusessem. A juventude apenas viveu a guerra, e seus 

horizontes acabaram por se confundir com o consumo, obliterando o passado 

e os projetos que construíram o país (2008, p. 206-207). 

 

 

 Desta feita, A geração da utopia (1992), de Pepetela, passa a ser avaliada a partir de 

uma olhar que não se afasta da historicidade característica das letras angolanas do momento 

vivido. Nessa obra, já aflora um sentimento de desencanto e se descortina um olhar novo para 

com os momentos que constituíram a libertação alcançada. Contudo, seria em O desejo da 

Kianda (1995) – obra que fecha a trilogia aqui elencada de Pepetela – que se configura 

abertamente o sentimento de perda protagonizado pela queda dos ideais diante da década de 

90. A Kianda
20

 surge como uma alegoria a clamar o vazio identitário sentido e a necessidade 

de voltar-se para as “raízes” angolanas. Se, como afirma o próprio Pepetela, “Através da 

escrita adquire-se capacidade de superar a desilusão” 
21

, no romance aludido, extravasa-se o 

desconcerto diante de uma era de incertezas a descolorir “as formas de utopia que iluminara o 

                                                 
20

 Considerada a divindade das águas, responsável por guardar as águas da capital angolana, quer sejam as do 

mar ou mesmo as da “lagoa do Kinaxixi”. Esta personagem mítica é referida por muitos escritores entre eles, 

Luandino Vieira, Arnaldo Santos e o próprio Agualusa que a toma como uma das personagens principais de seu 

Barroco tropical (2005) na figura de uma célebre cantora. Agualusa chega a explicar, ainda, quem seria o 

intérprete da Kianda – o quilamba, em seu primeiro romance - A conjura: “pessoa que sempre se denuncia 

porque tem uma bossa na cabeça ou os dedos da mão recurvados para trás, e é como que o intérprete dos sonhos 

das quiandas” (AGUALUSA, 2009, p. 90). 
21

 Em entrevista concedida ao Jornal do Brasil. Referência completa no final deste estudo. 
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projeto político e dera contornos ao processo literário” (CHAVES, 2005, p. 59) do Estado 

angolano. 

 Outro romance a ser referido neste momento corresponde ao Maio, mês de Maria 

(1997), de Boaventura Cardoso, que reencena a revisão histórica característica da literatura 

angolana, recriando o pós-independência na análise do imaginário social luandense. Essa 

leitura se realiza pela observação das mazelas decorridas à figura do negro assimilado de João 

Segunda em uma observação das práticas sociais de um regime de governo que sugere o 

autoritarismo, a censura. Enfim, pelas contradições e desventuras que aquela personagem 

agencia, chega-se a “um romance de desarmonias e fracassos, refletindo, desse modo, o 

sentimento de perda que se generalizou em Angola, após tantos anos de guerra” (SECCO, 

2008, p. 124). Situação a ser comentada, ainda, pela mesma Carmem Lúcia Tindó Secco em 

uma passagem de sensível relevância para a observação do período que vem sendo analisado: 

 

Com a chamada “crises das utopias” há um apagamento dos antigos 

paradigmas ideológicos. As figuras dos líderes revolucionários tornam-se 

esmaecidas. Os heróis das vanguardas políticas, dos movimentos de 

libertação popular que, nos anos 60, se apresentavam como personagens 

singulares construtoras da história, cedem lugar às corporações anônimas, às 

grandes empresas de redes internacionais, nas quais, geralmente, o 

individual se dissolve no coletivo e o nacional se transnacionaliza. Na nova 

conjuntura globalizante, os grandes temas, as grandes causas, têm seus 

sentidos esvaziados. O esfacelamento das “verdades”, da ética, da liberdade 

provoca a dormência dos valores morais nessas sociedades do final do século 

XX. As “grandes potências”, saturadas das novas informações da 

informática, jogam seus produtos nos mercados periféricos, havendo, desse 

modo, uma hipertrofia da memória nessas sociedades (SECCO, 2008, p. 45). 

 

 

 Torna-se válido frisar que tal contexto de desencanto não é indiferente ao texto poético 

angolano, dado que tanto a geração da poesia dos anos 80, vista por Luís Kandjimbo como 

“geração das incertezas” (de acordo com SECCO, 2008, p. 302), quanto a poesia dos anos 90 

apresentam como constante a decepção e a tristeza para com a situação do país. O universo de 

dúvidas é despertado em relação ao futuro frente ao contexto miserável que assola o espaço 

das antigas utopias firmadas. Entre os poetas a cantar as vivências de uma Angola 

contemporânea, destacam-se as figuras de João Maimona, João Melo, José Luís Mendonça, 

Paula Tavares, Lopito Feijó, Frederico Ningi, Maria Amélia Dalomba, Maria Alexandre 

Dáskalos. 

O olhar sobre a Angola pós-independente continua sendo de incerteza, embora a guerra 

civil tenha terminado, deixando seu saldo interminável de flagelo, o país sonhado, ainda não 
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se concretizou. Portanto, a desconfiança perante o tempo vivido permanece e é transmutada 

em reflexão literária, seja pela alegoria na qual o erotismo se converte em símbolo de 

resistência aos silêncios do passado e aos medos do presente do representativo João Melo - 

em obras como Tanto amor (1989); seja pela crítica ao momento atual da sociedade angolana 

e o universo de questionamentos ainda presentes na poesia de Paula Tavares em textos como 

Dize-me coisas amargas como os frutos (2001)
22

.  

Por conseguinte, é possível afirmar que poucos textos literários, a não ser por um viés 

irônico, ainda, se debruçam sobre o passado com um olhar fraterno, imerso na esperança de 

um país igualitário como o Bom dia camaradas (2003), de Ondjaki. Na verdade, a maioria das 

produções do início do século XXI tem como tônica um arguto senso crítico para com a 

realidade vivenciada, “na qual os órfãos de guerra e as crianças de rua substituirão os 

monadengues e os pioneiros” (MACÊDO, 2008, p. 157). Condição até mesmo observada de 

forma “vanguardista” no romance Barroco tropical (2005), de José Eduardo Agualusa: 

 

Luanda corre a toda velocidade em direção ao Grande Desastre. Oito 

milhões de pessoas aos uivos, aos choros e às gargalhadas. Uma festa. Uma 

tragédia. Tudo o que pode acontecer acontece aqui. O que não pode 

acontecer acontece igualmente. Estamos no século XXI. Estamos lá muito 

atrás. Estamos mergulhados na luz. Estamos afundados no obscurantismo e 

na miséria. Somos incrivelmente ricos. Produzimos metade dos diamantes 

vendidos no mundo. Temos ouro, cobre, minerais raros, florestas por 

explorar e água que não acaba mais. Morremos de fome, de malária, de 

cólera, de diarreia, de doença do sono, de vírus vindos do futuro, uns, e 

outros de um passado sem nome (AGUALUSA, 2009, p. 89, grifos nossos). 

 
 

 Às contradições do presente, às visões do futuro, somam-se aos interstícios do passado 

e a revisão do “passado de glória”. Desse modo, mergulha-se na luz e no caos ao mesmo 

tempo pelos paradoxos da vivência em Luanda, na utopia e no desencanto, movendo-se em 

um espaço em construção, um “espaço intervalar” que de todo não seria incomum ao escritor 

Agualusa. 

 

 

1.2. Agualusa: o “entre-lugar” 
23

 da escrita no espaço angolano 

                                                 
22

 De acordo com Secco (2008, p. 303-304). Nessa oportunidade, a autora destaca, como característica da poesia 

angolana nas últimas décadas, uma reflexão sobre a situação social vivenciada, ligada a uma profunda 

consciência do fazer literário nesse período. 
23

 Termo cunhado por Silviano Santiago (2000) em texto intitulado: “O entre-lugar do discurso latino-

americano”, focalizando o modo como se constrói o discurso literário entre a tradição europeia e as marcas 

próprias das criações “ao sul do Equador” - “entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao código e a 

agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão” (SANTIAGO, 2000, p. 26). 
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Pelas veredas instigantes da cena contemporânea, dos aspectos de uma “modernidade 

líquida” de que fala Bauman (2001), contempla-se a desconstrução de modelos hegemônicos 

fixadores das mais variadas ordens de discurso. Isto é, discursos pautados na categorização 

dos sujeitos – de gênero, local institucional, localidade geopolítica, orientação sexual -, saem, 

muitas vezes, dos “lugares comuns” a si delegados e são “rasurados” pela emergência de 

outros lugares de fala surgidos nesse processo. Nessa perspectiva, pensando o “local de fala”, 

de forma mais específica, como imagem neste momento de uma identidade nacional, a rasura 

emerge diante da experiência desterritorializada de muitos indivíduos na cena atual. Vive-se o 

redimensionamento das relações espaço-temporais, em que os limites geopolíticos parecem 

não mais tão definidos na era da “modernidade fluida” (BAUMAN, 2001, p. 12), aspecto que 

participa do modo como os sujeitos se veem nessa dinâmica perante a visão que constroem 

sobre a terra onde residem ou à qual julgam pertencer. 

Nessa zona de indefinição das demandas geográficas, abstrai-se a imagem do escritor 

José Eduardo Agualusa, nascido em 13 de dezembro de 1960 na província de Huambo, em 

Angola, de família portuguesa do lado materno e brasileira do lado paterno, fazendo dessa 

pluralidade o indício da transitoriedade de que se compõe sua biografia, caractere que, como 

será elucidado, reverbera em seu fazer literário. Estudou, inicialmente, silvicultura e 

agronomia em Lisboa, dedicando-se também ao jornalismo, no início, a produzir textos sobre 

florestas tropicais (nesse período fazia parte de um grupo de ecologia), depois, passou a 

escrever sobre livros. Nesse ínterim, escreveu para o jornal África, editado em Portugal, após 

passou a produzir para o Expresso, discutindo sobre livros diversos e, em seguida, para o 

jornal Público – os dois últimos também publicados em Portugal. Contudo, é na experiência 

do fazer literário que Agualusa vem encontrando seus “lugares de fala” mais relevantes, visto 

que seu olhar sem “assentamento” definido tem alcançado um trânsito intenso entre paisagens 

várias, principalmente, aquelas que se referem ao contexto lusófono, em especial Angola, 

Portugal e Brasil
24

. 

 Desse modo, Agualusa foge às delimitações impostas por um estereótipo nacional que 

vê o homem a partir do gentílico que lhe corresponderia, enquanto lugar de nascença. Na 

verdade, até mesmo o epíteto utilizado algumas vezes para adjetivar o autor - um “afro-luso-

                                                                                                                                                         
Expressão utilizada, aqui, em troca do “in-between”, de Bhabha (2010), escolha realizada também pelos 

tradutores da obra O local da cultura. 
24

 A obra de Agualusa encontra-se traduzida em mais de vinte idiomas, dentre eles, alemão, italiano, francês, 

inglês, espanhol e até mesmo, estoniano. 
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brasileiro” – é por ele revogado quando o escritor afirma: “Não simpatizo com a ideia de 

nações nem com fronteiras. Sou um não-nacionalista. Ou um anacionalista. Acho que o 

nacionalismo conduz quase sempre ao ódio ao outro, ao desprezo pelo outro, quando, afinal 

de contas, o outro somos sempre nós”
25

. Desta feita, menos que uma postura fixada pelos 

limites que a pátria determina, Agualusa reivindica sua posição “na esfera do além” de que 

fala Bhabha (2010, p. 19, grifo do autor), ou seja, “além” da restrição de fronteiras nacionais, 

no “aqui e lá, de todos os lados, fort/da, para lá e para cá, para a frente e para trás” 

(BHABHA, 2010, p. 19). 

Por essa maneira, uma vivência em trânsito é configurada, uma movência incerta entre 

várias paragens, um “entre-lugar”– nos moldes como Bhabha (2010) analisa -, qualidade 

daquilo que se move nos interstícios, nas diferenças para com quadros sociais 

preestabelecidos. Essa característica é peculiar na cena contemporânea diante das 

controversas visões de um “pós-modernismo”, ou ainda do já comentado aqui, “pós-

colonialismo”. Vai-se “além” de um ideal de pureza e uniformidade que tornam complexas 

noções admitidas por uma totalidade que não responde à fragmentação do ser. Enfim, como 

explica Bhabha: 

 

O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de 

passar além das narrativas de subjetividades originárias e inicias e de 

focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação 

de diferenças culturais. Esses “entre-lugares” fornecem o terreno para a 

elaboração de estratégias de subjetivação - singular ou coletiva - que dão 

início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e 

contestação, no ato de definir a própria ideia de sociedade (2010, p. 20, 

grifos nossos). 

 

 

 Dessa forma, acepções assertivas sobre o literato Agualusa são desmontadas perante 

um autor que converte seu lugar de morada em “porto de passagem”. A imagem do referido 

escritor adentra em uma travessia que faz da identidade um complexo cultural alimentado 

pelos vários diálogos que realiza nesse processo. Dessa maneira, a compreensão de uma 

postura fixa, pura, é ultrapassada, tida cada vez mais como um discurso mitológico, para abrir 

a “possibilidade de um hibridismo cultural” (BHABHA, 2010, p. 22). Agualusa personaliza a 

concepção da identidade como constructo, sendo assim, tecida nas experiências acumuladas 

pelos “andamentos” dos quais se constitui, pois para ele: “Não são as fronteiras que definem 
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 Em entrevista dada ao Jornal de Notícias em Portugal. 
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as identidades [...]. O que é concreto é a língua. As fronteiras são invenções artificiais” 
26

. 

Tais fronteiras, dispostas, muitas vezes, por uma homogeneização forçosa são, assim, 

questionadas pela leitura multicultural de que se reveste o pensamento do autor em enfoque, 

posição considerada por diversos críticos, dentre eles, Glissant e sua “poética da Relação”, 

explanada abaixo: 

 
Nas culturas ocidentais diz-se que o absoluto é o absoluto do ser e que o ser 

não poder ser sem conceber-se como absoluto. Entretanto, já nos pré-

socráticos, prevalecia o pensamento de que o ser é relação, ou seja, o ser não 

é um absoluto, o ser é relação com o outro, relação com o mundo, relação 

com o cosmos. A tendência hoje é voltarmos a esse pensamento pré-

socrático [...]. O que eu digo é que a noção de ser e de absoluto do ser está 

associada à noção de identidade “raiz única” e à exclusividade da identidade, 

e que se concebermos uma identidade rizoma, isto é, raiz, mas que vá ao 

encontro das outras raízes, então o que se torna importante, não é tanto um 

pretenso absoluto de cada raiz, mas o modo, a maneira como ela entra em 

contato com outras raízes: a Relação. Uma poética da Relação me parece 

mais evidente e mais “enraizante” atualmente do que uma política do ser 

(GLISSANT, 2005, p. 37). 

 

 

 Logo, pelas “relações” construídas no seio do “entre-lugar” trazido a lume, torna-se 

compreensível a imagem de Agualusa enquanto “escritor diaspórico”, visto que, entendendo a 

diáspora como uma dimensão afastada do sentido dado às dispersões forçadas às quais foram 

submetidos judeus e negros por motivos políticos, religiosos e/ou econômicos, aquela se 

caracteriza como uma experiência comum na modernidade, no tocante ao fluxo de 

deslocamentos espaciais e temporais
27

 que fazem parte da vivência do sujeito contemporâneo. 

A diáspora traduz-se como “a nova configuração que as identidades culturais assumem hoje” 

(ESCOSTEGUY, 2001, p. 142). Estas se caracterizam por um trânsito fluído entre tempos e 

espaços, em que a sensação de pertencimento permanece sempre no “entre-meio” das 

questões, insolúvel, portanto, em constante movimento, conforme o próprio Agualusa afirma: 

“A identidade constrói-se caminhando” 
28

. 

 Tal perspectiva se confirma pela trajetória mesma que Agualusa vivifica em seu fazer 

literário, desde cedo, envolvido com o universo de roteiros de viagens e as bolsas de fomento 

a ele concedidas. Inicialmente, pelo Centro Nacional de Cultura em 1997 para a criação de 
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 Em entrevista concedida ao Diário de Notícias, Lisboa. 
27

 Aspecto relacionado às migrações coexistentes, o trânsito que envolve as posições do sujeito na atualidade, 

bem como ao deslocamento temporal, isto é, a ligação com o passado, mesmo um passado em ruínas, discutindo 

“a formação de novas formas de identidade ligadas ao recontar do passado através da memória e à afirmação da 

diferença” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 142). 
28

 Referente à publicação do Jornal de Notícias já citado em nota de rodapé na página 31 desta dissertação. 
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Nação crioula
29

; a segunda em 2000, fornecida pela Fundação Oriente, o que permitiu ao 

autor viajar a Goa no período de três meses e, em seguida, escrever e publicar Um estranho 

em Goa; a terceira diz respeito já ao ano subsequente, concedida pela instituição alemã 

Deutscher Akademischer Austauschdienst. Foi por meio dessa oportunidade que Agualusa 

pôde viver um ano em Berlim, e neste período escrever O ano em que Zumbi tomou o Rio 

(2002). No início de 2009, foi convidado pela Fundação Holandesa para a Literatura a passar 

dois meses em Amsterdam na Residência para Escritores, na qual viria a terminar a escrita de 

o Barroco tropical.
30

 

 Dessa maneira, as travessias realizadas são transformadas muitas vezes em motivos 

não só de criação literária (aspecto a ser deslindado posteriormente), mas também de 

(re)construção do sujeito viandante. Este se vê em um acúmulo de experiências, de culturas, 

que refletem o sujeito híbrido que Agualusa exemplifica, ratificando o pensamento aqui 

apresentado ao asseverar que “vamos somando identidades ao longo da vida, percorrendo 

países e mundos diferentes. Nesse sentido, sou um angolano mais de fora do que de dentro, 

porque vou-me acrescentando com essas viagens”
31

. Uma identidade revista constantemente, 

a julgar o trânsito de Agualusa, pelo signo da viagem que, segundo Ianni, potencializa os 

encontros e desencontros do “eu” consigo mesmo: 

 

A viagem pode ser uma longa faina destinada a desenvolver o eu. As 

inquietações, descobertas e frustrações podem agilizar as potencialidades 

daquele que caminha, busca e foge. Ao longo da travessia, não somente 

encontra-se, mas reencontra-se já que se descobre mesmo e diferente, 

idêntico e transfigurado (IANNI, 2003, p. 26). 

 

 

 No entanto, a leitura do “entre-lugar” de Agualusa o coloca como elemento estranho 

em face da terra angolana: como branco, “habita a borda de uma realidade ‘intervalar’” 

(BHABHA, 2010, p. 35). A partir deste espaço, tal autor desloca as composições binárias que 

perfazem o imaginário social daquele sujeito que corresponderia à “imagem angolana” 

coerente com os pares: angolano versus europeu, angolano versus português, negro versus 
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 As citações às obras do autor não se apresentam conforme a sua ordem de publicação, pois são vistas a partir 

do interesse analítico de abordar, em primazia, o “entre-lugar” de Agualusa. Salienta-se, ainda, que muitas vezes 

as citações realizadas dos textos em vista se apresentam de acordo com edições posteriores à primeira. De toda 

forma, o ano de publicação original de cada obra sempre será apresentado ao se aludir cada texto pela primeira 

vez. 
30

 Dados apresentados de acordo com as informações disponíveis em: <http://www.agualusa.info/cgi-

bin/baseportal.pl?htx=/agualusa/div&page=biografia&lg=pt&cs=>. 
31

 Em entrevista à revista Maxim, Lisboa. Disponível em:< http://www.maxim.pt/entrevista/520>. Dados 

completos no final da dissertação. 

http://www.agualusa.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/agualusa/div&page=biografia&lg=pt&cs=
http://www.agualusa.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/agualusa/div&page=biografia&lg=pt&cs=
http://www.maxim.pt/entrevista/520
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branco, opostos nas experiências cotidianas que se cristalizam discursivamente. Uma postura 

maniqueísta analisada, de forma prudente, por Fanon: “Os negros são comparação. Primeira 

verdade. Eles são comparação, isto é, eles se preocupam constantemente com a 

autovalorização e com o ideal do Eu [...] Qualquer posição ou fixação de si mantém relações 

de dependência com a destruição do outro [branco]” (1983, p. 172). Em vista disso, pensando 

tal “comparação” em termos literários, recair-se-ia na “compreensão” de que escrever sobre 

África seria prerrogativa de autores negros, e um branco, nesse sistema, corresponderia ao 

estigma do colonizador. 

 Nesse sentido, sobrepujando condicionamentos raciais, Agualusa abre um caminho de 

“entremeio” entre posturas fixas e, deste lugar, passa a questionar a imobilidade dos 

pensamentos. Essa percepção se realiza em suas obras, quer seja pelas imagens de 

personagens escritores a travarem, enquanto vozes de um espaço excedente, as mesmas 

indagações do “eu autor” empírico, a exemplo de Bartolomeu Falcato, de As mulheres de meu 

pai (2007), figurando a cena “escritor branco em terra de pretos”: “Alguns escritores não 

esconderam o espanto quando me apresentei, ‘Bartolomeu Falcato, angolano’. Dois quiseram 

saber se viajava com passaporte português [...]. Quer ver o meu Bilhete de Identidade, tia? 

Leia aqui, onde diz raça, consegue ver? Está escrito branco” (AGUALUSA, 2007, p. 53); quer 

seja “apenas” pelas inquirições a que se fazem as personagens: “O que é um português?” 

(AGUALUSA, 2010, p. 46), “Sabe o que é um judeu? É alguém a quem lembram que é 

judeu” (AGUALUSA, 2010, p. 63), de Um estranho em Goa (2000), ou “Afinal, em que 

consiste um preto?” (AGUALUSA, 2007, p. 123). 

De uma forma ou de outra, a releitura da questão identitária torna-se uma constante na 

escrita de Agualusa, característica que não seria indiferente em O vendedor de passados, 

como será evidenciado depois. Há uma premência de deixar falar o “discurso das diferenças”, 

ou até mesmo sintonizar-se com elas pela coexistência de uma série de “entre-lugares” nos 

textos, principalmente, no tocante ao hibridismo
32

, à sensação de não pertencimento e às 

reflexões oriundas deste sentimento, por exemplo, o caso dos escritores mestiços citado 

acima, pois há “urgência naquilo que eles escrevem. Eles sofrem, estão doentes. Escrevem 

porque precisam de saber quem são” (AGUALUSA, 2010, p. 288) em Estação das chuvas. 

As reflexões construídas surgem como provocações, ou melhor, como formas de pôr em 

xeque questões caras ao filão dos discursos da contemporaneidade, em especial, aqueles que 
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 Entendendo “hibridismo” a partir das considerações de Stuart Hall como “a impureza, a mistura, a 

transformação, que vêm de novas e inesperadas combinações de seres humanos, ideias, políticas” (HALL, 1997, 

p. 100). 
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brotam de um contexto de pós-independência, sugerindo um “salto” à maneira do que analisa 

Fanon: “Devo me lembrar a cada instante que o verdadeiro salto consiste em introduzir à 

criação na existência. No mundo para o qual me encaminho eu me renovo continuamente. Sou 

solidário do ser na medida em que o ultrapasso” (1983, p. 188). 

Uma dimensão se imbrica à outra nesse processo, em virtude da condição despatriada 

a que o autor de O vendedor de passados assume, visto que, ao simbolizar uma voz que 

“clama na zona intersticial”, põe em causa o desejo de uma identidade nacional. Isto é, 

rediscute, por sua vez, o projeto estético-político da literatura angolana por anos, marcado 

pela relação entre o texto literário e a promoção, ou antes, a construção do sentimento de 

nacionalidade (conforme observado na subseção anterior desta análise). Assim, declara: 

 

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, 

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
33

. 

 

 

Como “homem traduzido”, consoante com a definição de Rushdie recortada por Hall 

(1997, p. 96), Agualusa compreende a mescla de várias histórias e culturas várias. Nesse 

ínterim, propõe a releitura do discurso patriótico, mesmo que seja ironicamente por um 

“vendedor de passados”. Nessa senda, “as fronteiras estão sempre perdidas” 
34

 e pelas 

inúmeras personagens nômades em suas obras (a exemplo de Laurentina em As mulheres de 

meu pai, ou o próprio José Buchmann, de O vendedor de passados) faz-se o convite para 

“Outros lugares de errância” 
35

. Por essa razão, uma eterna travessia é repercutida entre as 

marcas de inúmeras viagens e a formação de uma consciência cada vez mais transnacional, na 

qual “Fixar-se ao solo não é tão importante se o solo pode ser alcançado e abandonado à 

vontade, imediatamente ou em pouquíssimo tempo” (BAUMAN, 2001, p. 21). 

O sistema literário de Agualusa forma, então, uma dimensão “andante” entre o 

“triângulo” lusófono – Angola, Portugal e Brasil -, e diversos textos desse escritor apontam 
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 Entrevista à revista Forum. Referência completa no final da dissertação. 
34

 Em alusão à coletânea de contos Fronteiras perdidas, contos para viajar (1999). Sobre tal obra do autor em 

foco, sugere-se a leitura crítica desenvolvida por Mario César Lugarinho (2007, p. 303) no deslinde de 

importantes questões sobre a diluição de uma identidade nacional angolana. A referência de tal trabalho crítico 

encontra-se no final desta dissertação. 
35

 Um dos segmentos do livro de contos Manual prático de levitação (2005), de Agualusa, que apresenta, ainda, 

“Angola” e “Brasil” como pontos de passagem. 
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para uma leitura em que os elementos centrais são reunidos pelo signo da viagem. Para 

exemplificar, vem a ser relevante citar a narrativa Nação crioula (1997) e as marcas do 

processo abolicionista sublinhados entre Lisboa, Recife e Luanda; os contos para viagem em 

Passageiros em trânsito (2006), o guia intitulado Na rota das especiarias (2008) que remonta 

uma viagem realizada pelo literato no ano de 2001, na busca da presença portuguesa pelo 

mundo; além do romance Milagrário pessoal (2010) em que a viagem se revela uma 

peregrinação pelos caminhos da língua portuguesa e seus prodígios. Assim, um traço 

recorrente da escrita literária, em estudo, é caracterizado pela “tentativa de marcar um espaço 

de trânsito entre os países de língua portuguesa, espaço esse que, todavia, não se restringe a 

eles, mas pressupõe o agenciamento de referências que ampliam o leque de diálogos culturais 

para outros horizontes”, conforme Silvio Renato Jorge (2007, p. 350) em referência às obras 

de Agualusa. 

 O trânsito se refaz, ainda, pelo diálogo construído entre vários gêneros. Se nas obras 

do autor apresenta-se desde a reportagem (vestígios de suas colaborações enquanto jornalista) 

em Lisboa africana (1993), os contos e as crônicas de O homem que parecia domingo (2002), 

até mesmo a novela de A feira dos assombrados (1992) 36; no interior de muitos romances, a 

fronteira se dissolve e entrelaçam-se diário, carta, memórias, relato de viagem e entrevistas. 

Estas surgem, por exemplo, em Estação das chuvas (1996), pelos depoimentos da 

personagem Lídia do Carmo Ferreira em uma biografia romanceada da personagem.  

No entanto, por mais que a travessia se realize, Angola sempre surge como um “porto” 

considerado, sempre ressoado pelas lembranças ou impressões do narrador e das personagens. 

Uma paragem “entregue” à revisitação de seu passado, mesmo que este compreenda o rever 

infausto dos anos de guerra civil, do medo e da loucura respirada diante de um 

“emparedamento” que se explica na Teoria geral do esquecimento (2012) – romance mais 

recente de Agualusa. Sente-se, assim, a “mesma” Angola, para utilizar mais uma vez as 

análises de Sílvio Renato Jorge sobre os romances do autor: 

 
a Angola a se perceber na tênue linha traçada por uma língua que se quer 

viajante, atravessada pelos novos mapas a refazer a sua nomeação, mas 

sempre Angola, sobretudo no percurso de uma história marcada por uma 

guerra fratricida e pela incomunicabilidade de distintos percursos 

ideológicos (2007, p. 351). 
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 Para citar outras obras de Agualusa, realça-se aqui a poesia em Coração dos bosques (1991); os contos de: 

Catálogo de sombras (2003), A educação sentimental dos pássaros (2011) e A rainha dos espatafúrdios (2012); 

as crônicas de Um pai em nascimento (2010) e O lugar do morto (2011); além das importantes inscrições no 

universo da literatura infantil com Estranhões e bizarrocos (2000), O filho do vento (2006) e Nweti e o mar 

(2011). 
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Para finalizar as observações sobre o “entre-lugar” de vida e, assim, de escrita de José 

Eduardo Agualusa, destaca-se que a fortuna crítica, a que se teve acesso37 neste estudo sobre o 

fazer literário do autor, detém-se na análise das muitas questões aqui elucidadas a partir do 

discurso fronteiriço que o trânsito entre as “geografias da língua portuguesa” apresenta. Em 

especial, no que se refere ao romance O vendedor de passados, o olhar sobre o processo de 

construção de identidades desenvolvido no enredo foi sublinhado, ora dando-se primazia ao 

desejo de pertencimento dos sujeitos nesse universo dentro de um panorama globalizado, 

focalizando o Estado Nação38; ora percebendo a (des)construção das identidades das 

personagens na prosa como indício da dimensão fragmentária dos indivíduos e o 

desmoronamento da leitura de uma identidade nacional39. Tais estudos, sem dúvida, ampliam 

a compreensão da literatura africana de língua portuguesa, trazendo para a análise uma das 

principais dimensões do panorama literário agualusiano pautada no questionamento reflexivo 

da identidade. 

Desta feita, de um “espaço de intermédio” ecoa as inquietações do “entre-lugar” 

Agualusa que, transpostas para as invenções do plano ficcional, elaboram um exercício de 

rediscussão da contemporaneidade que, mesmo voltando ao passado, é sobre o presente que se 

pondera. Toca-se, assim, “o futuro em seu lado de cá”, conforme assinalou Bhabha (2010, p. 

27), em que estar no “além” não significa se apresentar alijado de qualquer discurso 

ideológico, social e/ou cultural, e sim pôr em causa estes mesmos discursos de uma posição 

menos decisiva e mais divagante entre as possibilidades observadas. Por essa medida, 

circunscrevendo as criações de um “vendedor de passados”, ratifica-se mais uma vez as 

leituras aqui construídas sobre Agualusa em uma “travessia memorial” que, se não transforma 

a lembrança em uma afirmação do que teria sido o passado, faz daquela uma constante 

interrogação do presente. Resta saber, então, como tal relação vem a ser tecida. 
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 Torna-se necessário observar que as produções acadêmicas acerca das obras de Agualusa apresentam-se em 

franco crescimento, assim como ocorre com os demais escritores da literatura africana de língua portuguesa, no 

entanto, tais pesquisas ainda são incipientes. Por conseguinte, no levantamento bibliográfico desta dissertação, 

poucos estudos foram encontrados relativos à obra do autor em pauta, em particular, àqueles que versavam sobre 

O vendedor de passados. Nesse sentido, todas as pesquisas encontradas sobre as obras de Agualusa foram 

dispostas nas referências desta dissertação. 
38

 Refere-se à dissertação “Um passado real no discurso de um sonhador: uma leitura da obra O vendedor de 

passados” (2006) produzida por Carlos Batista Bach, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
39

 Alude-se à dissertação: “As teias da palavra: análise das estratégias de desconstrução do discurso de 

nacionalidade na obra de José Eduardo Agualusa” realizada por Sofia Helena de Vasconcelos Horta Granja, pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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2. AS RELAÇÕES DIALÉTICAS EM O VENDEDOR DE PASSADOS: A MEMÓRIA 

COMO UM “AGENTE DA ESTRUTURA”. 

 

 
O passado é um rio que dorme e a memória uma mentira multiforme. 

 

José Eduardo Agualusa, O vendedor de passados. 

 

 

 Na esfera composicional de O vendedor de passados, não é difícil compreender que o 

enredo de um genealogista inventor de memórias estabelece uma relação intrínseca com o 

contexto social no qual tal simbólica personagem seria gestada. Esse aspecto se inicia pela 

própria observação da metáfora de um sujeito que se põe a remodelar o “ontem”, pois, afinal, 

o que significa “vender passados”? Que sentidos envolveriam a atividade de um “fabulador de 

memórias”? Por que se venderia o passado e o que este tem a dizer sobre o instante vivido? 

Tais indagações perfazem não só as reflexões advindas do olhar sobre o alcance da referida 

metáfora no panorama social angolano, mas também interagem com a maneira com a qual ela 

teria sido elaborada. 

 Nesse sentido, para a análise do romance, tornava-se necessário encontrar o elemento 

responsável por promover o nexo à interação supracitada, isto é, compreendia um imperativo 

analítico entender que componente agiria como elemento integrador na obra em estudo, 

ligando o texto ao seu universo social. Assim, a pesquisa aqui descrita enveredou pela crítica 

dialética, pois se “as conexões de literatura e sociedade são um assunto antigo, a articulação 

de suas estruturas não é” (SCHWARZ, 1987, p. 143). Dessa maneira, foi pensando a natureza 

de um vendedor de passados que se compreendeu a importância que o elemento memorial 

deteria para a formulação do enredo de Agualusa, dado que a memória corresponderia à ponte 

entre os domínios externo e interno no romance. Dito de outra maneira, pela memória, os 

elementos da estrutura narrativa – narrador, personagens, tempo, espaço – relacionar-se-iam 

com os aspectos semânticos, sociais, culturais e históricos inerentes à urdidura de um 

“ficcionista vendedor” no contexto da Angola contemporânea. 

 Por conseguinte, construir-se-ia o que pode ser denominado aqui de “dialética da 

memória”, pois todos os elementos presentes na estrutura romanesca de O vendedor de 

passados seriam percebidos na/pela relação que nutririam com a dialética da construção e 

reconstrução agenciada pela reminiscência em tal escritura literária. A memória, enquanto 

faculdade humana promotora das lembranças, entendida “não mais como um depósito, mas 

como uma pluralidade de funções” (TEDESCO, 2004, p. 57), é “formalizada esteticamente” 
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(para utilizar uma expressão de SCHWARZ, 1987, p. 132) no enredo de um “vendedor de 

passados”, tornando-se elemento de composição. 

 Desta feita, a memória caracteriza o instrumento de criação do ficcionista Félix 

Ventura, bem como possibilita a via pela qual a narração é constantemente reformulada, pois 

narrar e lembrar tornam-se instâncias conjuntas nas vivências daqueles que se constroem pela 

tessitura memorial. Nesse contexto, a memória guia o trânsito pelas ruas de Luanda, ao 

mesmo tempo em que se faz de base sobre a qual repousa o “templo passadista” de Félix 

Ventura. Manipuladora do tempo, a reminiscência faz deste seu produto principal, 

destituindo-o de uma leitura linear para configurá-lo no trânsito fluido entre passado e 

presente. 

 Enfim, pela “dialética memorial” de O vendedor de passados, é possível realizar o que 

define Schwarz, ao teorizar sobre o método crítico de Candido, no tocante à “passagem da 

crítica de edificação nacional à crítica estética; da crítica de função puramente local à crítica 

de sondagem do mundo contemporâneo” (1987, p. 136). Esse entendimento será observado na 

tessitura que começa a ser “desnovelada” pelas análises a seguir. 

 

 

2.1. A realização romanesca de uma memória ficcional 

 

  

 A tentativa de compreender os múltiplos aspectos que perfazem o domínio da 

atividade memorial atravessa os tempos e as diversas culturas que buscam chegar a uma 

definição mais abrangente dessa faculdade humana. Desde sempre, muitos estudos intentam 

analisar a função da memória na constituição do indivíduo, do meio social, do discurso 

histórico, surgindo, assim, significações várias sobre a perspectiva memorial, todas elas 

coerentes com a imagem que os homens fazem da reminiscência em dado espaço de tempo. 

Nesse sentido, o estudo aqui realizado também percorre tal desígnio, no entanto, o faz de 

modo particular pelas letras de Agualusa. O objetivo aqui traçado se centra no entendimento 

da acepção de reminiscência e a sua relevância para a significação de um “construtor de 

memórias” em O vendedor de passados. 

 De início, é importante deixar claro que não se pretende neste espaço tecer um longo 

panorama acerca de como a memória seria concebida ao longo do tempo
40

, tampouco se 

deseja edificar uma ampla sociologia da memória. Tal prerrogativa se deve a dois motivos em 
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 Para um estudo aprofundado dessa questão, ver Le Goff (2003). 
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comum. Primeiramente, pelo fato de que se teme um distanciamento do texto literário, o que 

resultaria numa “crítica sociológica” ou em uma “sociologia da literatura”, como define 

Candido (1976a, p. 10). Ademais, o próprio texto de Agualusa parece traçar sua própria 

teorização sobre o estatuto memorial que determinaria a criação de passados por um 

genealogista “moderno” na Luanda pós-independência.  

 Desse modo, a análise pretendida pautar-se-á pelo deslindamento da concepção de 

memória que o texto literário sugere, uma percepção que se apresenta atrelada à possibilidade 

de uma reminiscência incessantemente (re)construída diante de uma personagem que se 

intitula “vendedor de passados”. Desde já, o pressuposto de uma dimensão criativa, ligada ao 

universo memorial, é focalizado no romance, uma leitura que suscitaria a designação aqui 

proposta de uma “memória ficcional” a reunir todas as demais definições possíveis sobre a 

atividade rememorativa no âmbito da prosa de Agualusa. Por essa senda analítica, tenciona-se 

observar as nuances de tal memória elencada no texto, vista em completa sinergia com a 

atitude efabulativa de Félix Ventura, já que, conforme será percebido, memória e ficção 

completam-se mutuamente nas criações de um vendedor de passados. 

 Para esse fim, é necessário indagar sobre a natureza da memória vivenciada na obra, 

dado que essa natureza iria além de uma concepção que toma a reminiscência como o 

repositório dos eventos decorridos no passado, cuja evocação dar-se-ia de modo fiel, quase 

como um registro incólume do ontem. Na verdade, distante desse estado de imobilidade, o ato 

rememorativo no romance transita entre espaços temporais não como um produto acabado 

que seria trazido à tona pelas personagens no presente, e sim como um elemento em 

construção, passível de ser modificado à luz das circunstâncias próprias que caracterizam o 

tempo vivido, no momento em que se recorda. A memória constitui-se na mobilidade que lhe 

é peculiar, no trabalho de refazer o ontem e, assim, recriar o hoje, pois “o gesto de se debruçar 

sobre o que já se foi implica um gesto de edificar o que ainda não é, o que virá a ser” 

(TEDESCO, 2004, p. 96). A volubilidade se realiza, então, entre lampejos do passado, 

indícios, silêncios, vazios, fraturas e dúvidas que envolvem o ato de lembrar, tão bem 

conceituado pela metáfora sugestiva de um “comboio em movimento”: 

 

A memória é uma paisagem contemplada de um comboio em movimento. 

Vemos crescer por sobre as acácias a luz da madrugada, as aves debicando a 

manhã, como a um fruto. Vemos, além, um rio sereno e o arvoredo que o 

abraça. Vemos o gado pastando lento, um casal que corre de mãos dadas, 

meninos dançando o futebol, a bola brilhando ao sol (um outro sol). Vemos 

os lagos plácidos onde nadam os patos, os rios de águas pesadas onde os 

elefantes matam a sede. São coisas que ocorrem diante dos nossos olhos, 
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sabemos que são reais, mas estão longe, não as podemos tocar. Algumas 

estão já tão longe, e o comboio avança tão veloz, que não temos a certeza de 

que realmente aconteceram. Talvez as tenhamos sonhado. Já me falha a 

memória, dizemos, e foi apenas o céu que escureceu (AGUALUSA, 2004, p. 

153, grifos nossos). 

 

 

 A memória corresponderia a um fluxo ininterrupto de imagens diante da vida e sua 

fugacidade, alimentada daqueles instantes que parecem ter ficado em um momento remoto, 

difíceis de serem reconstruídos. Quanto mais a vida “avança”, mais “paisagens” se 

aglomeram nos recantos da “ferrovia”, entretanto só aparentemente aquelas ficariam para trás, 

pois para a construção do presente, as lembranças de outrora são reanalisadas, revistas entre 

os lapsos que formariam o caleidoscópio de imagens de que se compõe a memória. Diante da 

vida que “avança tão veloz”, reproduzir o passado tal qual aconteceu torna-se impensável, 

assim como seria impossível ver novamente, da mesma maneira, as paisagens já 

deslumbradas pelo comboio metafórico ao qual a vida faz referência, pois a memória é 

animada diante da transitoriedade da vida e seria recriada por esse movimento. 

 Nessas condições, parte-se de uma concepção mais geral de memória ensaiada pelo 

romance a fim de percorrer as especificidades do processo em questão. Inicialmente, o foco 

recai no fato de que não se poderia fugir do critério da construção, para a dinâmica memorial, 

diante da imagem um “vendedor de memórias” como protagonista da narrativa. Outrossim, 

para importantes personagens do sistema literário do escritor Agualusa, a memória torna-se 

muitas vezes “objeto” de manipulação, uma via de reconstrução da história familiar – no caso 

da “construtora de memórias” (AGUALUSA, 2007, p. 502) Laurentina -, ou um meio para se 

conhecer a história de uma personagem que se deseja edificar para o “eu autor” transfigurado 

em “entregador de memórias ao domicílio” (AGUALUSA, 2010, p. 45) - no livro Um 

estranho em Goa. Além disso, a memória é tida como instrumento particular de fabricação de 

falsas genealogias, inventadas para se dar substância a um passado ficcional em O vendedor 

de passados. 

 Em face da criação de Félix, a reminiscência é aproximada do teor inventivo das 

genealogias transmitidas aos clientes, seguindo a visão dos enredos imaginados que a leitura 

dos antepassados corresponderia. Em outras palavras, tais enredos seriam convertidos nas 

ditas “memórias ficcionais” a serem narradas aos “prósperos consumidores de passados”. 

Vivencia-se, por essa maneira, a cada genealogia contada, a possibilidade imaginativa
41

 a que 

                                                 
41 A dimensão criativa com a qual a memória se relaciona é vista por Le Goff (2003) como uma característica 

importante das sociedades sem escrita, ou seja, daquelas sociedades – das quais a cultura africana é um exemplo 
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a memória estaria ligada frente à imagem do mnemon – Félix Ventura –, espécie de 

“memória-viva” (LE GOFF, 2003, p. 433) a que o albino compreenderia.  

 Aliás, não só às memórias feitas em genealogias refere-se o caráter inventivo com o 

qual a memória pode se relacionar, já que, segundo Tedesco, ela “pertence à mesma parte da 

alma a que pertence a imaginação” (2004, p. 35-36, grifo do autor). Portanto, faria parte da 

dinâmica daquele que recorda recriar por vezes o evento vivido, até mesmo imaginar que o 

teria sonhado. Assim, as reminiscências constituir-se-iam como relatos em aberto, passíveis 

de refeitura, de elipses, bem como de acréscimos em um panorama de recordações muitas 

vezes falsas, pois, como defende Halbwachs, “a algumas lembranças reais se junta uma 

compacta massa de lembranças fictícias” (2006, p. 32). É o que sugere a passagem abaixo, na 

qual Félix admite as invenções e realidades por trás do quadro de Frederick Douglass
42

 

atribuído ao avô do albino:  

 

Sim, é Frederick Douglass, comprei esse retrato numa feira de rua, em Nova 

Iorque. Mas quem trouxe para aqui o cadeirão onde agora estás sentada foi 

de facto um dos meus bisavôs, ou melhor, o avô do meu pai adoptivo. 

Excluindo o retrato, a história que te contei é autêntica. Enfim, pelo menos 

tanto quanto me recorde. Sei que tenho por vezes recordações falsas – todos 

temos, não é assim?, os psicólogos estudaram isso – mas penso que essa é 

verídica (AGUALUSA, 2004, p. 126, grifos nossos). 

 

 

 Não obstante, o traço característico da construção memorial que o romance incita 

apresenta, efetivamente, não numa perspectiva individual, uma memória particular do 

indivíduo, como por exemplo, a passagem acima na qual Félix assume suas “recordações 

falsas”. Isto é, o trecho em destaque realça o aspecto, de certa forma universal, de que há uma 

tendência para a reconstrução das lembranças no ato de trazê-las à tona. Com efeito, no cosmo 

narrativo de Agualusa, a memória vai do individual para o coletivo, em outras palavras, a 

formação da memória do sujeito se realiza na relação com o cenário social (leitura 

fundamental para se entender a noção de “memória coletiva” a ser discutida em seguida). Para 

exemplificar, pode-se ampliar tal leitura, recorrendo, em primeiro lugar, à imagem de um 

genealogista que constrói passados, sobretudo, atribuindo aos enredos inventados a 

                                                                                                                                                         
– que vivificam o passado oralmente em sua ligação com seus antepassados, visto que, no processo de 

rememorização desses grupos humanos, atribui-se “à memória mais liberdade e mais possibilidades criativas” 

(LE GOFF, 2003, p. 426). Ressalta-se, assim, a imagem do genealogista Félix a cumprir tal papel imaginativo, 

muito embora o faça – conforme será elucidado posteriormente – modificando as bases da tradição aludida. 
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 Nascido nos Estados Unidos no ano de 1818, Frederick Augustus Washington Bailey ficou conhecido por ser 

um abolicionista, estadista e escritor, preocupado com a luta pela igualdade entre as pessoas. Denominado de “O 

Sábio de Anacostia” ou “O Leão de Anacostia”, foi um dos mais importantes afro-americanos de seu tempo.  
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possibilidade de se tornarem “melhores”. Félix compreenderia, de forma caricatural, a via 

pela qual as reminiscências particulares são alteradas no contato com a sistemática social, 

ilustrando, hiperbolicamente, aquilo que Tedesco assevera sobre esse processo em que se: 

 

deriva uma concepção de memória não como algo dado, mas passível de 

modificações e de usos pelos grupos no poder dominante e seus rituais de 

conservação; a memória pode ser reconstruída a partir das exigências dos 

grupos sociais ativos, é dinâmica e conflituosa, produtora e produto de 

tempos sociais e de fatos históricos (TEDESCO, 2004, p. 153). 
 
 

 Além disso, é interessante ressaltar que não só os clientes de Félix, a nova burguesia 

luandense, têm suas lembranças impregnadas e “condicionadas” pela interação com o 

aspecto coletivo, mas também as demais personagens que possuem suas memórias 

reconstruídas sobre o fulcro do panorama sócio-histórico vivenciado em Angola. Desse 

modo, a memória individual bifurca-se ao recorte dos anos de luta vividos naquele país. Tal 

visão se evidencia desde a imagem de complementaridade entre as memórias de Pedro 

Gouveia, Ângela Lúcia e Edmundo Barata dos Reis, interligadas pelo ambiente de conflito 

que por tanto anos Angola viveu, até uma leitura mais complexa do romance. Nessa leitura, 

ao se focalizar as lembranças de determinada personagem, logo se estabelece uma “teia” 

que liga todos os sujeitos desse universo fictício pela necessidade de revisitarem seus 

passados, suas memórias históricas no solo angolano e, em contato com elas, reconstruí-las 

aos olhos do presente. Este implica rever os “cacos” do ontem, como afirma Ecléa Bosi ao 

defender que o presente “exerce um papel condicionante [...] que, involuntariamente, nos 

obriga a avaliar (logo, a alterar) o conteúdo das memórias” (1994, p. 59, grifo nosso). No 

romance, o passado é refeito para vislumbrar uma atualidade possível, quer dizer, busca-se 

construir um tempo mais digno de se “lembrar” e, assim, de se viver.  

 De um modo geral, salvaguardando os pormenores de cada memória (re)construída na 

obra, abstrai-se, enfim, o substrato comum que as determinam, pautado numa “memória 

coletiva” consoante, nesta análise, com a abordagem sociológica de Maurice Halbwachs 

(2006)
43

, que orientou as reflexões acerca de uma “arquitetura da memória”, a qual Agualusa 

parece dar tons próprios em O vendedor de passados. Halbwachs nega qualquer possibilidade 
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 Na esteira do pensamento de Durkheim, Halbwachs publicou A memória coletiva em 1950, desencadeando, 

segundo Le Goff (2003, p. 466), “um estímulo para explorar este novo conceito [as memórias coletivas], assim 

como para o conceito de tempo”, com a participação mais veemente das ciências sociais no tratamento da 

questão. 
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de perceber a memória como uma faculdade afastada do repertório ativo, complexo e 

dinâmico de que se compõe o universo social.  

Dessa maneira, lembrar seria um ato de encontro com os agrupamentos humanos dos 

quais o sujeito faz ou já fez parte, pois a memória individual sempre estaria “atravessada” 

pelas redes de pensamentos coletivos de cuja relação o indivíduo, enquanto ser social, estaria 

incessantemente nutrindo-se. Muito embora haja situações em que a pessoa não consegue 

perceber qualquer interligação entre suas memórias e algum e/ou algumas interpenetrações 

coletivas, admitindo, por essa razão, que tais lembranças seriam fruto apenas de suas 

manifestações individuais; o sociólogo francês argumenta que essas situações seriam 

resultados de redes complexas de correntes sociais não sentidas pelos indivíduos44. Mesmo 

que os indivíduos não tomem ciência, tais correntes continuariam interagindo com o sujeito, 

pois “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto 

de vista muda segundo o lugar que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as 

relações que mantenho com outros ambientes” (HALBWACHS, 2006, p. 69). 

Portanto, estabelecido o diálogo indissolúvel com o panorama social e, por essa 

interação, verificado o caráter mutável da memória reconstruída, a concepção de Halbwachs 

vai de encontro a teorias que tendem a observar a lembrança a partir de um “suporte” no qual 

aquela estaria guardada, “esperando o momento propício para vir à tona”. Nesse sentido, a 

“proposição” agualusiana sobre a memória dialoga, como elucidado até aqui, com a leitura de 

Halbwachs e, assim, questiona, por sua vez, a fenomenologia de Bergson (1999) 45 quanto à 

análise da formação e acumulação das memórias na mente, à qual, claramente, a dimensão 

social de Halbwachs é uma resposta.  

Na esteira do pensamento bergsoniano, afirma-se a presença de dois tipos de 

memórias concebidas em uma perspectiva individual pelos sujeitos. De um lado, a “memória-

hábito” caracterizada pelo armazenamento das imagens46 nutridas no decorrer do tempo para 

serem utilizadas de acordo com as situações que venham a suceder, seria uma “memória 

treinada” manifestada naquilo que Bergson denomina de “mecanismos motores” (1999, p. 

84). Para fins de explicação, é possível aludir ao exemplo em que Henri Bergson chama 
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 Ver Halbwachs (2006, p. 58). 
45 Henri Bergson publicou Matière et mèmoire em 1896, tendo como noções principais de sua obra a dinâmica 

entre imagem, memória e percepção. Segundo Le Goff, de um modo geral, a teoria de Bergson realça “os laços 

da memória com o espírito, senão com a alma” (2003, p. 465). 
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 A noção de “imagem” é primordial para o estudo de Bergson, sendo entendida como uma “certa existência que 

é mais do que aquilo que o idealista chama uma representação, porém menos do que aquilo que o realista chama 

uma coisa – uma existência situada a meio caminho entre a ‘coisa’ e a ‘representação” (BERGSON, 1999, p. 1-

2). 
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atenção ao estudo de uma lição para aprendê-la de cor, em que cada leitura da lição resulta na 

formação de uma imagem impressa na memória, um exercício, um hábito que faria parte do 

presente da mesma forma que o hábito de caminhar ou de escrever (segundo BERGSON, 

1999, p. 88). Por outro lado, tem-se a “memória-lembrança” que corresponderia a todas as 

lembranças guardadas de modo espontâneo sem um fim prático, sem “obedecer” 

necessariamente a uma repetição que implique em alguma atividade motora, daquela fariam 

parte os sonhos, as evocações, seria o “espírito-livre” 47, a “memória por excelência” 

(BERGSON, 1999, p. 91). 

 Em síntese, o panorama memorial construído por Bergson concentra-se no que 

Tedesco define como “lado subjetivo do nosso conhecimento das coisas” (2004, p. 55), 

pautado, nessa medida, em uma espécie de “reservatório” de experiências capazes de alertar o 

sujeito sobre os comportamentos que teriam dado certo, delimitando a indeterminação das 

lembranças, dos pensamentos e das ações. Desta feita, enquanto Bergson alimentaria a visão 

de uma “memória-depósito”, Halbwachs concebe a memória em um processo de eterna 

reconstrução, uma não revivescência pura do passado. Para o filósofo francês Bergson, por 

sua vez: 

 

o passado parece efetivamente armazenar-se, conforme havíamos previsto, 

sob essas duas formas extremas, de um lado  os mecanismos motores que o 

utilizam, de outro as imagens-lembranças pessoais que desenham todos os 

acontecimentos dele com seu contorno, sua cor e seu lugar no tempo 

(BERGSON, 1999, p. 97). 

 

 

 Distante da possibilidade da “conservação dos estados psíquicos” (BOSI, 2003, p. 37) 

a que se refere o método introspectivo de Bergson para o trato com a memória, o romance em 

estudo focaliza uma memória que se “ficcionaliza” pelas produções de Félix Ventura, dando 

origem ao que foi citado no início desta seção como “memória ficcional”. Esta se serve de 

uma “memória coletiva” para se constituir e, assim, alterar a própria visão que as personagens 

da obra possam ter sobre a instância móvel de uma memória, de um passado: 

 

Podem argumentar que todos estamos em constante mutação. Sim, também 

eu não sou o mesmo de ontem. A única coisa que em mim não muda é o meu 

passado: a memória do meu passado humano. O passado costuma ser 

estável, está sempre lá, belo ou terrível, e lá ficará para sempre. 

(Eu acreditava nisto antes de conhecer Félix Ventura.) (AGUALUSA, 2004, 

p.59, grifos nossos).   
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 O genealogista Félix Ventura torna-se, então, a via para se pensar a memória de um 

modo universal, isto é, o albino representa a possibilidade mesma de questionamento sobre a 

natureza das lembranças cultivadas pelos indivíduos. Como resultado, é possível observar 

uma noção de memória que, dialogando com a leitura de Halbwachs, caracteriza-se como 

“espaço não só de seleção, mas de reinterpretação e reformulação do passado, portanto, em 

transformação/renovação de sentido” (TEDESCO, 2004, p. 59). Tal processo, como elucidado 

até o momento, decorre de uma relação construída entre o sujeito e os grupos sociais dos 

quais faz parte, já que: 

 
Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 

ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 

objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. 

Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente distinto de nós, 

porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de pessoas que 

não se confundem (HALBWACHS, 2006, p. 30). 

 

 

 Tal constatação não deixa de fazer parte da exposição teórica sobre a reminiscência 

que o romance apresenta. Em dado momento, a osga narradora discorre sobre a natureza 

coletiva que a memória possui: “A nossa memória alimenta-se, em larga medida, daquilo que 

os outros recordam de nós. Tendemos a recordar como nossas as recordações alheias – 

inclusive as fictícias” (AGUALUSA, 2004, p. 139). Nesse ínterim, firmam-se, de uma vez por 

todas, os dois aspectos básicos que permeiam a tessitura de uma “memória ficcional” que aqui 

se deslinda: o processo dialógico do qual a rememoração se constitui e, no seio dessa 

interação, a manifestação de uma ação construtiva, criadora e, porque não, ficcional.  

Esse panorama inclui desde a formulação das memórias para os clientes do albino 

Ventura - como exemplo mais veemente, a criação de um livro de memórias para a 

personagem Ministro -, até a tentativa de relembrar os anos da infância em que tanto Félix 

quanto a osga “mergulham”, como demonstra a rememoração da osga, de sua infância quando 

era humano: “Lembro-me de um quintal estreito, de um poço, de uma tartaruga dormindo na 

lama. Ia um bulício de gente para além das grades. Recordo ainda as casas, baixas, afundadas 

na luz fina (como areia de crepúsculo)” (AGUALUSA, 2004, p. 102). 

 Imagens soltas a serem reconstruídas pela osga no diálogo primeiro com seus 

familiares, por exemplo, a figura materna – “A minha mãe estava sempre ao meu lado” 

(AGUALUSA, 2004, p. 102) -, fragmentos aos quais o sujeito busca atribuir sentido. Uma 

circunstância bem evidenciada por Goethe, em Verdade e poesia, recortada por Ecléa Bosi: 
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“Quando queremos lembrar o que aconteceu nos primeiros tempos de infância, confundimos 

muitas vezes o que se ouviu dizer aos outros com as próprias lembranças...” (GOETHE, 1986, 

n.p. apud BOSI, 1994, p. 59). Reverberando, assim, os grupos solicitados para a formação das 

lembranças projetadas, inicialmente, numa memória familiar.  

Tal aspecto se torna peculiar diante da tentativa de relembrar, verdadeiramente, da 

primeira infância – os anos iniciais de vida -, por exemplo, perante a visão de Félix narrando 

as memórias de quando fora deixado com o mulato Fausto Bendito Ventura, que “encontrou 

numa manhã de domingo um caixote à porta de casa” (AGUALUSA, 2004, p. 25), nela, Félix 

Ventura. Essa lembrança não poderia ser do albino, e sim de seu pai adotivo que lhe contara 

tal passagem, fazendo com que, nesse momento, aquela passasse às memórias do filho, pois, 

como afirma Halbwachs: “Não nos lembramos de nossa primeira infância porque nossas 

impressões não se ligam a nenhuma base enquanto ainda não nos tornamos um ser social” 

(2006, p. 43). 

 Para finalizar essa questão, as reflexões esclarecedoras de Ecléa Bosi são resgatadas 

mais uma vez: 

 
É preciso reconhecer que muitas de nossas lembranças, ou mesmo de nossas 

ideias, não são originais: foram inspiradas nas conversas com os outros. Com 

o correr do tempo, elas passam a ter uma história dentro da gente, 

acompanham nossa vida e são enriquecidas por experiências e embates. 

Parecem tão nossas que ficaríamos surpresos se nos dissessem o seu ponto 

exato de entrada em nossa vida. Elas foram formuladas por outrem, e nós, 

simplesmente, as incorporamos ao nosso cabedal. Na maioria dos casos creio 

que este não seja um processo consciente (BOSI, 1994, p. 407, grifo do 

autor). 

 

   
 A esta altura, é necessário voltar-se, então, para os elementos que auxiliam na 

construção da “memória ficcional”, que aqui vem sendo analisada. Dir-se-ia que aqueles 

compõem os “objetos de memória” de que fala Tedesco (2004, p. 81), já que atuam como 

reforçadores, legitimadores do processo memorial desenvolvido. Dentre os elementos 

observados, sobressai-se a presença da fotografia, seja pelo seu uso na criação de genealogias 

do albino, seja pelas imagens dos fotógrafos Ângela Lúcia e José Buchmann. De um modo ou 

de outro, a recorrência ao elemento fotográfico permite visualizar tempos diversos, repensar 

eventos e reconhecer espaços, quer sejam lugares de guerra pelas lentes de José Buchmann -

“Estive no Afeganistão em mil novecentos e oitenta e dois, do lado das tropas soviéticas... em 

Salvador, do lado da guerrilha... no Peru, dos dois lados [...] Fotografei muito em Israel e na 

Palestina. Muito. Ali não falta trabalho” (AGUALUSA, 2004, p. 81) -, quer sejam as luzes 
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captadas por Ângela Lúcia nos mais diversos ambientes, formando um “esplendório” 

particular. Afinal, como afirma Tedesco, a fotografia “é um suporte de sentimentos, 

presentificação de ausentes, mensagem visual e produtora de realidades” (2004, p. 49). 

 Justamente por ser “produtora de realidades” é que a fotografia serve tão bem aos 

interesses de Félix Ventura, justificando as memórias por ele criadas, ao mesmo tempo em 

que, de igual forma, responde aos interesses particulares dos seus clientes, a exemplo de José 

Buchmann, que faz uso de diversas imagens para garantir a veracidade do passado comprado. 

Com tal intuito, é possível reinscrever a memória, recriar eventos, refletir sobre momentos 

anteriores que embasam a genealogia adquirida, pois, de acordo com o próprio fotógrafo de 

guerras, José Buchmann: “- Os melhores retratos não são aqueles que conseguem resumir 

uma personalidade, são aqueles que resumem uma época” (AGUALUSA, 2004, p. 149). 

 Em igual medida, outro elemento de memória
48

 corresponderia à utilização da 

genealogia, objeto bastante referido nesta análise. No traçado do parentesco desenvolvido, ou 

melhor, inventado por Félix, alinham-se momentos históricos da formação do país e a própria 

tradição dada à relevância que o genealogista possui na sociedade africana (leitura que será 

mais bem refletida no estudo da personagem Félix Ventura). Esses aspectos, firmados pela 

necessidade de promulgar uma continuidade ao vivido, possibilitam salvar o “bom nome de 

família”, elemento comprado da efemeridade que a passagem do tempo impõe. Por essa 

razão, a genealogia dá substância à “memória ficcional” vivificada no romance, alimentando 

o passado reconstruído, podendo ser caracterizada, assim, como “uma árvore plantada num 

tempo e que é lembrada segundo uma referência temporal em que é possível de ser lógica, de 

não ser só contada, mas provada pelos vínculos temporais e pelos marcos significativos” 

(TEDESCO, 2004, p. 192, grifo do autor). 

 Nesse sentido, a genealogia vincula-se temporalmente à formação de uma memória 

nacional angolana, elemento fomentador de uma “memória patrimonial” 
49

 como via de 

significação de um novo período da história de Angola no pós-independência. Desse modo, a 

“memória ficcional” funcionaria como elemento capaz de conferir poder, de estabelecer uma 

hierarquia pautada na diferença entre os “senhores da memória” (LE GOFF, 2003, p. 422) - 
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 É válido salientar que o espaço simbólico do qual se compõe a casa do albino Félix também pode ser 

considerado um “objeto de memória”, conforme a leitura que vem sendo desenvolvida. No entanto, a observação 

de tal elemento com mais acurácia dar-se-á no estudo do espaço na obra, referente à seção 2.4. “O espaço e o 

tempo na leitura da reminiscência criativa” desta pesquisa. 
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membros e, desses, com outros de fora” (TEDESCO, 2004, p. 74). A memória patrimonial permite a valoração 

entre um dado objeto e o que ele representará em determinado grupo social, atribuindo sentido à memória 

coletiva do referido grupo. 



49 

 

manipuladores da memória coletiva - e os demais sujeitos que não podem tomar posse desse 

bem. 

 Assim, a identidade dos grupos é definida a partir do pertencimento ou não em uma 

classe seleta que utiliza da reconstrução do passado como meio para construir uma “memória 

política”, muitas vezes, erguida pela caracterização de chefes políticos que mereceriam seu 

posto até por uma justificativa memorial, histórica a ser transmitida à sociedade. Nesse 

panorama, controlar, “esconder, esquecer, lembrar, comemorar, produzir versões (‘oficiais’, 

geralmente), tradições... fazem parte da ‘estratégia política e cultural’ de quem manipula a 

memória” (TEDESCO, 2004, p. 125). Portanto, a reminiscência corresponde a um elemento 

crucial para a constituição dos agrupamentos humanos, para a afirmação de uma sociedade e 

sua história nacional, bem como para a sua legitimação frente aos demais países, grupos 

sociais vigentes. Reflexão compreendida muito bem pelas personagens de Agualusa, como 

demonstra a coreógrafa Seretha du Toit no romance As mulheres de meu pai:  

 

Nos nossos países, nestas partes de África, sempre tão convulsas, a memória 

não é um bem de primeira necessidade, não se come, não nos podemos com 

ela proteger do frio e nem tão pouco das doenças ou das calamidades - 

desprezamo-la. E, todavia, não é possível construir um país sem investir na 

memória (AGUALUSA, 2007, p. 502, grifos nossos). 

 
 

Leitura passível de ser explicada também pelas relevantes considerações de Le Goff 

diante das sociedades de base oral como o é a africana, advindas de um processo de 

colonização e independência política, tentando organizarem-se enquanto nações que se 

desejam conceber independentes:  

 

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, aquelas que melhor permitem compreender esta luta pela dominação 

da recordação e da tradição, esta manifestação da memória (LE GOFF, 2003, 

p. 470). 

 

 

 A memória compreende, então, uma ferramenta para que o passado seja revivido sob a 

luz de um presente a ser também construído de acordo com as experiências que vão sendo 

vivificadas. Ela faz-se, ao mesmo tempo, objeto de poder e manifestação do mesmo, podendo 

instituir identidades que se realizam pelo “passado grandioso” que ostentariam. A teorização 

memorial, realizada em O vendedor de passados, permite considerar muitas dessas questões a 
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partir do traçado ficcional que Félix Ventura edifica. Ademais, a teorização supracitada 

permite elucidar a memória como uma manifestação viva em complexo movimento por um 

presente que se vê alargado diante de um passado que não permanece distante, mas em 

intensa relação com aquilo que se vive hoje.  

Vista, ainda, de forma mais ampla, a memória suplanta, no texto de Agualusa, 

“apenas” um olhar remissivo a uma lembrança formulada para fins políticos e/ou sociais por 

um genealogista vendedor. Com efeito, o romance constitui um olhar sobre a natureza desta 

recriação a que se denomina de memória, repleta de silêncios, fragmentos e da reflexão 

mesma de que muitas vezes “Mais valem falsas recordações felizes [...], do que lembranças 

autênticas e desgraçadas” (AGUALUSA, 2005, p. 153) 50. 

 Além disso, o olhar recai sobre a dificuldade de relembrar e a dimensão criativa que se 

torna possível a partir do esquecer. Esquecer e lembrar tornam-se pares complementares de 

uma memória que, como analisado, não seria um “depósito” de lembranças, mas um universo 

em construção. Assim, é ratificada a possibilidade criativa da qual a reminiscência se 

constitui. Uma necessidade válida não só, metaforicamente, para um vendedor de passados e 

suas “memórias ficcionais”, mas também para a “sobrevivência” numa vida que carece da 

capacidade inventiva que só a memória e sua natureza “ficcional” poderiam ser capazes de 

saciar, como afirma a personagem Plácido Domingo no romance Um estranho em Goa: 

 

- A nossa espécie - continuou - tem fraca memória. Esquecemo-nos de quase 

tudo. Muitas vezes, por outro lado, julgamos lembrar-nos de coisas que 

nunca nos aconteceram. Coisas que lemos, que aconteceram a outros, ou que 

alguém nos contou. Certos peixes esquecem-se de onde vieram no curto 

instante que levam a percorrer um aquário. O aquário é para eles, dessa 

forma, um espaço infinito, novo a cada instante, cheio de surpresas e de 

diversidade. Cada volta que dão parece-lhes uma experiência inédita. 

Conosco passa-se algo semelhante. A natureza criou o esquecimento para 

que nos seja possível suportar o terrível tédio deste minúsculo aquário a que 

chamamos vida (AGUALUSA, 2010, p. 90-91). 

 

 

A necessidade de promover um novo olhar para com o vivido, de reimaginar o que 

teria acontecido, “repousa” no trabalho memorial, na ida do individual para o coletivo. É no 

diálogo com o outro que o sujeito conhece um pouco mais sobre si mesmo, alterando-se pelas 

informações conseguidas, uma reinvenção de si, chegando, de certa forma, a uma 

“ficcionalização” de sua história. Pelas letras de Agualusa, tal tessitura tornou-se possível 

diante de uma memória que não reproduz o passado – se é que essa ação seria exequível. Para 

                                                 
50
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tanto, não bastaria “um fio de Ariadne; é preciso desenrolar fios de meadas diversas, pois ela 

[a memória] é um ponto de encontro de vários caminhos” (BOSI, 1994, p. 413), de vários 

universos memoriais possíveis que ganham vida a partir das produções de Félix Ventura. Por 

conseguinte, olhares diversos se cruzam, realidades várias se conjugam na memória multíplice 

construída em O vendedor de passados. Essa reminiscência deslindará “mundos ficcionais” 

outros pelo jogo dialógico que, como visto, uma memória coletiva, ficcional, compreende. 

 

 

2.2.  A confluência de vozes na focalização do narrador 

 

 

 A composição da voz narrativa no romance O vendedor de passados estrutura-se como 

um plano multifacetado no qual diversas vozes “determinam” o processo enunciativo. Tal 

característica dialoga com o jogo intricado de reminiscências, de tempos e sonhos que o 

enredo de um “mercador de passados” sugere. Em decorrência disso, o percurso narrativo 

parece caminhar por um emaranhado composto pelo “novelo memorial” que a prosa em 

destaque possui, seguindo por uma dinâmica cuja perspectiva insere as ações de rememorar e 

narrar como pares indissociáveis dessa “cadeia romanesca” que aqui se busca analisar.  

Imbuído dessa leitura, instiga-se, a partir deste momento, a compreensão de como se 

constitui esse jogo narrativo de vozes a partir de seu profícuo inter-relacionamento com o 

elemento memorial que, conforme analisado anteriormente, preconiza uma construção 

incessante, uma reconstrução à luz de um presente a se refazer. A reminiscência, então, 

impregna o ato de narrar de um semblante ativo que parece governar aquela, de modo que 

relatar, no romance de Agualusa, vem a ser o mecanismo pelo qual o “tear” memorial seria 

edificado, segundo uma lógica em que “Tecer não significa somente predestinar [...], mas 

também criar” (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1989, p. 872, grifo do autor). Assim, 

pela narração, “universos ficcionais” serão criados, deslindando personagens outras oriundas 

desse processo, bem como múltiplos narradores incumbidos de entrelaçar tais universos, 

forjando-os por um movimento em que a memória torna-se elemento significante e 

significador. 

Nesse sentido, é que se inicia o estudo das vozes que permeiam a formação dessa 

simbólica “tessitura”, seja pela evidente imagem da osga narradora a acompanhar a travessia 

de genealogias criadas na casa do albino Ventura, seja pela figura deste que remata a voz para 

trazer à tona suas memórias, suas invenções, substanciando a enigmática composição de um 

vendedor de passados. Desta feita, ao narrado liga-se, por esse contexto, uma vivência 
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essencialmente subjetiva, tripartida e, ao mesmo tempo, interligada entre aquilo que é 

sonhado, aquilo que é criado e aquilo que vem a ser rememorado. 

Nessa vivência, cabe à osga, enquanto ser reencarnado, de certo modo, apartado, 

portanto, da experiência de vida humana à qual se dedica a observar, a abertura do “mundo 

ficcional” no qual habitam Félix e seus pretensos clientes. Dessa forma, tal narrador põe-se a 

observar o curso das ações desencadeadas no presente caótico de uma Angola em processo de 

reconstrução e a necessidade, nesse contexto, de um ser tão curioso como o albino Félix e 

suas genealogias. Como testemunha das ações decorridas, ligada intrinsecamente ao “inventor 

de passados”, a osga trata de dar ares à composição do protagonista da trama. Assim, o 

“pequeno deus nocturno” (AGUALUSA, 2004, p. 6) caracteriza-se como uma instância 

narrativa homodiegética
51

, o que corresponde a uma personagem habilitada a narrar 

“informações advindas da sua própria experiência diegética” 
52

 (REIS & LOPES, 1988, p. 

124). Isto é, a osga narra os eventos vivenciados por ela enquanto personagem, mesmo não 

assumindo o centro daquilo que se é narrado. Na verdade, Eulálio vivendo no mesmo 

“universo narrativo” do albino atrela-se a este, descrevendo, até mesmo, as minúcias do 

cotidiano daquele vendedor: 

 

O jantar dele resume-se a uma tigela de caldo verde, especialidade da Velha 

Esperança, a um chá de menta, a uma grossa fatia de papaia, temperada com 

limão e uma gota de vinho do porto. No quarto, antes de se deitar, veste o 

pijama com tal formalidade que eu fico sempre à espera de o ver atar ao 

pescoço uma gravata escura (AGUALUSA, 2004, p. 15). 

 

 

 Investida do papel de contar os eventos vivenciados, a osga narradora procura, 

inclusive, reforçar-se como um narrador possível, verossímil, em que sua própria estrutura 

animalesca possibilita, por sua vez, o olhar criterioso sobre o universo no qual Félix age: 

“Colocara-me exactamente sobre eles, pendurado do tecto, de cabeça para baixo, de forma 

que podia observar tudo em pormenor” (AGUALUSA, 2004, p. 148). Desse ponto de visão, a 

voz narrativa situa-se no primeiro nível de observação de um dos “mundos ficcionais” 

desvelados na obra, ou seja, a osga narradora dispõe-se na extremidade de um desdobramento 

narrativo singular no texto de Agualusa. Esse desdobramento é fundamental para se entender 
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a presença da multiplicidade de vozes e as relações que estas nutrem com os enredos do qual 

seriam instâncias enunciadoras. 

 É por esse jogo em que as ficções “encaixam-se” uma na outra - segundo a acepção de 

Todorov para narrativas que apresentam um enredo como embrião de muitos outros (1972, p. 

234) - que a análise se centrará a partir deste momento. Para tanto, retoma-se a disposição da 

osga Eulálio narradora no nível narrativo a partir do qual outras histórias podem ser 

desencadeadas, caracterizando-se, assim, como nível extradiegético. Neste plano, o narrador 

Eulálio, como ser que transita entre vidas - passadas e reencarnadas -, entre sonhos e entre os 

universos memoriais criados por Félix, narra os eventos do “mundo ficcional” habitado por 

ele próprio, além de Félix, seus clientes e as figuras intrigantes da Velha Esperança, Ângela 

Lúcia e Edmundo Barata dos Reis, qualificado – conforme a categorização genettiana – de 

nível intradiegético
53

 (REIS & LOPES, 1988, p. 130).  

Tal universo nascido da narração da osga projeta a imagem do genealogista Félix 

Ventura e seu processo criativo, cujas potencialidades inventivas impulsionam, na 

“declamação” dos antepassados imaginados, o surgimento de uma “nova” instância de 

narração na figura do albino ficcionista. Nessa medida, como “núcleo de invenção”, Félix 

assume a voz narrativa e passa a compor o passado das personagens, estas ganham outra 

versão a partir do microrrelato que a vida de outrora daqueles sujeitos adquirem. Pautado pela 

narração da trajetória de seus clientes, o albino narrador sumariza as ações que comporiam a 

“memória comprada”, manipulando, como ser criador que é, os eventos relatados de acordo 

com uma voz em terceira pessoa a qual toma para si, “surgindo dotado de uma considerável 

autoridade que normalmente não é posta em causa” (REIS & LOPES, 1988, p. 122, grifo do 

autor). Dessa forma, é que o genealogista se põe a contar, por exemplo, as desventuras 

sofridas pelos pais de José Buchmann, narrando de forma ulterior o que logicamente conhecia 

sobre o passado do indivíduo que acabara de criar: 

 

Poucos meses depois daquela foto, o rio correndo sereno para o seu destino, 

o capim alto em meio à tarde solene, Eva partiu para a Cidade do Cabo, 

numa viagem que deveria durar um mês, e nunca mais regressou. Mateus 

Buchmann escreveu a amigos comuns na África do Sul, pedindo notícias da 

mulher, e como nada conseguisse, confiou o filho a um empregado, um 

velho pisteiro cego, e foi à procura dela (AGUALUSA, 2004, p. 42). 
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Destarte, Félix se coloca como o narrador de uma memória criada, repleta de falhas, de 

vazios, que ele se encarrega de, a sua maneira, completar. Ademais, a própria reminiscência 

atua como elemento a ligar os “mundos ficcionais” abertos pelo jogo narrativo aqui 

desvelado. Pela criação memorial de Félix, novos universos ficcionais são construídos e, no 

interior destes, outras personagens, espaços e tempos surgem, compondo, dessa forma, o que 

Genette definiria como nível hipodiegético (REIS & LOPES, 1988, p. 128). A memória 

constitui, então, o sustentáculo das narrativas edificadas no interior de O vendedor de 

passados, tecendo “a rede que em última instância todas as histórias constituem entre si. Uma 

se articula na outra, como demonstraram todos os outros narradores, principalmente os 

orientais” (BENJAMIN, 1987, p. 211) dos quais Félix, como “homem-narrativa”, parece se 

aproximar. 

 Nessa articulação, predomina um diálogo evidente entre aquele que narra e aquele que 

se torna endereçado da história criada. Por essa razão, os clientes de Félix são potenciais 

“destinatários intratextuais” (REIS & LOPES, 1988, p. 64) dos acontecimentos contados, isto 

é, aqueles se constituem como interlocutores diretos daquilo que o albino enuncia no contexto 

imaginativo obtido por cada “consumidor” em questão. Nesse panorama, José Buchmann – 

um dos tantos destinatários do albino narrador – vê “brotar” seu “cosmo ficcional” do 

pequeno chão da Chibia
54

 a partir do qual não só seus progenitores – Eva Miller e Mateus 

Buchmann – vivificam o narrado, mas também outras personagens florescem para dar 

substância ao dito fantasioso de Félix Ventura, como o velho Bezerra. O albino discorre, 

portanto, sobre o universo de sua criação, artesanalmente, com a relevância daquele que 

perfaz, ao narrar, sua obra-prima, de uma forma singela e, ao mesmo tempo, perfeccionista 

(aspecto acompanhado de perto também pela osga narradora). Desse movimento, surge, por 

exemplo, o “mundo pequeno” do fotógrafo José Buchmann: 

 

Eva Miller, disse, não regressou a Angola. Um antigo cliente do pai, de 

famílias do Sul, como os Buchmann, o velho Bezerra, encontrou-a uma 

tarde, por acaso, numa rua de Nova Iorque. Era uma senhora frágil, já de 

certa idade, que se movia em meio à turba com uma lentidão aflita, “como 

um passarinho com uma asa quebrada”, dissera-lhe Bezerra. Caiu-lhe nos 

braços numa esquina, caiu-lhe realmente nos braços, e ele, com o susto 

soltou um impropério em humbe
55

. A mulher protestou com um largo 

sorriso: 
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55 

 

- Essas coisas não se dizem a uma senhora! 

Só então a reconheceu. Sentaram-se num café de imigrantes cubanos e 

conversaram até a noite cair. Félix disse isto e fez uma pausa: 

- Até descer a noite -, corrigiu: - Em Nova Iorque a noite baixa, não cai; 

aqui, sim, mergulha do céu. 

O meu amigo preocupa-se muito com a exactidão. Mergulha do céu, a noite, 

acrescentou, como uma ave de rapina. Interrupções assim desorientam José 

Buchmann. Ele quer saber o resto: 

- E depois? (AGUALUSA, 2004, p. 44-45). 

 

 

 No entanto, não se pode ignorar a função que o narrador Félix desempenha em suas 

“contações”, delas abstraem-se “mundos ficcionais” como o da personagem Ministro. A 

narrativa do estadista longe de se caracterizar pelo lirismo e/ou singeleza, percebidos 

anteriormente no passado de José Buchmann, compreende uma “transmissão entre os cacos de 

uma tradição em migalhas” (CANTON, 2009, p. 27), em que a arte de trocar experiências, de 

contar causos torna-se moeda de troca nesse cenário. Assim, Félix caminha pelo “script” das 

genealogias almejadas pela classe mais abastada de Luanda e, como “decifrador dos sinais 

visíveis, os da natureza e os da história” (TEDESCO, 2004, p. 116) da sua realidade social, já 

se “distancia” do universo narrado, em que o “eu” fala de um “eles” pré-formatado. Nasce, 

dessa forma, a esfera de vida recriada da personagem Ministro marcada, principalmente, pelo 

olhar objetivo com o qual o narrador apresenta tal passado vendido: 

 

O que lhe interessa saber é que durante os anos em que permaneceu aqui, 

governando esta nossa cidade, Salvador Correia
56

 conheceu uma senhora 

angolense, Estefânia, filha de um dos mais prósperos escravocratas daquela 

época, Filipe Pereira Torres dos Santos, apaixonou-se por ela, e desse amor... 

um amor ilícito desde já esclareço, pois o governador era um homem 

casado..., desse amor nasceram três rapazes (AGUALUSA, 2004, p. 120). 

 

 

 Não obstante, o jogo de vozes presentificado na prosa de Agualusa não se encerra no 

par osga/Félix e o desdobramento de “mundos ficcionais” que a atividade de um narrador-

ficcionista apresenta. Ao contrário, essa perspectiva possibilita a incursão de outras vozes 

como instâncias narrativas do romance, aspecto que acaba por alimentar a focalização 

cambiante que o texto deixa latente. Resulta-se, dessa maneira, numa narração intercalada 
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 Personalidade histórica que realmente no ano de 1648 libertou Angola da dominação holandesa entregando-a 

aos ditames portugueses em uma vitória heroica celebrada até meados de 1812 em Angola, o feito de 15 de 

agosto de 1648. Salvador Correia permaneceu ainda três anos no comando do governo de Angola. Em 1651, 

partiu para o Rio de Janeiro deixando como sucessor Rodrigo de Miranda Henriques. Conforme a seguinte 

referência: AMARAL, Manuel. Salvador Correia de Sá. In: AMARAL, Manuel. Dicionário Histórico. 

Disponível em: <http://www.arqnet.pt/dicionario/sasalvadorc2.html>. Acesso em: 10 fev. 2012. 
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(REIS & LOPES, 1988, p. 114), fragmentada, em que o que se é apresentado no fluxo da 

diegese responde às escolhas entrecortadas do narrador(es) que assume(m) a voz naquele 

momento e o que aquele(s) decide(m) contar. Por essa razão, o presente narrado se esgarça, 

especialmente, quando o que se deseja narrar faz parte do universo das memórias do “eu” que 

este traz à tona como uma forma de compreender o próprio instante vivido. Caráter ainda 

mais ressaltado quando a necessidade de se entender o presente se faz por um pretérito 

inventado, como ilustra a personagem José Buchmann, que assume a voz por meio de uma 

mensagem eletrônica enviada a Félix Ventura, na qual escreve: 

 

Meu bom amigo, 

Espero que esta carta o encontre de excelente saúde. Bem sei que não é 

exactamente uma carta isto que lhe escrevo agora, mas uma mensagem 

eletrônica. Já ninguém escreve cartas. Eu, sou-lhe sincero, sinto saudades do 

tempo em que as pessoas se correspondiam, trocando cartas, cartas 

autênticas, em bom papel, ao qual era possível acrescentar uma gota de 

perfume, ou juntar flores secas, penas coloridas, uma madeixa de cabelo 

(AGUALUSA, 2004, p. 107). 

Façamos então de conta que isto é uma carta e que o carteiro a depositou 

agora mesmo nas suas mãos. Há-de cheirar, talvez, ao medo que por estes 

dias as pessoas transpiram, respiram, nesta imensa maçã apodrecida 

(AGUALUSA, 2004, p. 108). 

Imagino que Eva tenha vivido no Cabo antes de se fixar em Nova Iorque. 

Receio, porém, que para a encontrar aqui, ou onde quer que esteja agora, 

precise de refazer todo o seu atormentado percurso. Voo para Joanesburgo 

amanhã, de regresso a Luanda; é um pequeno passo de Joanesburgo ao 

Cabo. Pode ser um passo importante na minha vida. Deseje-me sorte, e 

aceite um abraço do amigo sincero, 

José Buchmann (AGUALUSA, 2004, p. 111). 

 

 

 Por conseguinte, de destinatário de sua genealogia, Buchmann faz-se potencializador 

da invenção construída. Na busca de sustentar o passado do qual se reveste, o “eu” criado por 

Félix Ventura assume a voz, fazendo de seu criador o destinatário necessário para garantir a 

verossimilhança de sua identidade. O “eu” inventado ganha, assim, consistência, tornando-se 

capaz de, ao exprimir sua nostalgia do tempo das cartas contrapondo-as à frieza e à 

informalidade das mensagens eletrônicas, compor-se de uma “moldura” mais viva, um ser 

mais autêntico, enquanto personagem que não pudera ter sido outro senão aquele fotógrafo de 

guerras. Desse modo, a voz narrativa funcionaria como um componente a mais na 

relativização do enredo da personagem José Buchmann. Este passa a ganhar ares de verdade, 

até mesmo pelo crédito com o qual o sujeito tenta se firmar junto ao seu criador, por 

consequência este se confunde diante da imagem daquele que tenta galgar “passos 
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importantes em sua vida” e, ao mesmo tempo, diante da imagem dúbia do ser imaginado que 

o próprio Félix criou. 

 A relativização se edifica também pela tentativa do fluxo narrativo de recuperar as 

memórias, como se o ato da narração representasse a tentativa de relembrar algo, o que só 

pode ser figurado de modo fugídio, vago e fragmentado. Dessa maneira, o romance caminha 

entre as possibilidades de um presente incerto e as lembranças turvas de um tempo distante. 

Este, muitas vezes, fica em outra vida, a exemplo da osga que transforma o foco narrativo e 

assume a primeira pessoa para falar de um “eu” reencarnado que se põe a rememorar o “eu” 

humano que um dia fora. Por entre as revelações sobre um albino e sua “casa de genealogias”, 

irrompem de quando em vez, no discurso da osga narradora, as divagações de sua vida 

passada, compartilhando, juntamente com a personagem José Buchmann, de uma voz 

autodiegética (REIS & LOPES, 1988, p. 118). 

 Nesses breves momentos, a osga Eulálio tenta canalizar sua ação no sentido de 

resgatar os contornos de um “eu narrado” que se encontra demasiadamente distante do eu que 

narra no presente. Logo, os eventos a serem trazidos ao instante de quem os enuncia, 

possuem, em sua maioria, contornos sensivelmente traumáticos. Isto é, são esses 

acontecimentos que, uma vez tendo abalado a vivência de um bibliotecário solitário e recluso 

- o qual a osga teria sido -, seriam recuperados no presente como uma forma de tentar 

entender tais eventos. Essa volta a uma vida pregressa seria realizada por uma memória feita 

em ação, segundo as prerrogativas de Tedesco, em que a memória figura como instância de 

reflexividade: 

 

[...] ao narrar, a memória se faz ação, porém uma ação contextualizada, 

passível de modificação pela própria ação; torna-se um sujeito que reflete 

sobre esse mesmo contexto e sobre si mesmo, que busca, escolhe estratégias 

adequadas, escolhe fatos, situações e raciocina sobre o melhor tempo 

adequado para a lembrança, o tempo mais significativo e mais carregado de 

subjetividade (TEDESCO, 2004, p. 117, grifo do autor). 

 

 

 O tempo “carregado de subjetividade”, de que fala Tedesco, se faz compreensível, por 

exemplo, ante as lembranças dolorosas que o relacionamento conturbado do “eu” narrado pela 

osga possuía com as mulheres, ou melhor, o “não relacionamento” que aquele tinha com o 

sexo feminino. Reminiscências como essas redundaram em um sentimento de certo 

arrependimento do que não foi vivido, sugerido pelo verso que repisa a mente de Eulálio: “O 
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pior pecado é não amar” 
57

 (AGUALUSA, 2004, p. 36). Tal situação seria oriunda da própria 

iniciação sexual traumática que o “eu narrador” recorda, em um tempo longínquo sem 

demarcações precisas de uma vida humana que não sabe onde, nem quando, transforma-se em 

um pequeno lagarto e, assim, relembra: 

 

Senti-me desfalecer. Sim, eu completara dezoito anos, e nunca tivera uma 

mulher. Dagmar conduziu-me pela mão através de um labirinto de 

corredores e quando dei por isso estava, estávamos ambos, num quarto 

enorme, assombrado por graves espelhos. Então ela ergueu os braços sem 

nunca deixar de sorrir e o vestido deslizou-lhe num murmúrio até aos pés: 

- A castidade é uma agonia inútil, garoto, eu corrijo-a com prazer 

(AGUALUSA, 2004, p. 35). 

 

 

 Vale salientar que não somente as lembranças de uma vida humana pregressa 

correspondem à voz narrativa que se põe a observar a si mesma, no caso da osga, mas o 

complexo universo dos sonhos, do qual Eulálio coloca-se como porta-voz, também faz parte 

da instância narrativa em destaque neste momento. Desta feita, uma “coletânea de sonhos” 

junta-se ao presente, aliás, narra-se, na verdade, a memória de diversos sonhos, convergindo, 

em virtude disso, para um mundo narrado essencialmente caótico. Essa circunstância sugere a 

leitura de um multiperspectivismo presente no romance de Agualusa, desencadeado, seja pela 

constante permuta de vozes existente no texto, seja pela própria variação que o “eu narrado” 

sofre nesse processo. A variação atinge, por exemplo, desde a memória de uma vida humana, 

até a perspectiva que recai sobre um “eu sonhado”, visto como meio de encontro da osga com 

sua forma humana de outrora: “No sonho eu era um homem ainda novo, alto, a tender para 

gordo” (AGUALUSA, 2004, p. 49).  

 Por esse sistema, no qual a “reminiscência transforma o passado em atualidade” 

(ROSENFELD, 1996, p. 92), a atitude de recontar as memórias, sejam elas vividas, sonhadas, 

ou mesmo compradas, faz do ato de narrar um momento de criação, pois o vivido enunciado 

pelo(s) narrador(es) é recriado ao aflorar no presente. Assim, a osga narradora, por exemplo, 

também representa, pela memória sonhada aludida acima, um dos “núcleos de invenção” 

presentes na trama. Pelos diálogos esclarecedores com as personagens vistas em sonho, a osga 

constitui seu universo fictício, muitas vezes mais coerente do que o próprio “mundo ficcional” 

no qual Félix se diz criador de passados.  
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 A expressão é declarada também no romance As mulheres de meu pai pela personagem Fatita de Matos que, a 

fim de negar qualquer arrependimento sobre a sua relação com seu amante Faustino Manso, mede a força de suas 

palavras ao afirmar que: “Pecado é não amar. Pecado maior é não amar até o fim do amor” (AGUALUSA, 2007, 

p. 33). 
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 Para o “genealogista inventor”, o núcleo criativo ainda se expande, já que não fica 

restrito “apenas” à narração de parentescos observada anteriormente. Com efeito, o albino 

Ventura também se vê imerso na narração de suas próprias memórias, tomando, portanto, a 

primeira pessoa para trazer ao hoje as lembranças de sua adoção, da sua primeira memória
58

, 

em que a literatura seria seu primeiro lar, seu “espaço de nascimento” - “O albino falou-me 

disto com orgulho: - Eça foi o meu primeiro berço” (AGUALUSA, 2004, p. 25). Além disso, 

o capítulo intitulado de “(a chuva sobre a infância)” exemplifica claramente a ação de um “eu 

adulto” narrador que, impulsionado pela lembrança que a chuva lhe causa, põe-se a tentar 

recuperar a imagem do “eu infante”, acionando para isso: as brincadeiras vivenciadas em suas 

guerras imaginárias de índios e caubóis, utilizando chifutas
59

 e lanças que, segundo Félix, 

“nós mesmos fabricávamos, e até com espingardas de pressão de ar, eu tinha uma, um outro 

menino tinha outra, que carregávamos com maçãs-da-índia” (AGUALUSA, 2004, p. 93); a 

vivência da dor e a experiência da morte – “Agora mesmo fecho os olhos, e vejo. Oiço tudo – 

acreditas? Ainda hoje choro a morte dos meus cães. Nem deveria dizer isto, não sei se me 

compreenderás, mas choro mais pelos meus cães do que pelo meu pobre pai” (AGUALUSA, 

2004, p. 95). E ainda, com um tom confessional e saudosista, o “eu narrador” percebe a 

passagem do tempo e saúda um período em que a inocência infantil confluía-se à imaginação 

pura e às histórias criadas não era atribuído um “valor de mercado”: 

 

Fui feliz com o meu cão, o Cabiri, fomos os dois felizes para sempre [...]. 

Fui feliz no convés do Príncipe Perfeito, numa viagem eterna entre Luanda e 

Lisboa, lançando ao mar garrafas com mensagens ingênuas. A quem 

encontrar esta garrafa agradeço que me escreva. Nunca ninguém me 

escreveu. Nas aulas de catequese um velho padre de voz sumida e olhar 

cansado, tentou, sem convicção, explicar-me em que consistia a Eternidade. 

Eu achava que era um outro nome para as férias grandes (AGUALUSA, 

2004, p. 96, grifos do autor). 

  

 

 Contudo, a preeminência do “eu narrador” Félix realiza-se efetivamente quando o 

vendedor, no último capítulo do romance, passa a escrever um diário, convertendo todas as 

vozes presentes no texto em uma sensível interrogação. Isto é, a existência das demais 

personagens passa a ser questionada, assim como as ações por elas desencadeadas, visto que 

tudo faria parte do jogo criativo do albino, em outras palavras, tudo faria parte do amplo 
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 É válido relembrar aqui que a memória em questão seria aquela constituída a partir da ação de outros sujeitos 

que acrescentariam às lembranças do “eu” aquilo que recordam do mesmo. Tal mecanismo foi analisado 

anteriormente na seção 2.1 “A realização romanesca de uma memória ficcional”. 
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 Artefato utilizado para caçar pássaros, em forma de “Y” com duas tiras de borracha e uma peça de cabedal ou 

pano para se colocar uma pedra. 
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“mundo ficcional” que Félix teria imaginado. Sendo assim, os outros narradores presentes no 

romance – a osga, José Buchmann – seriam caracterizados como “múltiplos” do eu criativo 

que Félix corresponderia, concepção que o próprio albino narrador conjectura ao confessar: 

“Talvez eu o tenha sonhado inteiramente – a ele, a José Buchmann, a Edmundo Barata dos 

Reis” (AGUALUSA, 2004, p. 197).  

De um lado, Félix poderia compreender uma entidade demiúrgica, a conhecer todos os 

eventos anteriormente à sua narração, pois, de um modo geral, os enredos trazidos ao nível da 

enunciação pelo(s) narrador(es) partiriam da invenção de Félix, de sua memória, a “memória 

de um sonho” (AGUALUSA, 2004, p. 197). Por outro lado, a voz narradora dispersar-se-ia 

entre personagens e memórias outras para confluir em uma voz que se indaga sobre o próprio 

universo narrado, que lhe parece uma dúvida, uma possibilidade. Dessa forma, apesar das 

vozes narrativas encontrarem, em Félix, seu “manancial criativo”, o albino narrador parece 

não se caracterizar por uma “voz suprema” a reger o texto, uma onisciência que determina 

uma leitura última sobre o mundo narrado. Na verdade, reina a indefinição, o silêncio, a 

inconclusão que a narração de uma memória sugere pela atividade fragmentária de um sujeito 

que se põe a reunir os “cacos” de um sonho, de uma “construção de areia” (AGUALUSA, 

2004, p. 197). Tal visão, no romance de Agualusa, poderia dialogar com as concepções de 

Rosenfeld sobre a desintegração a que a perspectiva narrativa se traduz no panorama da 

modernidade: 

 

Mas sem dúvida se exprime na arte moderna uma nova visão do homem e da 

realidade ou, melhor, a tentativa de redefinir a situação do homem e do 

indivíduo, tentativa que se revela no próprio esforço de assimilar, na 

estrutura da obra-de-arte (e não apenas na temática), a precariedade da 

posição do indivíduo no mundo moderno (ROSENFELD, 1996, p. 97). 

  

  

 Explora-se, por essa medida, no texto de Agualusa, um jogo plurinarrativo em que 

diversos estratos de contação se confundem para depois serem ligados, tecidos à voz do 

inventor de memórias – Félix Ventura. Nesse “novelo memorial”, as muitas vozes e os 

“mundos ficcionais” criados sugerem a dissolução das dimensões “reais” e fictícias no 

romance, determinando a dissolução de uma verdade única, pois mesmo a voz criadora – 

representada por Félix – não se torna confiável (aspecto a ser mais bem analisado no terceiro 

capítulo deste estudo). Para esse sistema, torna-se elucidativa, enfim, a leitura realizada por 

Rita Chaves ao tratar do romance Mayombe (1980), de Pepetela, que pode muito bem ser 

tomada de empréstimo para as dimensões narrativas de O vendedor de passados:  
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A mudança do foco narrativo, desdobrado pelas vozes dos muitos narradores 

que o texto nos vai apresentar, é bem um indicador de que a verdade não 

pode ser vista como um bem absoluto, [...] Ela, a verdade, surge então do 

coletivo, da integração de pontos que se podem tocar e afastar, a um só 

tempo (CHAVES, 1984, p. 94 apud PADILHA, 2007, p. 222, grifos nossos). 

 

  

 Através de um enigmático vendedor de passados, as inúmeras vozes se reúnem numa 

memória coletiva, social, que aos poucos a análise aqui empreendida poderá desvelar. O 

“narrador coletivo”, presentificado na obra, realiza-se, assim, como voz questionadora de si e 

das histórias que conta, aliás, das memórias que narra. A começar, pode-se dizer que as 

múltiplas identidades criadas pelos muitos “mundos ficcionais” aflorados no romance dão 

vida ao eu narrador inventivo – Félix Ventura. 

 

 

2.3. As personagens e suas identidades no jogo memorial 

 

 

 Como elementos que tornam a enigmática narrativa de um “vendedor de passados” um 

todo vivo entre as múltiplas imagens memoriais de que se revestem, as personagens desse 

romance de Agualusa emergem ao nível narrativo como sujeitos que se encontram em 

processo de construção. Isto é, não é possível pelo fluxo de invenções, memórias, sonhos, 

delimitá-los de forma segura, estável. Há um impulso constante, no texto, de modificar o 

vivido, e, assim, alterando o presente, transformar-se por uma metamorfose contínua e 

desestabilizadora que torna os sujeitos fictícios da narrativa indivíduos dos quais pouco se 

sabe e sobre os quais o que se conhece não se torna digno de tanto crédito.  

 Assim, um jogo memorial é percebido a partir do qual as personagens de O vendedor 

de passados são, então, analisadas, vistas individualmente – Félix Ventura e a osga Eulálio -, 

ou em bloco – “o mundo pequeno” e “as marcas do passado”. Esses sujeitos apresentam-se 

aqui de acordo com o nível de relevância que possuem nas ações desencadeadas na narrativa e 

ao mesmo tempo consoante com o modo como, singularmente, relacionam-se com a memória 

que os constitui.  

Desse modo, a leitura aqui construída enreda-se na composição de um “mercador de 

memórias” e de seus “consumidores”, indo até aqueles que, pela reminiscência, assomam 

como símbolos de um tempo específico determinado socialmente no ambiente angolano. Por 

esse viés, a análise das personagens do romance centra-se no primeiro “nível de relativização” 
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 presente na obra, no qual as personagens ainda não foram assumidas como um produto dos 

sonhos de Félix Ventura em uma suspensão total dos seres que vivificam o romance. Desta 

feita, as personagens são percebidas como seres existentes, cada qual com sua identidade a 

refazer-se paulatinamente por um universo de sonhos, de invenções, enfim, de memórias. 

 

 

2.3.1.  A identidade perdida de um vendedor de passados 

 

 

Entre os “mundos ficcionais” que permeiam o romance O vendedor de passados, 

sublinha-se a figura enigmática da personagem Félix Ventura, um fabulador, um “arquiteto de 

memórias”. Tal personagem centraliza a trama de Agualusa como protagonista de uma 

história cujas demais personagens parecem ter sido criadas a partir da ação inventiva daquele 

emblemático genealogista. Por esse viés, Félix constitui o ponto de início a partir do qual os 

demais seres presentes na narrativa podem ser analisados e o jogo de identidades por aquele 

construído, melhor compreendido. 

Como instância de ação na narrativa, a personagem permite, via ficção, um 

conhecimento mais profundo da própria vida à medida que movimenta o enredo já que, como 

observa Candido (1976b, p. 53-54): “Enredo e personagem exprimem, ligados, os intuitos do 

romance, a visão da vida que decorre deles, os significados e os valores que o animam”. 

Nessa perspectiva, a ação de Félix projeta (como será visto) a composição do enredo no 

romance, ou melhor, dos múltiplos enredos dos quais se nutre a narrativa. Aqueles são 

evidenciados a cada passado construído, a cada reminiscência vivificada, tendo em vista que, 

em larga medida, são as produções de Félix que determinam o fluxo da diegese, seus 

acontecimentos, seus participantes em um devido espaço e tempo. 

Por essa leitura, caracterizar a personagem Félix envolve uma relação direta entre o 

albino e o estranho ofício por ele desempenhado, em que criar e vender memórias faz parte do 

presente angolano. A esta altura, já se torna possível depreender que a metáfora contida no 

título do romance de Agualusa deve ser lida em sua significação literal. Na verdade, refletir 

sobre a construção do simbólico Félix Ventura permite observá-lo a partir da posição que ele 

ocupa frente às demais personagens de acordo com os seguintes rótulos “profissionais” 

ativados pelo albino no romance: o “genealogista”, o “vendedor” e o não menos relevante 

“escritor”, amplamente interligados e associados ao material utilizado para realizar essas 
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 Uma discussão mais acurada sobre essa denominação será realizada no terceiro capítulo desta dissertação, o 

qual partirá de um referencial filosófico cético para refletir sobre as “verdades” que se fazem questionáveis em O 

vendedor de passados. 
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funções: a memória. Esta possibilita a constituição de Félix, que se constrói no momento em 

que declama os passados e os negocia, tendo como mote a ação criativa que o faz ser 

concebido como um dos centros de invenção do romance, já que - conforme as análises já 

tecidas - um se irradia da personagem Félix e o outro advém da figura da osga narradora. 

O albino repercute, enquanto núcleo imaginativo, um acúmulo de vozes, uma síntese 

criativa através da qual ressoa uma torrente de sons. A vida surge a partir das invenções do 

Ventura genealogista, em um cosmo no qual a fantasia “inunda” a realidade vivida, a exemplo 

do que observa a osga: “Faltava-lhe alma, a ele [Félix], faltava-lhe vida?! Neguei com 

veemência. Nunca conhecera ninguém tão vivo. Parecia-me até que havia nele nem digo vida, 

mais vidas a mais. Nele e em redor dele” (AGUALUSA, 2004, p. 86, grifos nossos).  

O inventor de memórias perfaz a partir de sua ação uma resposta ao contexto 

conturbado de Angola no pós-independência inerente à guerra civil que devastou o país. Félix 

apresenta em seu ofício singular uma relação intrínseca com o cenário social de Angola, mais 

especificamente de Luanda, em que uma seleta classe burguesa recém-formada deseja apagar 

uma memória colonizada, adquirindo um passado que faça jus ao porte que agora ostenta. O 

albino, então, “vende-lhes esse sonho singelo” (AGUALUSA, 2004, p. 17).  

Assim, Félix possui consciência do contexto no qual está inserido, aspecto que se 

relaciona, ainda, ao arquétipo fundamental ao imaginário tradicional
61

 africano de que o 

vendedor de passados se reveste no tocante à figura do genealogista. Este representa, na 

tradição africana, o depositário do conhecimento, dos fatos, das histórias, figura de extrema 

importância para a cultura africana, pois, para ela, o não conhecimento dos antepassados 

significa, em larga medida, desconhecer a si mesmo. A “herança ancestral”, nas palavras do 

contador Amadou Hampaté-Bâ (2010, p. 174), é a substância essencial para o exercício da 

aprendizagem da vida, por meio daquela, o sujeito liga-se ao lugar onde vive, e é nessa 

ligação que se atinge o equilíbrio, poder-se-ia dizer a totalidade. Por essa medida, o passado 

possui uma profunda relevância para o contexto tradicional africano, aspecto que fica ainda 

mais manifesto diante da importância da personagem genealogista nesse cenário, leitura 

tecida de acordo mais uma vez com as válidas palavras de Hampaté-Bâ (2010, p. 203): 

 

Dizer genealogista é dizer historiador, pois um bom genealogista conhece a 

história, as proezas e os gestos de todas as personagens que cita ou, pelo 
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 Entendendo tradição como o “conjunto de valores dentro dos quais estamos estabelecidos; não se trata apenas 

das formas do conhecimento ou das opiniões que temos, mas também da totalidade do comportamento humano, 

que só se deixa elucidar a partir do conjunto de valores constitutivos de uma determinada sociedade” 

(BORNHEIM, 1987, p. 20). 
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menos das principais. Essa ciência se encontra na própria base da história da 

África, pois o interesse pela história está ligado não à cronologia, mas à 

genealogia, no sentido de se poder estabelecer as linhas de desenvolvimento 

de uma família, clã ou etnia no tempo e no espaço. 

 Assim, todo africano tem um pouco de genealogista e é capaz de remontar a 

um passado distante em sua própria linhagem. Do contrário, estaria como 

que privado de sua “carteira de identidade” [...]. 

 A genealogia é, desse modo, ao mesmo tempo sentimento de identidade, 

meio de exaltar a glória da família e recurso em caso de litígio.  

 

 

 Desse modo, Félix interage com essa necessidade de um passado, tornando-se, no 

panorama atual de Angola, essa possibilidade de acordo com a proposição de sua propaganda: 

“Félix Ventura. Assegure a seus filhos um passado melhor” (AGUALUSA, 2004, p. 16). No 

entanto, parte-se, assim, do arquétipo geral do genealogista para o particular escritor e 

vendedor de ficções, numa leitura controversa à tradição africana. Tal situação se deve a uma 

série de fatores que acabam por indiciar a imagem de Félix como um “reformulador” dessa 

tradição, uma atitude que revela a ironia e a crítica política presente na imagem alegórica: 

“vendedor de passados”. 

 O primeiro aspecto a evidenciar essa “reinvenção da tradição” 
62

 consiste no próprio 

formato das genealogias construídas por Félix, pautadas no modelo heroico do colonizador, 

imagens notáveis que em nada se assemelhariam ao “primitivismo” 
63

 do ser colonizado, uma 

vez que, com efeito, é justamente essa versão da história que se quer abolida e, assim, 

reescrita como mostra a explicação de Félix sobre os seus clientes (AGUALUSA, 2004, p. 

17):  

 

Procurava-o, explicou, toda uma classe, a nova burguesia. Eram 

empresários, ministros, fazendeiros, camanguistas 
64

, 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 
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 Trata-se de uma reescrita do que é tomado como modelo estável, perene, o que na verdade reflete uma 

“tradição inventada” que, consoante com as considerações do historiador Hobsbawm, se entende como: “um 

conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 

ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que 

implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado” (1984, p. 09). 
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 Modo peculiar como recorrentemente o colonizador designava o universo ao qual pertencia o colonizado, este 

seria descrito “constantemente como sem roupa, sem religião, sem lar, sem tecnologia, ou seja, em nível bestial” 

(BONNICI, 2005, p. 230). Tomado nesse momento como uma forma de caracterizar o modelo das genealogias 

compradas pelos clientes de Félix que se imaginavam distantes do contexto do colonizado e, assim, dos atributos 

a esse delegados. 
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 Designam o grupo de comerciantes de diamantes ou demais pedras preciosas. 
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de ter como tias aquelas senhoras, prosseguiu, apontando o retrato nas 

paredes – velhas donas de panos, legítimas bessanganas 
65

 -, gostariam de ter 

um avô com o porte ilustre de um Machado de Assis, de um Cruz e Sousa, 

de um Alexandre Dumas.   

 

 

 O segundo argumento determinante dessa revisão da tradição perpassa a ênfase 

inventiva - que já vinha sendo descrita – da personagem Félix, pois suas genealogias são 

frutos de um processo imaginativo, os fatos históricos, por exemplo, utilizados muitas vezes 

para criá-las são transformados, recriados. Às estórias inventadas, o albino tenta dar ares de 

veracidade através de suas compilações, entre fotos e reportagens – instrumentos de trabalho 

– no processo de forjar o “ontem” para recriar o presente. De igual forma, o genealogista – 

encarnado por Félix - “trapaceia” com o hoje para reivindicar um passado pelas malhas do 

sincretismo cultural existente em face das relações entre Portugal, Angola e Brasil. De modo 

que, assim, a osga observa os logros que envolvem o ofício do albino Ventura: 

  

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. 

(AGUALUSA, 2004, p. 15).   

 

 

  Ora a concepção tradicional de memória, na qual se apoia o genealogista africano, 

imprime fidelidade ao que se conta, de forma que o passado seja trazido integralmente ao 

presente, sem modificações que alterariam a força do que está sendo contado. Por essa 

medida, diante das criações de Félix, as genealogias seriam corrompidas, visto que, no 

entendimento da tradição africana, “Ninguém é contador de história a menos que possa relatar 

um fato tal como aconteceu realmente, de modo que seus ouvintes, assim como ele próprio, 

tornem-se testemunhas vivas e ativas desse fato” (HAMPATÉ-BÂ, 2010, p. 208).  

 A atitude criativa que compreende o invólucro da personagem albino engendra mais 

uma transformação simbólica operada pela ficção em seu diálogo com a sociedade no tocante 

à questão da escrita, pois, na tradição africana, o genealogista possui uma atividade 

exclusivamente oral no processo de “contação” de histórias. Isto é, o passado vem à tona 
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 Senhoras vestidas com os panos tradicionais de vestimenta em Luanda. 
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oralmente através de figuras como os griots 
66

, indivíduos que declamam as genealogias, 

trovadores, animadores musicais, diplomatas, portadores da palavra e das histórias a serem 

narradas ao povo, sendo reverenciados por tal feito. Segundo Hampaté-Bâ (2010, p. 193), os 

griots podem ser classificados como: “griots músicos”, tocadores de diversos instrumentos, 

conservadores e transmissores da música antiga; os “griots embaixadores”, articuladores entre 

famílias a fim de resolver possíveis dissensões; e os “griots genealogistas”, historiadores ou 

poetas que são os contadores de histórias aos quais se centra a atenção neste momento. 

 Tais contadores encarregam-se de fixar os acontecimentos e as linhas de parentesco 

dos pertencentes à determinada etnia ou clã familiar, transmitindo-os oralmente, 

artisticamente, através do “arquivamento” dos eventos e dados na memória. Por sua vez, Félix 

se faz um agente da palavra, mas a subverte naquilo em que ela era fundamental à tradição 

africana como “Agente mágico por excelência, grande vetor de ‘forças etéreas’, não era 

utilizada sem prudência” (HAMPATÉ-BÂ, 2010, p. 169), trazendo o dito para a via da 

escrita, desta o “genealogista inventor” se serve para registrar consanguinidades que jamais 

existiram.  

A reformulação consistente da tradição, desempenhada por esse vendedor de passados, 

arraiga-se mais uma vez ao processo social africano quando se reflete sobre o momento de 

colonização a partir do qual as tradições angolanas – para tomar o espaço demarcado no 

romance de Agualusa - foram reinventadas, para não dizer fortemente apagadas, e o panorama 

da escrita passou a ser instrumento para se contar essa história de acordo com as 

considerações de Rita Chaves (1999, p. 20): 

 

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 

redimensionando, 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 outra 

ordem.   
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 Designação francesa ao contador de história do sexo masculino, sendo utilizado griote para a denominação 

feminina, conhecidos como animadores públicos originários da casta dos Dieli na tradição oral dos grupos 

Bambara e Fulas, na zona territorial do Mali na África Ocidental, consoante com as observações do contador 

Hampaté-Bâ (2010) já referido anteriormente. É válido ressaltar que, seguindo a definição de Hampaté-Bâ, não 

há griot em Angola, pois tal função é ligada a “um conhecimento esotérico transmitido de geração a geração e 

que tinha sua origem em uma revelação original” (HAMPATÉ-BÂ, 2010, p. 185), por conseguinte, tais laços 

sanguíneos não existem no solo angolano, apresentando-se “apenas”, tanto em Angola como em Moçambique, 

contadores de histórias não originários da casta dos Dieli. Os griots não são os únicos representantes da tradição 

oral africana, têm-se também os tradicionalistas, vistos em muitas regiões africanas como os conhecedores, 

depositários do saber e do conhecimento mais amplo dos ofícios tradicionais e da vida de um modo geral.  
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Dessa forma, o albino Ventura é o elemento instaurador de uma “nova ordem” 
67

 na 

prosa de O vendedor de passados, que permite revisitar as memórias culturais africanas, 

porém ao fazê-las, projetá-las no tempo presente em diálogo com o cenário de pós-

independência e os reflexos deste período. Félix emerge como um “griot genealogista” na 

contemporaneidade, mas um “griot às avessas”. Este conceito se explica quando se observa 

que Félix cumpre a função de um genealogista, declamando parentescos, ou seja, o 

estereótipo do griot é trazido à tona, porém há uma inversão dos aspectos que fariam de Félix 

um “contador no presente”. Desse modo, o albino corresponderia a uma “caricatura irônica” 

dessa figura relevante para a tradição africana, alterando suas características essenciais, pois 

diante da fidelidade ao dito que o griot pregava, Félix atribui um tom ficcional ao narrado; 

diante do tom oral utilizado para relatar o passado, Félix adiciona a escrita, os documentos 

que comprovem a veracidade do contado. Além disso, é possível ressaltar a relação que 

aqueles genealogistas desenvolvem com as famílias as quais ditam a genealogia, no caso do 

griot tradicional aproximado aos nobres, Horon 
68

, tentando recuperar os parentescos 

existentes e guardá-los na memória. 

Por sua vez, Félix alia-se à nova burguesia angolana, criando antepassados para seus 

clientes de acordo com o arquétipo por eles ditado. Tal arquétipo em nada se assemelha ao 

modelo sagrado de homem na tradição africana, pautado na sabedoria, no poder da palavra, no 

conhecimento dos ofícios tradicionais. Desse modo, o vendedor de passados dispersa o 

discurso tradicional, cria novos modelos de conduta, novos “heróis” que respondam à 

dinâmica dos vencidos que se querem imaginar vitoriosos diante de um pós-independência 

conturbado. A genealogia comercializada pelo albino pretende resgatar uma aura perdida, o 

sentimento do sujeito que conquistou a liberdade e, portanto, não estaria mais “colonizado”. 

No entanto, tal pretensão se realiza pela via da fantasia, pelo trânsito comercial da 

venda de passados e, por isso, a tradição é mais uma vez revista, chegando ao segundo rótulo 

assumido por aquele protagonista: o “vendedor”. Diante de um cenário angolano em que as 

ruínas de guerras começam a ser dissolvidas nas malhas de um “progresso” insurgente, 

fulgura uma tentativa de reconstrução, de recolocação de um país no espaço econômico 

global, na economia de mercado e nos padrões culturais massificados.  
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 A leitura das implicações políticas de um “vendedor de passados” no recorte temporal da pós-independência 

em Angola, bem como o viés crítico relacionado à questão do engajamento do escritor Agualusa perante o 

panorama sociopolítico observado, serão mais bem elucidados em outros momentos deste estudo que agora 

fogem ao delineamento da personagem analisada. 
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 Designação atribuída aos nobres ou chefes na tradição Bafur, de acordo com Hampaté-Bâ (2010, p. 197). 
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Nesse panorama, em que os pilares norteadores de toda uma tradição cultural foram 

abalados pelo mesmo sistema econômico que fez do espaço angolano local de exploração e 

produto escravizado, observa-se a imagem dos sujeitos que, oriundos desse contexto, desejam 

se guiar por essa mesma ordem econômica e dela participarem, a exemplo dos clientes do 

albino. Esses indivíduos tornam-se dispostos a serem vistos, desse modo, como mercado 

consumidor e, para tanto, adquirirem, até mesmo, um passado “novo”. Percebe-se um sistema 

no qual já não vale o discurso do “ser”, mas a via mercadológica do “ter”, pois tudo se 

transforma em comércio, assumindo um valor quantitativo. O passado está à venda, assim 

como a entrada no museu. Vive-se em um tempo em que a cultura popular se tornou “moeda 

de troca” e, assim, peça atraente do comércio ocidental vivificado no solo africano. 

Por essa lógica, Félix representa a via pela qual essa particular transação comercial 

vem a ser possível, ação que envolve uma série de nuances a serem refletidas a partir deste 

momento. Primeiramente, a imagem de um “genealogista vendedor” dessacraliza a estrutura 

da tradição africana, revertendo o griot em um agente do mercado, um “moderno intelectual” 

ao vender sua força criativa, para utilizar as palavras do Marshal Berman em Tudo que é 

sólido desmancha no ar (1986, p.115), obra que traça um panorama dos tempos modernos em 

suas variadas matizes, percorrendo três fases distintas: do século XVI ao fim do século XVIII 

(primeira fase); do fim do século XVIII – 1790 – ao fim do século XIX (segunda fase) e a 

terceira fase circunscrita ao século XX (de acordo com BERMAN, 1986, p. 16). A árvore 

genealógica, por sua vez, passa a ser vista como um produto, um objeto falsificado, que 

dissipa seu ar sagrado baseado no vigor da palavra para travestir-se em elemento de consumo.  

O jogo mercadológico atribui um preço ao elemento da cultura tradicional, 

desmitificando-o, o que responde contraditoriamente ao modo como o próprio homem 

tradicional concebia a lógica de consumo e a relevância dos elementos sagrados: “A relação 

do homem tradicional com o mundo era, portanto, uma relação viva de participação e não 

uma relação de pura utilização. É compreensível que nesta visão global do universo, o papel 

do profano seja mínimo” (HAMPATÉ-BÂ, 2010, p. 189, grifos do autor).  

Desse modo, a tradição é revista segundo a lógica do capital, cujo um dos imperativos 

determina a criação compulsiva de “necessidades humanas” 
69

. Tal assertiva é explicada por 

mais um reflexo desse Félix “vendedor”, visto que o albino realiza a prática de forjar o 

interesse de seus clientes por uma “memória-produto”, servindo-se, justamente, da relevância 

que o passado possui na constituição da sociedade africana. Contudo, como já foi abordado, 
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 Mecanismo utilizado pelo sistema capitalista para manipular os interesses dos indivíduos, isto é, seus desejos, 

suas ambições de acordo com uma lógica determinada pelo consumo exacerbado. 
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Félix revisa 
70

 o passado no presente, de modo a responder ao processo ideológico sustentador 

da veiculação de tal interesse. Esse aspecto decorre do anseio político de pertencer a uma 

nação independente com um acervo histórico glorioso que ressalte seus heróis, suas batalhas, 

mascarando realidades de um espaço sucateado pelos conflitos a fim de afirmar uma liberdade 

tão sonhada a um país por tanto tempo “colonizado” 
71

.  

Por essa ordem, o vendedor configura metaforicamente um símbolo da distopia
72

, 

marcada pela ironia reescrita sobre as raízes tradicionais. Rompe-se com o ideário do qual, 

por muito tempo, se alimentou o sonho angolano de um país digno que reconquista sua 

identidade ao libertar-se do jugo português, fazendo-se mais justo e democrático. Esse desejo 

repercutiu nas narrativas dos idos de 50 e 60 – leitura evidenciada no primeiro capítulo desta 

dissertação - para depois ser simbolizado sob o signo da dissolução, como o faz Agualusa ao 

reverter em “vendedor” o genealogista africano diante da emergente burguesia angolana
73

.  

 Para afirmar-se enquanto classe soberana na formação desse “novo” país – referência 

ao pós-independência política -, a burguesia não poderia prescindir do investimento 

representado pelo comércio criado por Félix Ventura como define José Buchmann, um de 

seus fregueses: “Acredito que sim, tão carentes de um bom passado andamos nós todos, e em 

particular aqueles que por essa triste pátria nos desgovernam, governando-se” (AGUALUSA, 

2004, p. 108). Desse modo, Félix corresponde, ficcionalmente, a um dos muitos agenciadores 

de um cenário moderno em que “produção e consumo - e necessidades humanas - tornam-se 

cada vez mais internacionais e capitalistas” (BERMAN, 1986, p. 89).   

 O “vendedor” corresponde dessa maneira, assim como seus clientes, a uma invenção, 

uma personagem proveniente do cenário vivificado em Angola, um “ator” primordial ao 

contexto histórico-político vivenciado no país. Félix vê-se alheio às implicações de seu 

trabalho, move-se indiferente ao porquê de seus clientes consultá-lo, afinal, um “vendedor de 

passados” não seria algo de se inquietar quando, como bem assevera Félix: “Temos um 

governo de fantasia. Um sistema judicial de fantasia. Temos, em resumo um país de fantasia” 
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 À noção de tradição, Gerd Alberto Bornheim percebe a relação intrínseca com a concepção de ruptura diante 

da dinâmica da contemporaneidade. Para ele, “A experiência da ruptura tornou-se o espaço ‘natural’ em que se 

move o homem contemporâneo” (1987, p. 29). 
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 A discussão sobre a questão de uma identidade nacional e a forma como ela é apresentada no romance será 

mais bem evidenciada na análise das personagens que perfazem os consumidores das memórias criadas por 

Félix. 
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 Entendendo distopia como uma situação evidenciadora da queda da utopia desejada. Nesse caso, Félix 

representa o elemento que satiriza, pela sua atitude comercial, com o ideário de uma pátria vitoriosa. Em outras 

palavras, a distopia pode ser entendida como um sentimento que sugere a perda da inocência, o aviltamento do 

sonho, o “desencantamento”, conforme designação atribuída por Inocência Mata (2003, p. 50). 
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 Salienta-se que a referência à expressão “burguesia angolana” se faz de acordo com a presença dos termos na 

obra estudada, conforme Agualusa (2004, p. 17).  
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(AGUALUSA, 2004, p. 160). Nesse processo mercadológico, o “negociante de memórias” 

não é ingênuo, pois se a imaginação guia suas produções, o capital o contamina e, assim, 

direciona a sua ação, como ilustra a passagem a seguir, na qual Félix se indaga se irá ou não 

além em sua tarefa habitual ao compor uma nova identidade ao forasteiro que lhe batera a 

porta:  

 

O passaporte não seria difícil, nem sequer arriscado, e ficaria barato. Posso 

fazê-lo, por que não?, um dia teria de o fazer, é o prolongamento inevitável 

deste jogo. 

(...) 

Cuidado meu camba
74

, cuidado com os caminhos que escolhes. Não és um 

falsário. Tem paciência, inventa uma desculpa, devolve-lhe os dólares e diz-

lhe que não poder ser. 

(...) 

Dez mil dólares não se deitam fora. Passo dois ou três meses em Nova 

Iorque. 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, 2004, p. 24, grifos nossos). 

 

 

Como parte do jogo, o albino atende aos desígnios do capital, tanto assim que José 

Buchmann é criado entre outras tantas personagens com as quais o vendedor interage. O 

desempenho da personagem principal não possibilita pensar em uma intensa relação entre 

“vendedor” e suas invenções
75

, pois a mensagem subliminar que envolve Félix nesse papel de 

“mercador de memórias” relembra a “reificação” à qual homens e mulheres estão submetidos 

na lógica capitalista, remetendo-se ao sentido elencado pela conceptualização marxista, em 

que o homem e suas ações passam a ser concebidos a partir do valor econômico que possuem 

enquanto mercadoria. Isto é, os valores, as relações intersubjetivas, as concepções histórico-

sociais que legitimam a sociedade são regulados pelo poder lucrativo da qual estão ou não 

imbuídos. 

 Nesse momento, no romance de Agualusa, prevalece a relação vendedor/cliente sobre 

o inventor/criação, sobre o genealogista e suas memórias. Assim, Félix poderia ser 

caracterizado, em seu ofício, como um “intelectual profissional” segundo a percepção de 

Berman sobre a imagem dos escritores perante o cenário da modernidade avassaladora: 

 

Assim que o trabalho é executado, eles se vêem, tal como qualquer outro 

trabalhador, separados do produto do seu esforço. Seus bens e serviços são 
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 Amigo. 
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 Faz-se a ressalva de que a ligação entre a personagem José Buchmann e Félix segue uma outra ordem a ser 

melhor explorada quando aquele for analisado, o que ocorrerá posteriormente nesta dissertação.  
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postos à venda, e são “as vicissitudes da competição e as flutuações do 

mercado” , mais do que qualquer intrínseca verdade, beleza ou valor -, ou, 

no caso, qualquer falta de verdade, beleza ou valor -, que determinarão seu 

destino (BERMAN, 1986, p. 114). 

 

 

 Dessa forma, perante as reflexões da cena contemporânea, destacam-se as 

contradições de um momento em que a imagem do contador de histórias é invocada sob a 

“roupagem” de um presente deformado pela lógica do capital. Desta feita, Félix Ventura 

configura a ironia moderna no espaço angolano, marcada pelo retorno à tradição pré-colonial, 

mas reinventando-a, com traços que sugerem a decadência desse estágio cultural primeiro 

pela “inserção” no panorama global contemporâneo. Benjamin, em seu ensaio “O narrador” 

(1987, p. 198), já exprimia a queda das experiências do ato de narrar, situação, que vivenciada 

no romance de Agualusa, reflete um griot que cede diante da lógica do capital. Em síntese, o 

vendedor de passados torna-se símbolo de um tempo em que o griot vê a sua aura perdida em 

uma inversão de valores que o faz figurar “às avessas”. Nessa situação, a noção de verdade já 

não pode ser admitida sem questionamento, pois se indaga até que ponto o que se assume 

como verdade, como tradição, não contém, assim, uma reinvenção. Enfim, Félix corresponde 

ao produto de um tempo em que: 

 

Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas; as relações 

que as substituem tornam-se antiquadas antes de se ossificar. Tudo que era 

sólido e estável se esfuma, tudo que era sagrado é profanado, e os homens 

são obrigados finalmente a encarar com serenidade suas condições de 

existência e suas relações recíprocas (MARX, s.d., p. 24, grifos nossos). 

 

  

Tal leitura seria trazida à reflexão anos mais tarde por uma das principais personagens 

de Agualusa, no que se refere ao “polícia de pensamento” Magno Moreira Monte
76

, no 

romance Teoria geral do esquecimento. Descontente com os rumos que o país tomava na “era 

da modernização” propagada por seus antigos “camaradas” de partido, Monte observa um 

espaço em dissolução a corroer as crenças que um dia já foram dignas de confiança. Desse 

cenário, como exposto acima, Félix seria uma consequência: 

 
Tudo o que é sólido se desmancha no ar, murmurou Monte, pensando em 

Marx, e pensando, como Marx, não em aviões, mas no sistema capitalista, 

que ali, em Angola, prosperando como bolor entre ruínas, vinha já 

apodrecendo tudo, corrompendo tudo, e, dessa forma, engendrando o 

próprio fim (AGUALUSA, 2012, p. 151, grifos nossos).  
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 Tal personagem se encontra presente, ainda, no romance Estação das chuvas e As mulheres de meu pai. 
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Em face de tal imprecisão diante do vivido, do questionamento de verdades que já não 

podem ser mais vistas como estáveis, discute-se, a partir deste momento, o substrato que 

estrutura as genealogias comercializadas pelo albino: a identidade. A leitura se explica diante 

do entendimento de que a Félix recai exatamente a tarefa de produzir as “estórias”, de 

“encaixar” personagens em sobrenomes importantes, ou mesmo de edificar novos indivíduos 

surgidos a partir de uma invenção memorial
77

. Dessa maneira, suas produções, ou melhor, 

seus clientes revestem-se de uma nova identidade à proporção que esta ganha vida no traçado 

das linhagens edificadas, isto é, a partir do passado criado, o freguês do albino assume 

imediatamente a “nova” identidade construída
78

 como se não houvesse sido outro até então.  

 Desta feita, percebe-se o jogo de identidades deslindado no romance, investidas, 

primeiramente, do ato de se indagar sobre o que se conceitua como identidade. Desse modo, 

por tudo que já foi analisado na trajetória desse protagonista singular, não haveria como 

entender esse conceito tão caro ao contexto pós-moderno de um modo estanque, fixo, estável, 

dado que aquilo que se diz ser pode em poucos momentos não ser mais, como os clientes de 

Félix, por exemplo. Na prosa de Agualusa, recupera-se, então, aquilo que Stuart Hall (1997) 

classificaria como o “sujeito pós-moderno” 
79

, visto como uma identidade “fraturada”, 

descentrada, relacionada ao cenário de globalização e seus efeitos pluralizantes
80

, que 

dilaceram o sujeito, retirando-o de uma noção acabada, para focalizá-lo sob uma ótica de 

eterna construção, de perene devir, em que como bem afirma Hall: “A identidade plenamente 

unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia” (1997, p. 14).  

 É através do discurso emblemático do albino que esse jogo de identidades torna-se 

evidente, aliado ao cenário caótico de um pós-guerra em que os antepassados surgem como o 

“caminho para superar a contradição que a descontinuidade da existência humana comporta e 

que a morte revela brutalmente” (RODRIGUES, 1983, p. 82 apud PADILHA, 2007, p. 27). 
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 Como exemplo, cabe lembrar o caso da personagem José Buchmann a ser mais bem analisado quando da 

reflexão sobre os clientes de Félix em seção posterior a este momento. 
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 Entendendo “identidade” a partir do que Castells define como “o processo de construção de significados com 

base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(is) 

prevalecer(m) sobre outras fontes de significado” (2008, p. 22). 
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 Para o tratamento da questão da identidade, Stuart Hall (1997) toma como referência três percepções distintas 

de identidades relacionadas ao momento histórico em particular dos sujeitos por elas aludidos. Desse modo, é 

que se apreende o “sujeito do iluminismo” que é marcado por uma definição individual de identidade, 

amplamente definida e centrada no sujeito como início e fim daquela; o “sujeito sociológico” que se refere ao 

contexto do mundo moderno em que a ideia de identidade passa a ser concebida na interação entre o eu e a 

sociedade e por fim o “sujeito pós-moderno” discutido acima. 
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 Sobre essa questão são relevantes, ainda, as concepções de Hall na obra Da Diáspora: Identidades e 

Mediações Culturais (2003). 
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As identidades são buscadas como uma forma de tentar reconstruir a memória perdida da 

cultura angolana, o que se realiza ironicamente por meio de uma farsa gerida pelo albino 

Félix. Dessa forma, se as identidades constituem “fontes de significado para os próprios 

atores” - de acordo com Castells (2008, p. 23) ao teorizar sobre a identidade - que se movem 

em contato com o universo social, Félix Ventura seria o provedor dos sentidos buscados por 

uma nova classe econômica que deseja se emancipar, tendo como suporte “um homem que 

traficava memórias, que vendia o passado, secretamente, como outros contrabandeiam 

cocaína” (AGUALUSA, 2004, p. 16).  

Dessa maneira, a incerteza inunda o presente diante do que está passível de ser 

afirmado ou não nessa paisagem romanesca. A dúvida atinge até mesmo a compreensão sobre 

quem se é, pois tal interrogação perpassa à ação inventiva de um “vendedor de passados”, 

alguém que pouco fala de si e, quando o faz, suas lembranças revelam-se frutos da sua 

imaginação, como demonstra a rememoração de Félix sobre a sua infância, uma memória 

fracionada, labiríntica, que se alimenta da realidade para transbordar em ficção: 

 

- Sempre que chove assim eu lembro-me dos gafanhotos. Não aqui, não em 

Luanda, claro, aqui nunca vi nada parecido. O meu pai, o velho Fausto 

Bendito, herdou, da avó materna, uma fazenda na Gabela
81

. Íamos lá passar 

férias. Para mim era como visitar o paraíso. [...] Vejo chover assim e lembro-

me da Gabela. 

 [...] A minha infância está cheia de bons sabores. Cheira bem a minha 

infância (AGUALUSA, 2004, p. 93-94). 

 

É nesse viés que se torna improvável admitir com exatidão a imagem de Félix 

Ventura, pois a composição dele envolve um cenário onde tudo está passível de ser 

questionado, desde as identidades por aquele criadas, as memórias das quais são compostas, 

até as estórias que as organizam nas genealogias comercializadas. Por esse liame, a própria 

lembrança infantil é posta em causa: “Gosto de o ouvir. Félix fala da sua infância como se 

realmente a tivesse vivido” (AGUALUSA, 2004, p. 94). 

  Talvez essa inexatidão seja compreensível à proporção que se entenda que a 

personagem encontra-se intrinsecamente relacionada às ações que ela realiza na narrativa. Por 

conseguinte, não há como desvincular o albino daquilo que ele representa enquanto “célula 

criadora”, ou seja, Félix está atrelado ao ofício de reformular a vida, desestabilizando a cada 

criação o que se tenta perceber como realidade. Além disso, o “negociante de passados” reúne 

as memórias das quais se revestem suas criações, sendo a partir do “artífice Félix” que as 
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 Uma das principais cidades de Angola, conhecida pelo seu forte potencial econômico. 
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outras vozes se tornam audíveis. Como exemplo dessa situação, é pertinente citar a 

constituição da personagem José Buchmann, pois, para a construção de tal indivíduo, o 

vendedor cria um “mundo paralelo”, narrando com argúcia de escritor os espaços, os fatos 

que comporiam o nascimento da fictícia personagem, destacando detalhes, enfim, tecendo os 

fios de uma genealogia.  

Nesses momentos repetidos ao longo do romance, Félix dissolve uma narrativa na 

outra como a personagem mítica Sherazade. Esta usa da experiência artística como uma forma 

de fomentar a vida, ou seja, a arte de narrar apresenta-se como elemento capaz de conferir 

poder e com ele manter a continuidade da existência. De forma semelhante, ao albino, cabe 

prender os fios do vivido no presente ao passado inventado, nutrindo-se da fábula construída, 

cultivando no paralelismo e na recorrência aos elementos fantásticos o revestimento a dar vida 

a sua estória. A palavra legitima o poder de um vendedor de passados na Angola 

contemporânea, a força do encantamento da “contação” das genealogias possibilita a criação 

de novas personagens, “novas vidas” que fazem de Felix Ventura uma “Sherazade 

reinventada”. Esse processo se exemplifica quando é narrado o passado da mãe fictícia de 

José Buchmann:  

 

Eva Miller trabalhava como decoradora de interiores. Vivia em Manhattan, 

sozinha, num pequeno apartamento com vista para o Central Park. As 

paredes da minúscula sala, as paredes do único quarto, as paredes do estreito 

corredor, estavam cobertas por espelhos. [...] - Sim, continuou o meu amigo, 

mas, a acreditar no que lhe dissera o velho Bezerra, não se tratava de 

espelhos comuns. Sorriu. Percebi que o arrastava já a força da sua própria 

fábula. Eram artefactos de feira popular, cristais perversos, concebidos com 

o propósito cruel de capturar e distorcer a imagem de quem quer que se 

atravessasse à sua frente. A alguns fora dado o poder de transformar a mais 

elegante das criaturas num anão obeso; a outros, o de a esticar. Havia 

espelhos capazes de iluminar uma alma opaca. [...] Assim, sempre que 

entrava no seu apartamento, Eva Miller não se sentia sozinha. Entrava com 

ela uma multidão. (AGUALUSA, 2004, p. 45, grifos nossos). 

 

 

No estudo da personagem, é interessante compreender que essa categoria narrativa 

está associada aos demais elementos do texto, de forma que “a verdade da sua fisionomia e do 

seu modo-de-ser é fruto, menos da descrição, e mesmo da análise do seu ser isolado, que da 

concatenação da sua existência no contexto” (CANDIDO, 1976b, p. 78). Dessa maneira, se o 

ofício de Félix se revela um discurso irônico para com a cultura tradicional africana, a própria 

construção do protagonista é perpassada pela ironia que se integra ao contexto no qual um 

albino, um ser sem cor, se encarrega de vender passados em uma terra de negros. 
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A ironia se torna corrosiva quando se leva em consideração que os albinos são vítimas, 

no solo africano, de uma série de preconceitos, injustiças, além de superstições que 

envolveriam o tráfico de órgãos daqueles indivíduos, em razão da crença de que seu cabelo ou 

o seu sangue podem ajudar a acumular riquezas
82

. Félix, no entanto, se define pelo contraste 

perante os demais - nem branco e nem negro -, situa-se em um “entre-lugar” a partir do qual a 

voz discriminada pode ser ouvida, em que o “outro” esquecido pode ser resgatado para o 

centro, pois, como reflete Laura Padilha, “No texto irônico, essa fala do outro é parte 

fundamental do processo, já que ela recupera o que se calou” (2007, p. 227). 

Nesse sentido, se a falta de melanina marginaliza Félix Ventura, como ele mesmo 

afirma: “– Sou um homem sem cor -, disse-me: - e, como você sabe, a natureza tem horror ao 

vazio.” (AGUALUSA, 2004, p. 85), a ironia de um “vendedor de passados” deslocaria o 

sentido para mais “além”, para o limbo, no qual seria um indivíduo que se refugia nas 

sombras o elemento capaz de prover, aos demais, a identidade. Esta, por sua vez, constituída 

também do olhar sobre a cor, torna-se um enigma a partir do qual Félix designar-se-ia 

ironicamente: “– 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, 2004, p. 18). Da mesma forma que para fugir à imagem renegada, 

outro albino, em Estação das chuvas, afirmaria: “- Não sou albino, sou mesmo branco – e 

levava a mão ao cabelo pintado de preto e desfrisado, risco ao meio. – Estão a ver? Sou 

mesmo branco!” (AGUALUSA, 2010, p. 338) 
83

. 

A imagem de Félix conflui, então, um “chão de alma comum dos personagens”, para 

utilizar uma expressão cunhada por Autran Dourado (1973, p. 107), nessa busca da identidade 

que se adeque aos anseios da identificação com o local, com o pertencimento, com o ser 

aceito. Nessa procura, Félix reafirma o que foi dito anteriormente sobre a metáfora de um 

“vendedor de passados” que passa a ser lida literalmente, pois o “material [do texto] vai sendo 

organizado de modo ominoso, que torna naturais as coisas espantosas” (CANDIDO, 1976b, p. 

77). 

O último rótulo a ser discutido corresponde à imagem de Félix enquanto “escritor”, 

representação que, no decorrer da análise sobre a personagem referida, já vinha sendo 
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 De acordo com informações presentes em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2010-12-13/albinos-

africanos-lutam-contra-trafico-de-orgaos-preconceito-e-crencas-tribais>. Acesso em: 12 nov. 2012. 
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 A presença dos albinos na obra de Agualusa pode ser citada no conto “A noite em que prenderam Papai Noel”, 

no qual se apresenta a condição do albino Pascoal – “o preto mais branco de África” (AGUALUSA, 2005, p. 6) 

–, no livro Manual prático de levitação, além da personagem Albino Amador no romance As mulheres de meu 
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“Pouca Sorte” (modo como ironicamente a personagem é denominada no enredo referido). 
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realizada. No entanto, cabe observar, ainda, de forma mais detida, a complexidade que 

envolve esse particular escritor 
84

, as personagens, os cenários e tempos das “estórias 

memoriais” criadas por um vendedor de passados que saltam para a vida, conforme a 

declaração do próprio albino: “- 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, 2004, p. 

75).  

Se partirmos das concepções de Antonio Candido (1976b) quanto à compreensão de 

que a personagem é o que figura de mais vivo no romance, Félix Ventura seria a figura mais 

enriquecida de vivências em O vendedor de passados. Uma vez criados por meio da ação do 

albino, as demais personagens ganham mais vida, ou seja, adquirem uma nova história pela 

genealogia comprada. Além disso, tais criações, ainda, são aceitas como verossímeis no fluxo 

da diegese, visto que, diante de um vendedor de passados, o que seria espantoso acaba 

tornando-se próprio da narrativa. Assim, o leitor insere-se entre o conceito de verdade 

desmistificado e a mentira da criação literária. Sobre esta, a fala de um escritor não nomeado, 

presente no romance de Agualusa, é citada por Félix, sendo esclarecedora para se refletir 

sobre esse substrato do qual se nutre a literatura, que nada mais seria do que a força loquaz da 

invenção: “- Sou mentiroso por vocação -, bradou: - Minto com a alegria. A literatura é a 

maneira que um verdadeiro mentiroso tem para se fazer aceitar socialmente” (AGUALUSA, 

2004, p. 75). 

A sensação de incerteza experienciada pelo leitor também é sentida pelas personagens, 

com destaque, neste momento, para a divagação que o escritor Félix potencializa entre o 

mundo por ele criado e o cenário onde vive. Desse modo, o albino ficcionista se sente imerso 

nas invenções que constrói, a ponto de se confundir diante da “mentira” criada e o que faria 

parte da realidade nesse contexto, tanto que o vendedor - escritor admite: “Crio enredos por 

ofício. Efabulo tanto, ao longo do dia, e com tal entusiasmo, que por vezes chego à noite 

perdido no labirinto das minhas próprias fantasias” (AGUALUSA, 2004, p. 125-126).  

Na pele do escritor, o albino Ventura encarna o jogo lúdico, “em que a memória, a 

observação e a imaginação se combinam em graus variáveis, sob a égide das concepções 
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 A imagem do escritor é figura recorrente nos romances de Agualusa, na maioria das vezes são eles que movem 

os enredos. Eles são os detentores da voz, por exemplo, na obra Barroco tropical (2005), um dos narradores é o 
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próprio escritor enquanto personagem real, por exemplo, no livro Nação Crioula (1998), em que o literato Eça 

de Queiroz é transformado em personagem e, assim, destinatário das cartas do protagonista da obra, Fradique 

Mendes. 
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intelectuais e morais” (CANDIDO, 1976b, p. 74), interligadas tanto com o desejo africano de 

possuir um passado heroico - que apague as algemas da colonização - quanto com o anseio, 

sublinhado por Vargas Llosa (2004), de se libertar de uma vida única quando se deseja viver 

outras tantas. A ficção de Agualusa acentua esse traço do humano por meio das narrativas de 

Félix, o que se explica pela remissão, mais uma vez, a Vargas Llosa no tratamento dessa 

questão: “Porque querer ser diferente do que se é tem sido a aspiração humana por excelência. 

Dela resultou o melhor e o pior que a história registra. Dela também nasceu a ficção” (2004, 

p. 21). 

Para finalizar as análises sobre tal albino escritor, é necessário destacar o momento em 

que Félix assume a autoria de um diário, rotacionando personagens, ações, lugares, dentro de 

um misto de ficção, sonho e imaginação que torna mais perceptível a imagem do “sujeito 

criador” no último capítulo do romance. A visão do ficcionista é reforçada, ainda, por meio 

daquilo que se poderia denominar de “metalinguística da criação”. Esta característica é 

evidenciada pela remissão a determinadas expressões que sugerem o desdobramento 

narrativo, já referido anteriormente, na obra de Agualusa, pois saltam outras narrativas da 

história de um vendedor de passados, sugerindo o processo criativo de Félix, bastante 

remontado nesta análise.  

A referida metalinguística é exemplificada pela nomeação de alguns capítulos do 

romance como: “(entre a vida e os livros)”, no qual a osga discorre sobre a relação 

desenvolvida entre a arte literária e a vida; “(anticlímax)”, passagem marcada pela quebra da 

expectativa de se encontrar a personagem fictícia Eva Miller; e, por último, “(personagens 

reais)”, capítulo no qual ocorre a criação de um livro de memórias para a personagem 

Ministro por meio da ação criativa de Félix Ventura. Do fulgor desses elementos, emerge, 

então, uma projeção dupla da ficção, uma história imbricada na outra
85

, tendo por artífice o 

albino Ventura, uma personagem singular que “costura a realidade com a ficção, habilmente, 

minuciosamente” (AGUALUSA, 2004, p. 139).  

Nessa teia complexa, é que se vislumbra Félix Ventura como um inventor de mundos 

paralelos, de memórias e identidades, uma personagem que ficciona a vida e por ela é 

recriado. O albino criador suspende a realidade por meio da atividade da invenção, 

construindo-se dessa incerteza, o que, de certa forma, recupera a sua própria denominação, na 

serenidade com a qual de forma “feliz”, Félix percorre os “caminhos” de suas “ficções” entre 

“uma sorte boa ou má” simbolizada pelo sobrenome “Ventura”, uma “felicidade duplicada” 
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que se ramifica nessa dupla projeção de vida. A memória torna-se o alimento dessa 

personagem e a faz transitar entre identidades híbridas, entre tempos e tradições, interligando 

os elementos do texto que se relacionam com a multiplicidade formadora de um “genealogista 

– vendedor – escritor”.  

Portanto, os ofícios exercidos por Félix complementam-se na incomensurabilidade da 

vida, sugerindo o “vendedor de passados” como a metáfora dos “descaminhos” da cena 

contemporânea em Angola e para além dela. As demais vozes da prosa romanesca de 

Agualusa aproximam-se da imagem alegórica desse genealogista inventivo, conduzidas ao 

“acaso” desse jogo de identidades, dentre elas, a extensão fantástica
86

 das personagens: a 

enigmática osga Eulálio. 

 

 

2.3.2. “A filosofia de uma osga” 

 

 

 O pequeno lagarto morador da singular casa de Félix Ventura representa uma das mais 

curiosas personagens da narrativa de Agualusa
87

. Tal “ser fictício” 
88

 acompanha os fatos 

ocorridos na casa do albino Félix, encarregando-se de tomar nota de todos os eventos ali 

desencadeados enquanto se abriga entre uma fenda e outra do teto ou colado junto à parede, 

tornando-se amigo e confidente do vendedor de passados. A personagem animalesca, uma 

pequena osga, revela-se, como outras tantas personagens dessa obra literária, um ser 

enigmático, que assusta e surpreende os demais seres por meio de sua risada quase humana. A 

complexidade de tal personagem vai muito além de sua composição animal para envolver a 

tensão entre as lembranças de um tempo presente vivido sob a forma de uma osga na casa do 

albino e as memórias de uma vivência de outrora sob uma forma humana que reencarna no 

corpo de um pequeno lagarto. 

 Por essa perspectiva, não há como desvincular da análise da personagem osga uma 

leitura simbólica, tendo em vista que esse ser fictício coloca em cena temáticas caras ao filão 

mitológico, seja ele pertencente ao contexto ocidental, seja concernente a um diálogo com as 

narrativas tradicionais africanas. Nesse liame, é válido, então, compreender que significação 
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 A questão do animismo, do mimetismo faz parte da tradição literária desde a linhagem helênica de Ovídio, de 

tal modo que dada a amplitude do tema exceder-se-ia este estudo caso pretendesse mencionar obras que 

apresentem tal temática. 
88

 Expressão cunhada por Candido (1976b, p. 55) para se referir à personagem ficcional, sendo bastante 

empregada neste estudo, apresentada a partir deste momento sem a utilização das aspas. 
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de simbólico está norteando as interpretações aqui construídas acerca daquela singular 

personagem. Para tanto, recorre-se à etimologia do vocábulo símbolo, que se origina do grego 

symbolon 
89

 e diz respeito à ideia de “reunião”, “unidade”; de modo que, o simbólico se refere 

à identificação, à analogia entre elementos que apresentam alguns traços semelhantes. Dessa 

forma, “o simbólico é necessariamente regido pelo princípio de integridade, de reencontro das 

partes, de redescoberta da harmonia pela reconstrução da totalidade” (GOUVEIA, 2003, 

p.163). É a partir dessa noção, a ser vista aqui como uma “integridade significativa”, que a 

construção da personagem osga será observada no romance em estudo, o que se dá pela 

compreensão de que os traços que a formam se acham incorporados à dinâmica da narrativa 

de O vendedor de passados. Esse aspecto é inferido a partir da confluência de múltiplas 

vozes, de tempos diversos e de discursos que dialogam (como será analisado) de forma 

profícua para a formatação dessa ubíqua personagem, um “pequeno deus nocturno” 

(AGUALUSA, 2004, p. 6). 

Primeiramente, é interessante observar as raízes simbólicas inerentes ao fato desse ser 

fictício crucial na narrativa constituir-se de uma forma animalesca a ser caracterizada 

biologicamente como uma “osga-tigre, ou osga tigrada, um animal tímido, ainda pouco 

estudado. Os primeiros exemplares foram descobertos há meia dúzia de anos na Namíbia” 

(AGUALUSA, 2004, p. 19). Na verdade, a imagem do lagarto e sua relevância no romance 

desencadeiam o questionamento sobre a possível relação que aquele suscitaria com o 

pensamento mitológico
90

 africano marcado, principalmente, pelas crenças animistas, cuja 

feição definidora apresenta a percepção de que todos os seres dispõem de uma “força vital” 

determinante da existência no universo. Nesse sentido, 

 

o pensamento negro-africano tem como base de unidade espiritual o 

Animismo, ao qual aderem ainda os africanos na sua grande maioria. A 

crença na existência de um princípio imaterial, de uma “alma” presente em 

todas as coisas, encontra-se efetivamente em quase todas as religiões 

africanas tradicionais (GOISBEAULT, 2005, p. 676). 

 

 

 

 Dessa forma, à guisa das crenças africanas, os seres, de um modo geral, encontram-se 

em constante relação movidos por uma “força vital” que os anima, de modo que a presença de 

                                                 
89

 De acordo com Cunha (2010, p. 596). 
90

 Entendendo mito como “um sistema de comunicação, uma mensagem” (2003, p. 199), a partir das 

considerações de Roland Barthes, em que o mito é concebido como um dito que só recebe esse caráter 

mitológico quando é avalizado pelo discurso social, isto é, o mito é uma “fala” construída historicamente, 

portanto, não deve ser compreendido como fruto da “natureza das coisas” (BARTHES, 2003, p. 200).    
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uma instância espiritual, ou seja, da alma em seres animalescos corresponde a uma leitura 

aceita culturalmente no panteão africano. O próprio lagarto, classe à qual a osga pertence, é 

considerado como um “mensageiro das divindades” (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 

1989, p. 533) para as artes das áfricas negras
91

. Nesse caminho, o animismo alinha-se ao 

contexto africano, faz parte desse cenário como o faz da casa de Félix Ventura em que este 

confessa no último capítulo do romance: “Sou animista. Sempre fui, mas só há pouco isso me 

ocorreu” (AGUALUSA, 2004, p. 198). 

 Nesse percurso analítico, é possível tecer uma ligação, dada as devidas ressalvas, com 

as estórias populares da ordem do imaginário que contemplam a tradição oral autóctone 

angolana: o missosso
92

. Tal ligação se explica pela compreensão de que sob a esteira dessas 

formas literárias tradicionais, apreende-se a temática do animismo e a ele se conjuga uma 

relação com o sobrenatural
93

, já que as personagens daquelas estórias podem ser, segundo 

Laura Padilha, “seres humanos, quanto animais humanizados ou entes sobrenaturais” (2007, 

p. 45-46).  

A crença animista presente nos missossos resgata também a noção de reencarnação, 

bastante relevante para o romance aqui estudado, pois a osga é caracterizada por esse 

processo, em que o passado atravessa a vivência reencarnada, instituindo a dinâmica de um 

presente confuso, alimentado dos vestígios de uma vida em outro tempo, um momento 

resgatado a todo instante na progressão narrativa: “Era como se me olhasse directamente para 

a minha alma (a minha velha alma)” (AGUALUSA, 2004, p. 19). Da mesma forma que as 

narrativas orais citadas acima, o romance de Agualusa apresenta, então, uma base animista – 

através da osga - estabelecida no princípio de que “tudo está habitado por um espírito 

                                                 
91

 É necessário salientar que, a partir da pesquisa bibliográfica deste estudo, não foi possível encontrar leituras 

referentes ao significado da osga no imaginário cultural angolano. 
92

 Não será realizada aqui uma reflexão aprofundada sobre tais estórias, visto que a relação estabelecida com elas 

vincula-se apenas ao cunho animista que possuem, percepção sustentada como uma forma de compreender a 

presença da osga no romance de Agualusa, uma personagem que não seria, por essa razão, estranha ao arcabouço 

literário angolano. Não se ignoram questões que distanciam e muito essas formas literárias do romance estudado 

como o caráter oral do missosso, a sua perspectiva didática quanto às tradições africanas, por exemplo. Sobre o 

missosso, recomenda-se o estudo da pesquisadora Laura Padilha em sua obra Entre voz e letra: o lugar da 

ancestralidade na ficção angolana do século XX (2007), referencial recorrido por várias vezes nesta pesquisa. 
93

 O sobrenatural também é naturalmente aceito nas narrativas de Lourenço do Rosário, isto é, nas histórias 

populares compiladas por ele, dando origem ao livro Contos africanos (2001). Nos contos, a morte é aceita como 

um processo de continuidade da vida, e o sobrenatural faz parte de um cenário no qual a natureza possui alma. 

Dessa forma, nesses textos, o mimetismo presente entre seres humanos e elementos da natureza corresponde, 

muitas vezes, a uma transfiguração do estado apresentado pelos indivíduos, por exemplo, no conto “Os dois 

órfãos”, em uma relação que não é questionada pelas personagens, fazendo parte da verossimilhança interna do 

texto. 
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semelhante a todos os outros espíritos [...] é natural que o homem possa se transformar num 

animal ou o contrário” (BETTELHEIM, 1980, p. 60-61 apud PADILHA, 2007, p. 46)
94

. 

 Seguindo nessa perspectiva, o signo da reencarnação contemplado pelo diminuto 

“deus nocturno” possibilita a correlação com o apanágio simbólico cultivado pelas tradições 

angolanas quanto à tese de complementaridade da vida. Este pensamento prega que os 

elementos que perfazem o universo estão em inter-relação constante como elos de uma 

mesma circularidade infinita. Em outras palavras, a morte não se constitui, por exemplo, 

como uma dimensão oposta à vida, mas sim complementar a esta, ou conforme Laura Padilha 

(quando analisa as narrativas dos missossos): “em Angola, uma terra africana, a morte não 

corta a comunicação com os vivos, já que, pelo primado da força vital, todos os seres 

interagem, portanto, se comunicam” (2007, p. 61, grifo do autor).  

Por conseguinte, voltando à obra de Agualusa, poder-se-ia inferir que a vida passada 

da osga, enquanto forma humana, e sua morte estão alinhadas ao renascimento dessa 

personagem em uma eterna continuidade no presente. Desta feita, o ser renascido edifica-se 

também pelas memórias que possui de sua vida anterior, elas o trazem incessantemente ao 

indivíduo introjetado no corpo de um pequeno lagarto que, assim, confessa: 

 

Não vos conto isto com o intuito de me justificar. Seria injusto atribuir a 

minha misoginia ao zelo d’ A Mãe ou à severidade do meu pobre pai. Fui 

quem fui porque me faltou coragem para ser diferente. Vejo Félix Ventura 

percorrer com os dedos o corpo trêmulo do seu amor [...]. Vejo-o, enfim, 

adormecer exausto, e começo a compreender como cheguei aqui 

(AGUALUSA, 2004, p. 171). 

 

 

 A fim de ilustrar melhor esse princípio de complementaridade que orienta as tradições 

africanas e, de certa forma, rege a evocação de uma osga reencarnada em O vendedor de 

passados, recorre-se também às palavras da estudiosa Leda Maria Martins quando afirma que: 

 

                                                 
94 Relaciona-se aqui o animismo africano ao candomblé brasileiro e, nesse sentido, à mitologia dos orixás 

difundida em quase toda a extensão das terras dos povos iorubás (em África). Embora, nessas dimensões 

mitológicas, não haja uma divindade relacionada diretamente à osga, é uma tônica atribuir aos elementos da 

natureza uma dimensão espiritualizada. Nesse sentido, o candomblé apresenta deuses como Iemanjá, que seria “a 

senhora das grandes águas” (PRANDI, 2001, p. 22); Nanã é a dona da lama existente no fundo dos lagos; Oxum 

dirige os rios; Oiá ou Iansã refere-se às tempestades, aos ventos, possuindo ainda um lado animal, conforme 

Prandi (2001, p. 298); Oquê seria a montanha; Oxumarê, o arco-íris, o deus da serpente que, segundo seu 

destino, “ele deveria ser seis meses um monstro e seis meses uma linda mulher” (PRANDI, 2001, p. 227). Logo, 

no panteão das divindades apresentadas, torna-se característica recorrente a metamorfose entre os deuses e os 

elementos da natureza, a exemplo de Oxum, já referida, que, diante da falta de chuva, “transformou-se num 

esplendoroso pavão” (FRANCHINI & SEGANFREDO, 2008, p. 183) para pedir clemência a Olorum – deus 

supremo. 
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A concepção ancestral africana inclui, no mesmo circuito fenomenológico, 

as divindades, a natureza cósmica, a fauna, a flora, os elementos físicos, os 

mortos, os vivos e os que ainda vão nascer, concebidos como anelos de uma 

complementaridade necessária, em contínuo processo de transformação e de 

devir [...] 

Nascimento, maturação e morte tornam-se, pois, eventos naturais, 

necessários na dinâmica mutacional e regenerativa de todos os ciclos vitais e 

existenciais (MARTINS, 2000, p. 79). 

 

 

 A dimensão sobrenatural inerente à composição de uma vida renascida instaura a osga 

como elemento irradiador da extensão fantástica no romance em estudo. Essa compreensão se 

fundamenta a partir da noção tão cara aos estudos literários quanto à questão do fantástico 

definido classicamente por Todorov (1992), em linhas gerais, como uma sensação que implica 

a hesitação inserida no texto entre duas situações: a do real e a do sobrenatural. Assim, a obra 

literária propicia o trânsito entre esses dois mundos, sugerindo a indagação entre o possível e 

o impossível, de forma que, enquanto dura esse impasse, admite-se a presença do fantástico.  

Todavia, não seria possível falar de proeminência fantástica no texto nos seguintes 

casos: quando a presença do sobrenatural faz parte naturalmente da realidade apresentada na 

obra, pois esta admite “novas leis da natureza, pelas quais o fenômeno pode ser explicado” 

(TODOROV, 1992, p. 48), caracterizando, assim, o que Todorov define como o “gênero do 

maravilhoso” (1992, p. 48); e quando a ideia de sobrenatural decai frente à explicação 

racional que recebe, pois no texto as leis da realidade não foram violadas, significando “que a 

obra se liga a um outro gênero: o estranho” (TODOROV, 1992, p. 48). 

  Embora a hesitação, como defende Todorov, seja um elemento relevante para a 

análise da presença fantástica, percebeu-se, nesta escrita, a possibilidade de ir além de uma 

perspectiva que defina o fantástico a partir da separação entre duas ordens antagônicas: real e 

sobrenatural. Tal possibilidade interpretativa corresponde a uma leitura em que esses 

universos não figurem essencialmente dissociados (no sentido todoroviano em que a hesitação 

é determinada pelo caminhar entre duas dimensões, buscando resvalar ou na aceitação do 

sobrenatural, ou na explicação racional deste), mas sim confluídos pela força de uma 

realidade contraditória, cujo desnorteamento é insinuado, primeiramente, pelo questionamento 

entre o que faria parte da realidade e o que seria extranatural nesse contexto.  

No romance de Agualusa, por sua vez, o campo das certezas diante da própria noção 

de realidade e fantasia está suspenso e há até mesmo uma “transferência de sentidos” entre 

esses universos. Se aquilo que é tomado como real fornece o assombro ao leitor perante uma 

osga narradora e personagem das estórias da peculiar casa de Félix Ventura (e “para além 
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dela”), os sonhos, segmentos imaginativos, parecem configurar-se como dimensões 

explicativas dessa mesma realidade. No entanto, diferentemente do que é tomado por Todorov 

(1992, p. 51) como um exemplo para a explicação do sobrenatural na narrativa (caso que seria 

classificado como “fantástico-estranho”), os sonhos protagonizados pela pequena osga não 

eliminam o sobrenatural, esclarecendo-o racionalmente, acabam, na verdade, por preencher os 

vazios do que é visto como realidade no enredo. De certa forma, aqueles (os sonhos) são, 

como bem afirma a osga, “quase sempre, mais verossímeis do que a realidade” 

(AGUALUSA, 2004, p. 50). 

Nesse sentido, a interpretação aqui sugerida para o domínio fantástico do romance O 

vendedor de passados dialoga com as orientações da estudiosa Bessière, recortadas pelo 

professor Remo Ceserani (2006), na reflexão construída sobre o conceito de fantástico 

exposto por vários críticos nos séculos XIX e XX. Para a estudiosa: 

 

O fantástico não deriva de uma simples divisão da psique entre razão e 

imaginação, liberação de uma e contenção da outra, mas da polivalência dos 

signos intelectuais e culturais. [...] O fantástico põe em relevo a distância 

constante do sujeito do real e por isso ele está sempre ligado às teorias sobre 

o conhecimento e às crenças de uma época. [...] o fantástico assinala a 

medida do real através da desmedida. O ceticismo que só marca a intimidade 

da razão e da desrazão é o ingrediente obrigatório do imaginável 

(BESSIÈRE, 1974, p. 56-57, 59-60 apud CESERANI, 2006, p. 65). 

 

 

   Assim, no decurso das ações de uma osga reencarnada, o fantástico é construído como 

aspecto inerente a uma realidade difusa, em que real e fantasia dialogam e se interpenetram. 

Tal prerrogativa não é incomum ao sistema literário de Agualusa, com efeito, ela traduz-se 

possivelmente como sua “porta de entrada” e, de certa maneira, como extensão para a própria 

literatura angolana de modo geral, como demonstra, por exemplo, a passagem a seguir 

retirada do romance A conjura: 

 

Por essa altura andava Severino a preparar um romance. Um grande romance 

que fosse capaz de retratar com fidelidade e interesse o estreito mas 

complicado mundo de Luanda. 

O doutor Alfredo Trony
95

 tentara, é certo, coisa parecida. Todavia, e na 

opinião exagerada de Severino, desconseguira o principal: 

- Ele ficou à porta do que somos. Não entrou dentro de nós. 

                                                 
95

 Referência ao escritor Alfredo Troni, nascido em Portugal, mas que viveu por um longo período em Luanda. 

Foi diretor de periódicos e publicou em 1882 uma novela intitulada Nga Muturi (Senhora Viúva). Esta retrata a 

passagem de Luanda de uma cidade ligada ao tráfico de escravos para os princípios singelos de uma 

modernização nos fins do século XIX para o início do século XX. 
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Porque, segundo o amanuense, o que era preciso era fotografar a realidade. 

Mas não esquecendo nunca que a realidade angolana era composta de uma 

grande dose de surrealidade. [...] Era preciso antes do mais captar a alma do 

povo. Compreender as pessoas: 

- Nós, angolenses, vivemos mergulhados num universo mágico. Muitos, 

como o Cordeiro da Matta
96

, acham nisto uma grande desgraça. Outros 

desdenham das crenças e das superstições do povo. Mas todos, mesmo 

quando afirmam o contrário, temem o poder dos calundus
97

. Eu penso que a 

força e a originalidade de um genuíno romance angolense só se poderá 

conseguir através da sábia mistura entre o imaginário e a realidade. Porque 

é assim que nós somos (AGUALUSA, 2009, p. 119-120, grifos nossos). 

 

 

 Destarte, a fim de analisar mais detidamente a presença fantástica no texto de O 

vendedor de passados, sublinham-se, a partir deste momento, alguns aspectos que elucidam 

essa presença através da personagem osga. Inicialmente, o olhar recai sobre a fluidez com a 

qual o trânsito entre uma situação cotidiana (vivenciada na casa de Félix Ventura) e uma 

situação nebulosa, presentificada nos sonhos da osga, é apresentado na narrativa. Esse 

movimento cadencia os múltiplos silêncios presentes na narração da osga e nas estórias das 

personagens, repletas de fragmentos de vários tempos e dimensões, em que se conjugam 

passado, presente, sonho e realidade. 

 O desconhecido, isto é, o que ficou elíptico, provoca o suspense na narrativa e os 

questionamentos já referidos aqui anteriormente, resultando em uma “escritura povoada pelo 

não dito” para utilizar uma expressão de Remo Ceserani (2006, p. 74). Tal escritura se mostra 

povoada pelas falhas da memória de um passado distante, em que, por exemplo, a imagem da 

osga aparece fugidia, disseminando a leitura do texto com perguntas sobre quem seria essa 

figura humana que outrora o pequeno lagarto diz ter sido: “Já me falha a memória, dizemos, e 

foi apenas o céu que escureceu. É isso o que sinto quando penso na minha anterior 

encarnação. Lembro-me de factos soltos, incoerentes, fragmentos de um vasto sonho” 

(AGUALUSA, 2004, p. 153). 

 O suspense continua frente ao “pequeno deus nocturno” que desenvolve um intenso 

jogo de claro e escuro presente no texto
98

, um jogo cromático vivificado por uma antítese 

inerente a um processo que percorre desde o semblante translúcido do animal, até sua 

                                                 
96

 Alusão ao escritor angolano Joaquim Dias Cordeiro da Matta - referido anteriormente no primeiro capítulo -, 

figura bastante ativa no cenário social de Angola no século XIX, grande responsável pela investigação da 

tradição quimbunda. Filólogo, etnólogo, jornalista e poeta, Cordeiro da Matta publicou vários livros que ilustram 

o seu relevante papel para o estudo da tradição angolana, como o Philosophia Popular em Provérbios 

Angolenses (1891). Ver Ferreira (1977, p. 18). 
97

 Espíritos dos antepassados. 
98

 Acepção ilustrada também por outras personagens, como por exemplo, a fotógrafa de nuvens Ângela Lúcia a 

ser analisada posteriormente neste estudo. 
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vivência noturna, metaforizando, desse modo, o clima de sonho, de invenção, em que as 

reminiscências dessa personagem são trazidas à tona. O animal liga-se ao sombrio, ao 

lúgubre, propiciando, pela sua esfera taciturna, o efeito de suspense citado acima. O 

sobrenatural, por essa medida, é mais uma vez lembrado por sua relação paradigmática com o 

elemento noturno, o que, no caso da osga, é justificado até mesmo biologicamente: “Durmo, 

por hábito, por imposição genética, porque a luminosidade me incomoda, o dia inteiro” 

(AGUALUSA, 2004, p. 115).  

 A percepção prodigiosa da osga torna-se ainda mais latente quando se adentra em uma 

questão fundamental para a análise dessa personagem, no tocante à leitura da imagem 

simbólica do “duplo” 
99

 tratado como leitmotiv na obra O vendedor de passados. Essa 

percepção se justifica pela imagem ampliada que os clientes de Félix Ventura assumem ao 

adquirirem um “novo” passado, como se fossem postos face a face um “eu” dito real e um 

“eu” criado pelas estórias do albino. A imagem duplicada se realiza na obra tanto pela leitura 

de um duplo homogêneo quanto pela dispersão do eu que se enxerga outro, um “eu estranho” 

(BRAVO, 2005, p. 269). Esta última versão é reconhecível pelo “desdobramento” da 

personagem Pedro Gouveia, por exemplo, que se torna José Buchmann (como será analisado 

em seguida), adquirindo uma identidade fajuta edificada pelo empreendimento criativo de 

Félix. Por sua vez, a dimensão homogênea do duplo é ensaiada, por exemplo, pelo “causo” 

contado por Edmundo Barata dos Reis sobre os duplos do presidente, sósias deste: 

 

- Substituíram o Presidente por um duplo. [...] Baixou a voz: - Substituíram o 

velho. Puseram um sósia no lugar dele, um espantalho, sei lá como dizer, a 

porra de uma réplica (AGUALUSA, 2004, p. 159). 

- Eu conheço o duplo. Contratei-o! Contratei outros também. O velho
100

 

nunca aparecia em público. Eram os duplos dele quem apareciam. Aquele, o 

Três, foi sempre o melhor. O único que podia falar sem levantar suspeitas, os 

outros ficavam em silêncio, só os utilizávamos em cerimônias de corpo 

presente (AGUALUSA, 2004, p. 161). 

 

 

O próprio Félix Ventura confessa a sua dupla natureza, entendendo-a como traço 

inerente dos seres humanos em um depoimento trocista dado à Ângela Lúcia: 

 

Aguentei-me esses anos todos porque tinha o Ventura. Gritava – Ventura vai 

lavar a loiça, e o Ventura ia. Gritava – Ventura vai buscar mais água, e o 

Ventura ia. 

- O Ventura? 

                                                 
99

 Consoante com Bravo (2005). 
100

 Referência ao presidente de Angola na época – Agostinho Neto.  
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- Eu próprio, o Ventura. Era o meu duplo. Em algum momento da vida todos 

nós recorremos a um duplo (AGUALUSA, 2004, p. 167, grifos do autor). 

 

 

   A compreensão da duplicidade no que diz respeito à osga perpassa dois movimentos 

específicos, focalizados pelo olhar do pequeno animal sobre si mesmo e pelo olhar deste visto 

em relação ao albino Félix. Nesse entendimento, a osga é formada pela correspondência 

tecida entre o “eu” e o “outro”, entre o sujeito e sua própria sombra, em uma ligação que, ao 

mesmo tempo em que conflui, refrata. O primeiro desdobramento da osga caracteriza-se, 

inicialmente, pela remissão à separação entre alma e corpo, elementos que estruturariam a 

composição humana segundo a crença de várias religiões tradicionais (de acordo com 

BRAVO, 2005, p. 262), porém, segundo a lógica da complementaridade (já vista aqui), 

imbricam-se eternamente. A cisão sugere o encontro de Eulálio com seu duplo, ou seja, a 

ligação com a materialidade animal ou a lembrança da forma humana simbolizam a relação 

dual morte/renascimento, sobre a qual a osga declara: “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, 2004, p. 43).  

O inconformismo do animal revela a tensão que envolve a separação/reunião de um 

corpo finito e uma alma infinita. A confrontação com a corporeidade põe em causa a 

possibilidade de uma realidade objetiva, refletindo, enfim, sobre a questão da existência
101

, 

pois, diante de um corpo que se metamorfoseia, ou mesmo que se transforma, poder-se-ia 

indagar: “onde está o infinito nessa forma?” (BRAVO, 2005, p. 270). Dessa maneira, a 

estranheza da osga em relação ao(s) corpo(s) caracteriza o desconforto perante um mundo 

que, antes de se apresentar de forma explicada, seria uma duplicata em que, como teoriza 

Bravo sobre os duplos, “tudo não passa de aparência” (2005, p. 270). Em outras palavras, a 

experiência dual da personagem osga sugere uma vivência que se fragmenta diante de um 

mundo igualmente fragmentado perante as aparências de realidades diversas, cenários 

construídos pelos sujeitos cotidianamente
102

. 

 Assim, através da imagem dual, o sentimento de incompletude é percebido, vem à tona 

a sensação de um sujeito que fora dividido e eternamente busca realinhar as suas múltiplas 

faces. A fragmentação é compartilhada pelas demais personagens do romance, cada qual a sua 

maneira, sugerindo a busca por uma inteireza que, aparentemente, poderia ser alcançada por 

                                                 
101

 Lembrando um ponto fundamental para os estudos filosóficos, pautado na distinção entre a essência e a 

existência, que, em linhas gerais, revela a dicotomia entre o entendimento dos objetos como “coisas em si” e das 

coisas como “objetos da experiência”. Ver Landesman (2006, p. 26). 
102

 Reflexão que será mais bem elucidada no terceiro capítulo desta pesquisa. 
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meio de um “passado comprado” ou pela reconstrução de uma memória, pois esta, como já foi 

dito, parece alimentar todos os seres que transitam no universo de Félix Ventura. Na esteira 

desse pensamento, a osga reconhece-se como um ser que divagou entre múltiplas vidas, mas 

não se integrou a nenhuma delas completamente, o que sugere a indagação se tal ação 

realmente é possível de ser feita. Desta feita, vai-se de uma partição objetiva entre um “eu” 

animalesco e um “eu” rememorado em sua forma humana para concentrar os diversos 

desdobramentos de um mesmo ser fictício, imersos nos pares entre vida e morte; morte e 

renascimento; o corpo e a alma transcendente; o outro desconhecido não nomeado e o “eu” 

recriado, “nascido” sob a denominação de Eulálio aquele que, segundo Félix, “tem o verbo 

fácil” (AGUALUSA, 2004, p. 89). 

 Nesse panorama, surge, ainda, o duplo temporal entre passado e presente caracterizado 

pelo enlace de duas vidas que, constantemente, interagem como uma forma de dar substância 

ao presente renascido através de fragmentos de um passado amorfo. Com relação à 

personagem osga, tal situação é construída por vários eventos vivamente reiterados na 

narrativa: por meio de uma memória traumática balizada pela relação conflituosa que a osga 

Eulálio possuía, em sua forma humana, com as mulheres a ponto de afirmar hiperbolicamente 

sobre a sua iniciação sexual traumática: “Vivi aquele exacto instante, milhares, milhões de 

vezes, com terror e com asco. Vivi-o até ao último dos meus dias” (AGUALUSA, 2004, p. 

36); pela memória fugidia do cenário infantil de sua outra vida por entre as “casas, baixas, 

afundadas na luz fina (como areia) do crepúsculo” (AGUALUSA, 2004, p. 102); e, ainda, 

pela possibilidade onírica de reavivar seu corpo humano manifesto especialmente nesse plano 

imaginativo: 

 

Podia ver a minha imagem reflectida nos espelhos – um homem alto, de 

carão comprido, a carne cheia, e todavia lassa, um tanto pálida, um desdém 

mal disfarçado pela restante humanidade. Era eu, sim, há muito tempo, na 

duvidosa glória dos meus trinta anos (AGUALUSA, 2004, p. 73). 

 

 

 A esta altura é válido salientar que não há um conflito entre as dualidades apresentadas 

na constituição da personagem Eulálio, pois essas não configuram posições maniqueístas 

corroboradas por um duplo bom ou mal segundo uma lógica cartesiana. Com efeito, essas 

“versões” da osga se encontram em uma sinergia aplicada ao estabelecimento de um clima de 

suspense, de dúvida que atravessa a formação desse “eu dual”, conforme o questionamento a 

que se faz Eulálio: “A minha condição actual será – atormenta-se a suspeita – um castigo 

irônico. Ou é isso, ou foi simples distracção” (AGUALUSA, 2004, p. 36). 
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 Chega-se ao segundo movimento duplicador da personagem osga, uma instância 

concentrada na relação construída com o vendedor Félix Ventura. Dessa ligação, é que surge 

a nomeação Eulálio atribuída à osga (situação já referida anteriormente), um batismo efetuado 

por aquele que cria personagens novos para a narrativa à medida que inventa uma genealogia 

nova para seus clientes – o albino Ventura. Nessa medida, a condição de criador atribuída a 

Félix é mais uma vez sublinhada, o que indicia, desde já, a dimensão de um “eu” que se 

divide frente as suas criações, isto é, frente as suas “possíveis personagens” 
103

. 

 Voltando à análise da personagem Eulálio, é perceptível o lugar que ela ocupa como 

alter ego do genealogista Félix, um “segundo eu” (BRAVO, 2005, p. 261) do albino, 

convertendo, paradoxalmente, o homogêneo no heterogêneo, tendo em vista que, enquanto 

seres fictícios distintos, ambas as personagens confluem-se, até mesmo, “telepaticamente”. 

Primeiramente, uma relação de similaridade é criada entre albino e osga, o que decorre do 

olhar superficial sobre tais sujeitos no tocante à questão da cor de cada um que, se muitas 

vezes contrasta com os demais indivíduos, entre aqueles fulgura como uma linha de 

contiguidade. Assim, o suspeito “fio de amizade” (AGUALUSA, 2004, p. 5), que parece unir 

Félix e Eulálio, é realçado pelas sombras habitadas no “entre-lugar” comum a seres sem cor 

em um ambiente de contingente preto, conforme afirma o vendedor de passados ao confidente 

Eulálio – seu duplo: “- Péssima pele, a sua. Devemos ser da mesma família” (AGUALUSA, 

2004, p. 4). 

 A duplicidade adquire substância quando a osga, em sua aparência humana, encontra-

se com Félix Ventura através dos sonhos, o que acontece por várias vezes na narrativa. Nessas 

passagens, os diálogos marcados por vários discursos diretos oferecem ao cenário um ar 

verossímil para o mesmo sonho compartilhado duplamente. Essa dimensão propicia a união 

entre o “eu” e seu “duplo”, a exemplo do que narra a osga: “Contou-me, na última vez que 

nos sonhamos” (AGUALUSA, 2004, p. 145, grifos nossos). Tal encontro traduzir-se-ia, 

alegoricamente, como o vislumbre de uma das múltiplas facetas das quais o sujeito, Félix 

Ventura, seria revestido, uma ação que possibilitaria ao indivíduo “penetrar em si mesmo” 

(BRAVO, 2005, p. 275), reconhecer-se ao identificar o outro como “parte de si”. Assim, Félix 

e Eulálio “integram-se”: 

 

                                    - E o nome? Afinal o muadiê
104

 disse-te quem é? 

                                                 
103 A reflexão mais detida sobre a imagem de Félix Ventura e as múltiplas facetas incrustadas à sua 

personalidade será realizada no terceiro capítulo deste estudo, particularmente na seção intitulada “A super-

relativização na gênese das criações de Félix”. 
104

 Vocábulo utilizado na gíria luandense no sentido de indivíduo, fulano, tipo, gajo. 
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  Ninguém é um nome! – Pensei com força. 

- Ninguém é um nome! – Respondeu Félix. 

A resposta apanhou Ângela Lúcia de surpresa. Félix também. Vi-o olhar 

para a mulher como para um abismo. [...] 

- Não -, confirmou num sopro: - Não sei quem é. Mas se sou eu quem o 

sonho posso dar-lhe o nome que quiser, não achas?, vou chamá-lo Eulálio, 

porque tem o verbo fácil. 

- Eulálio?! Pareceu-me bem. Serei pois Eulálio (AGUALUSA, 2004, p. 89). 

 

 

 O encontro de Eulálio e Félix, do eu e o outrem, simboliza o momento de tomada de 

consciência do sujeito sobre si mesmo e sua construção multifacetada. Nessa circunstância, as 

certezas se dissolvem e só “resta” a sensação de incompreensão diante do vivido, em um 

questionamento latejante sobre quem se é, pois “Ver seu duplo é estar louco” (BRAVO, 2005, 

p. 275), como sublinha a passagem a seguir, retirada do capítulo denominado “(sonho n.º 4)”: 

 

- Desculpe a pergunta, mas posso saber o seu nome? 

- Não tenho nome -, respondi, e estava a ser sincero: - sou a osga. 

- Isso é ridículo. Ninguém é uma osga! 

- Tem razão. Ninguém é uma osga. E você – chama-se de facto Félix 

Ventura? 

A minha pergunta pareceu ofendê-lo. Reclinou-se no banco e mergulhou os 

olhos no fundo assombro do céu. Temi que fosse saltar para dentro dele. [...] 

Félix voltou-se lentamente, os olhos úmidos: 

- É isto a loucura? 

Não soube o que lhe responder (AGUALUSA, 2004, p. 86, grifos nossos). 

 

 

 A imagem ampliada do “eu”, o duplo, como elemento relevante para a análise não só 

da osga Eulálio, mas também das demais personagens da narrativa justifica-se pela ligação 

que essa questão possui com o fenômeno das transformações, das metamorfoses. Este 

fenômeno é componente essencial do fio temático em que se acha inscrito um “vendedor de 

memórias” ficcionais, a partir das quais se estabelece a “movência”, o trânsito de identidades, 

o intercurso temporal. Volta-se, enfim, aos meandros da complementaridade que aqui se 

falou, simbolizados pela representação de uma “espiral” 
105

: 

 

Mas o duplo renasce sempre das cinzas que marcam a relação com a morte. 

Mais que o círculo, é a imagem da espiral que viria ao caso, o símbolo da 

morte-renascimento. O duplo está apto a representar tudo o que nega a 

limitação do eu, a encenar o roteiro fantasmático do desejo (BRAVO, 2005, 

p. 287). 

 

 

                                                 
105

 Figura a ser mais bem discutida posteriormente ao focalizar-se a dimensão temporal do romance em estudo. 
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 Por essa via, não há como distanciar o olhar sobre o processo de transformação do 

signo da reencarnação o qual a osga representa. Tal acepção auxilia o entendimento acerca de 

uma identidade construída, um discurso móvel como o é a realidade (discussão já realizada na 

análise da personagem Félix Ventura). Nessa movência, a mutação faz parte do indivíduo, a 

mudança lhe é algo inerente e, assim, a exemplo da osga, declara-se: “Sim, também eu não 

sou o mesmo de ontem” (AGUALUSA, 2004, p. 59). De acordo com essa leitura, é possível 

traçar um diálogo profícuo com a epígrafe do romance em estudo, uma referência ao escritor 

Jorge Luís Borges: “Se tivesse de nascer outra vez escolheria algo totalmente diferente. 

Gostaria de ser norueguês. Talvez persa. Uruguaio não, porque seria como mudar de bairro” 

(AGUALUSA, 2004, n.p.). 

 A epígrafe já prenuncia o eterno ir e vir a que estão “delegados” os sujeitos fictícios 

que povoam o mundo ficcional do qual faz parte um vendedor de passados. Por aquele 

fragmento, percebe-se o olhar sobre a efemeridade da vida e, paradoxalmente, a 

multiplicidade desejada. Isto é, o desejo humano abstrato de ser “outro” emerge em uma 

perene insatisfação do “eu” com a vivência a qual estaria resignado - aspecto já vislumbrado 

aqui pelas referências feitas a Vargas Llosa (2004). A exatidão dá lugar à complexidade 

vivida, um desejo, portanto, de se enveredar por “outras terras” e não de continuar na 

bifurcação dos mesmos caminhos. Tal desejo revela a “falta”, a incompletude, um sentimento 

que se converte no anseio de se reconhecer como “outro”. No entanto, para as personagens de 

O vendedor de passados, não basta vivenciar outras identidades, estas devem ser regidas pela 

leitura social que apagaria o “discurso dos vencidos” em favor de um modelo heroico, não 

mais tido como subalterno, ao contrário, coerente com a posição ostentada, enfim, reiterando 

a exposição de Félix, “um nome que ressoe a nobreza e a cultura” (AGUALUSA, 2004, p. 

17). 

Nessa alusão a Borges, projeta-se, ao mesmo tempo, a possível referência humana da 

personagem osga, condensando o núcleo de significações suscitado pelo recorte do escritor 

argentino, criador de vários ardis literários, em que ficção e realidade se bifurcam pela 

invenção de escritores e livros fictícios, como bem ilustra o volume de contos intitulado 

Ficciones (1944). Dessa forma, assim como ocorre na obra de Agualusa, realidade e ficção 

encontram-se continuamente em questionamento na literatura borgeana diante do caos 

sugerido e a irrealidade dos elementos que suscitam um eterno logro entre o que seria 

realidade e o que seria invenção nesse cenário. 
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Por sua vez, as analogias entre a imagem humana da osga e a imagem real do escritor 

Borges
106

 são realizadas por meio da paixão imensa pela literatura, pela leitura voraz das 

enciclopédias e pela profissão que os tornavam íntimos do ambiente em que passado e 

presente dialogam ininterruptamente - a biblioteca
107

. Este espaço seria relembrado pela osga 

na seguinte passagem: “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” (AGUALUSA, 2004, p. 101). 

  Por conseguinte, a noção de “integridade significativa”, apontada no início deste 

segmento, torna-se mais clara neste momento, uma vez que, para a construção dessa 

simbólica personagem, foi necessário dialogar com uma série de aspectos que justificaram sua 

imagem dupla, fantástica e integrada à complementaridade do cenário africano e para além 

dele (referência ao escritor Jorge Luís Borges). Por essa demanda,   

 
[...] um traço irreal pode tornar-se verossímil, conforme a ordenação da 

matéria e os valores que a norteiam, sobretudo o sistema de convenções 

adotado pelo escritor; inversamente, os dados mais autênticos podem parecer 

irreais e mesmo impossíveis, se a organização não os justificar (CANDIDO, 

1976b, p. 77, grifo do autor). 

 

 

 A dinâmica memorial, da qual a osga se nutre, é tecida e retecida pelas estórias criadas 

por Félix Ventura. Tem-se um movimento contínuo de mudanças agenciadas pelo olhar fluído 

que a passagem do tempo imprime entre vidas passadas, vivências reencarnadas, memórias 

revividas. Afinal, a memória implica movência, inserida na vida que imprime essa 

continuidade que aqui vem sendo pensada: 

 

Passa-se com a alma algo semelhante ao que acontece à água: flui. Hoje está 

um rio. Amanhã estará mar. A água toma a forma do recipiente. Dentro da 

garrafa parece uma garrafa. Porém, não é uma garrafa. Eulálio será sempre 

Eulálio, quer encarne (em carne), quer em peixe (AGUALUSA, 2004, p. 

198). 

 

 

                                                 
106

 Apesar da relevância que a análise da relação entre a figura simbólica da osga e o escritor Jorge Luís Borges 

tenham para a narrativa de Agualusa, percebeu-se aqui que essa ligação vai muito além dos desígnios pensados 

para este estudo. Por essa razão, essa possibilidade interpretativa é vista nesta escrita como uma sugestão de 

análise para futuras pesquisas sobre a obra – O vendedor de passados - do escritor Agualusa. 
107

 Borges exerceu o cargo de bibliotecário de 1937 a 1946 em Buenos Aires, momento que seria de forte 

produção literária, inspirando a criação do conto “A biblioteca de Babel”, presente no livro Ficciones. Neste 

conto, a biblioteca figura como metáfora do conhecimento, como universo infinito, o qual os homens, enquanto 

seres imperfeitos, tentam decifrar, ação que se confunde alegoricamente com o esforço realizado no ato da 

leitura. 
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2.3.3. “O mundo pequeno” 

 

 

 À semelhança da osga, inseridos, também, no processo de metamorfoses 

presentificadas no romance de Agualusa, estão as personagens que, juntamente com o albino 

vendedor, perfazem o “comércio de passados”. São os clientes de Félix Ventura que, ao 

comungarem de uma “memória ficcional”, transformam-se, modificam-se, obtendo uma 

“nova” identidade no ritual das genealogias do “vendedor de passados”. Tal construção segue 

parâmetros grandiosos que façam jus aos seus compradores em um cerimonial que, como 

afirma a osga, “Resulta sempre” (AGUALUSA, 2004, p. 120). Dessa forma, não se trata 

simplesmente de recuperar o passado vivido pela presença do genealogista, mas sim de recriá-

lo, ou melhor, nutrir-se dessa invenção, reconstituindo-se no presente por meio de uma 

memória refeita que segue o arquétipo dos retratos ornamentadores da sala de Félix Ventura, 

reavivando: 

 

[...] o olhar severo dos cavalheiros de chapéu alto e monóculo, o olhar 

trocista das bessanganas 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, 2004, p. 5).  

 

 

Mesclam-se, pelas imagens supracitadas, “as molduras” de um processo de 

colonização, marcado substancialmente pela construção de um discurso antagônico balizado 

pelos pares: centro versus periferia, sujeito versus objeto, branco versus negro. De um lado, o 

olhar dos “cavalheiros de chapéu alto” impondo a crença de sua superioridade biológica, do 

outro, o olhar irônico das “bessanganas de Luanda e Benguela” prestes a serem testemunhas 

de um processo que as tornaria elementos de uma cultura que se deseja apagada. A 

colonização institui, entre esses pares, um “projeto” firmado pela violência, pela 

interiorização de uma hierarquia que destituiria o “príncipe congolês” de lugar, tornando-o 

subalterno, objetificado frente aos “oficiais da marinha portuguesa”, pois, como analisa 

Bhabha, “Os olhos do homem branco destroçam o corpo do homem negro e nesse ato de 

violência epistemológica seu próprio quadro de referência é transgredido, seu campo de visão 

perturbado” (2010, p. 73).  

A releitura desse discurso, a negação de um quadro no qual afirma Fanon: “Para o 

negro, há apenas um destino. E ele é branco” (1983, p. 12) fazem parte do cenário da 
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descolonização presente nas “molduras douradas” de um famoso “escritor negro norte-

americano”, simbolizando a luta pela desconstrução do poder colonial e o panorama 

ideológico que o sustentaria. Nesse sentido, a sala de Félix Ventura caracteriza-se como pano 

de fundo do processo histórico da sociedade angolana e para além dela (referência aos 

movimentos norte-americanos contra a discriminação racial aflorados na segunda metade do 

século XX) e indicia os “tipos” de passado que dali poderiam ser criados, seja pela revisão de 

uma memória colonizada, seja pelo reforço “inconsciente” desta. 

Seguindo essa perspectiva, não há como compreender a “lógica” das personagens de 

Agualusa, para tomar um termo empregado por Antonio Candido (1976b, p. 58), que fazem 

parte do epíteto “clientes” de Félix Ventura, sem antes perceber a dinâmica que envolve essa 

singular transação comercial, principalmente, em relação à classe destinatária de tal mercado: 

a burguesia
108

. A minoritária elite angolana formou-se nas últimas décadas do século XIX 

quando começava a ocupar cargos importantes nos órgãos públicos, no comércio, bem como 

na incipiente imprensa da colônia portuguesa
109

. Com o processo de independência e o fim 

dos conflitos internos pelo poder político no país, uma classe favorecida fora instituída no 

poder, envolta em uma economia de mercado que a tornava economicamente superior frente a 

uma maioria marginalizada. No entanto, faltava ao poderio daquele estrato social algo que 

justificasse a posição alcançada, algo que legitimasse o presente vivido, em resumo, um 

passado a sua altura. 

 A partir do exposto, é que se pode adentrar na configuração da personagem Ministro, 

assim nomeada devido ao cargo que ocupa no Ministério da Panificação e Laticínios, função 

ligada à de proprietário das padarias União Marimba. Enfim, tal personagem representa uma 

das figuras da elite político-econômica que tenta “encenar” o papel daqueles que fazem parte 

dessa classe social, dito de outra maneira, que tenta “encaixar-se” no posto de estadista, 

apresentado com traços caricaturais a satirizarem o arquétipo político angolano pela imagem 

disforme que o Ministro exprime: 

 

Um homem baixo, gordo, pouco à vontade dentro do próprio corpo. Dir-se-

ia que foi rebaixado momentos antes e ainda não se habituou à nova estatura. 

Vestia um fato escuro, às listras brancas que lhe caía mal e o atormentava. 

[...] 

                                                 
108

 Entendendo o termo burguesia na acepção de Engels: “Por burguesia compreende-se a classe dos capitalistas 

modernos, proprietários dos meios de produção, que empregam o trabalho assalariado” (Nota de Engels à edição 

inglesa do Manifesto Comunista de 1888). 
109

 Veículo fundamental para as manifestações dos intelectuais que começavam a esboçar algum posicionamento 

frente ao sistema colonial. Ver Macêdo (2008, p. 95).  
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Em mangas de camisa parecia ainda mais gordo, mais baixo, como se Deus 

se tivesse sentado, por descuido, na cabeça dele (AGUALUSA, 2004, p. 

119). 

 

 

 Ensaiando o papel de agente do Estado, o Ministro sente a necessidade de compor-se 

de um passado de luxo, algo que reflita a sua imagem atual, com personalidades históricas 

relevantes para afirmar o poderio familiar em que deveria resguardar um “homem do povo”, 

um símbolo de um país independente. Desse modo, é que procura o ofício de Félix Ventura, 

recriando-se na genealogia narrada: 

 

O Ministro suspendeu a respiração, ansioso, enquanto o meu amigo lhe 

declamava a genealogia: 

- Este é o seu avô paterno, Alexandre Torres dos Santos Correia de Sá e 

Benevides, descendente em linha directa de Salvador Correia de Sá e 

Benevides, ilustre carioca que em 1648 libertou Luanda do domínio 

holandês... 

- Salvador Correia?! O gajo
110

 que deu o nome ao liceu? 

- Esse mesmo. 

- Julguei que era um tuga
111

. Algum político lá da metrópole, ou um colono 

qualquer, por que mudaram então o nome do liceu para Mutu Ya Kevela
112

? 

- Porque queriam um herói angolano, suponho, naquela época precisávamos 

de heróis como de pão para a boca. Se quiser ainda lhe posso arranjar outro 

avô. Consigo documentos provando que você descende do próprio Mutu Ya 

Kevela, de N´Gola Quiluange
113

, até mesmo da Rainha Ginga
114

. Prefere? 

- Não, não, fico com o brasileiro. O gajo era rico? (AGUALUSA, 2004, p. 

120). 

 

 

 Os indivíduos que gozam, como o Ministro, da possibilidade de um passado notável 

tentam se afirmar pela oposição ao que não são, ou ao que imediatamente “deixariam” de ser 

ao comprarem um passado, uma identidade. Assim, o discurso identitário é tomado como 

referência para excluir o diferente, aquele que não faz parte da classe favorecida, que não 

poderia recorrer a sua ancestralidade, pois nela nada haveria de “grandioso” a ser declamado. 

Aliás, a ancestralidade é “remodelada” segundo os desígnios do sistema mercadológico 

                                                 
110

 Regionalismo português que significa indivíduo, fulano. 
111

 Gíria angolana de carga semântica pejorativa referente ao indivíduo de origem portuguesa. 
112

 Considerado um herói angolano, ficou conhecido pelas inteligentes estratégias de guerras elaboradas contra o 

domínio português na época colonial, especificamente nos primeiros anos do século XX. 
113

 Figura histórica, o rei Ngola Kiluanji chefiava o lendário reino de Ndongo no século XVI que mais tarde seria 

chamado de Angola pelos portugueses. Tal rei representava uma força contra a coroa portuguesa interessada nos 

potenciais de mineração que o reino em questão dispunha, provocando forte investidas militares para que o poder 

lusitano tomasse o território. (Ver PALANQUE, 1995, p. 15-16). 
114

 Rainha Ginga ou Rainha N’ Zinga era uma “política ardilosa que soube conter os portugueses com acordos 

bem preparados, guerras vitoriosas e alianças com os holandeses [...] daria grande destaques ao reino, 

conseguindo, inclusive em 1635, formar uma grande coligação com estados de Matamba e Ndongo, Congo, 

Kassanje, Dembos e Kissama” (MACÊDO, 2008, p. 42). 
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vivenciado, pois não são úteis os antepassados que fujam à determinação do que move a 

vivência nessa sociedade: a detenção ou não de capital; daí a indagação final do Ministro, pois 

não é interessante o parentesco com Salvador Correia se o “gajo não for rico”.  Nessa lógica, 

identidade e diferença são vistas como instâncias naturais, asseguradas pela própria 

genealogia que “comprovaria” a hereditariedade pomposa, sustentando tal sujeito à frente do 

poder. Tal leitura é paradoxal, devido ao fato de que se tenta naturalizar algo que é 

declaradamente uma invenção, uma construção de Félix, tal como, na realidade, o são a 

identidade e a diferença, entendidas como produções socioculturais edificadas pela linguagem 

(de acordo com SILVA, 2000, p. 76). 

 A identidade é reconhecida, portanto, como fruto das relações sociais vigentes, de 

modo que, no romance, o Ministro configura o exemplo do desejo de sustentar uma 

identidade balizada pelo imperativo econômico, político, isto é, por símbolos de força na 

sociedade, dito de outra maneira, relações de poder. Requerer tal identidade torna-se, então, 

um instrumento possível para fixar “diferenças”, uma vez que, lembrando mais uma vez as 

concepções de Tomaz Tadeu da Silva: “Podemos dizer que onde existe diferenciação - ou 

seja, identidade e diferença - aí está presente o poder” (2000, p. 81).  

 Ademais, busca-se uma “diferença” não só de ordem econômica, de classe social para 

com aqueles que fazem parte desse “país de fantasia” (AGUALUSA, 2004, p. 160), mas 

também de ordem política, cultural no sentido de defender, pela genealogia inventada, o 

sentimento de descolonização – já citado anteriormente. Essa reflexão explica-se perante a 

relevância dada à tentativa de justificar internamente a existência de heróis nacionais contra o 

processo de colonização e, ao mesmo tempo, legitimar-se internacionalmente enquanto 

Estado-nação no cenário global. Por sua vez, essa concepção procura mascarar a realidade 

concernente à situação caótica coexistente antes e depois do período de independência em 

Angola. Tal saída recorre ao “não enfrentamento” dessa situação, apoiando-se, como o 

Ministro, em uma ficção, na qual a “esperança repousa em mentiras: a capacidade de construir 

míticos cortinados, espessos o suficiente para encobrir o aterrador conhecimento do que eles 

realmente são” (BERMAN, 1986, p. 106). 

 Dessa forma, o Ministro, exemplo da “lógica” que define os clientes de Félix, reveste-

se de uma estória comprada, esta não apresenta um sentido mitológico, ou mesmo um apego à 

tradição, aos elementos da ancestralidade, da cultura africana. Na verdade, a genealogia 

adquirida responde a um “dever social”, uma mercadoria necessária como um carro ou uma 
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casa distante dos musseques 
115

, é um elemento de valor, que confere poder. À força dessa 

memória criada, aquela personagem transforma-se, à medida que responde a essa “nova” 

identidade, como se jamais houvera sido outro a não ser aquele que agora era descendente 

direto de Salvador Correia: 

 

O Ministro estava assombrado: 

- Maravilha! 

Estava indignado: 

- 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. [...] Então sou descendente de 

Salvador Correia, caramba!, e só agora sei disso. Muito bem. A minha 

senhora vai ficar feliz (AGUALUSA, 2004, p. 121). 

 

 

 O Ministro, de tal maneira, assume o “passado comercializado”, que busca convertê-lo 

em uma espécie de “mito fundador”, para utilizar o conceito empregado por Tomaz Tadeu da 

Silva (2000, p. 85). Para o reforço de uma identidade nacional, a personagem vale-se de 

elementos, símbolos capazes de tentar tornar verossímil ao que há poucos momentos “era” 

puramente ficcional: 

 

Vou mandar fazer uma estátua do meu avô para colocar à entrada do edifício 

[o liceu]. Uma estátua bem grande, em bronze, sobre um bloco de mármore 

branco [...]. Salvador Correia, a cavalo, pisando com desprezo os colonos 

holandeses. A espada é importante. Vou comprar uma espada autêntica, ele 

usava espada não usava?, sim uma espada de verdade, maior do que a do 

Afonso Henriques
116

. E tu vais escrever um texto para a lápide. Alguma 

coisa do gênero, a Salvador Correia, libertador de Angola, com a gratidão 

da Pátria e das Padarias União Marimba (AGUALUSA, 2004, p. 121, 

grifos do autor).  

 

 

 A fim de se compreender melhor a percepção do Ministro como “articulista” de um 

“mito fundador”, esta noção é reproduzida abaixo de acordo com Tomaz Tadeu da Silva: 

 
Fundamentalmente, um mito fundador remete a um momento crucial do 

passado em que algum gesto, algum acontecimento, em geral heroico, épico, 

monumental, em geral iniciado ou executado por alguma figura 

                                                 
115

 O vocábulo musseque tem origem no quimbundo e significa areia vermelha. Em um dado momento, 

musseque passa a referenciar o conjunto de palhotas, que, construídas no alto das barrocas, tomam o nome do 

material (a areia) sobre o qual foram implantadas. Acabam circunscrevendo o espaço dos colonizados, 

marginalizados que se encontram excluídos do que se poderia denominar de cidadania.   
116

 Referência histórica ao primeiro rei de Portugal que ficou conhecido como o “Conquistador”, “O Fundador”, 

ou “O Grande” pelas inúmeras conquistas expansionistas e políticas na formação do poderio lusitano. 
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“providencial”, inaugurou as bases de uma suposta identidade nacional. 

Pouco importa se os fatos assim narrados são “verdadeiros” ou não; o que 

importa é que a narrativa fundadora funciona para dar à identidade nacional 

a liga sentimental e afetiva que lhe garante uma certa estabilidade e fixação, 

sem as quais ela não teria a mesma e necessária eficácia (2000, p. 85). 

 

 

 De igual forma, o livro de memórias que o Ministro pretende lançar a partir da escrita 

de Félix Ventura – “A Vida Verdadeira de Um Combatente” (AGUALUSA, 2004, p. 139) – 

também se realiza como um substrato simbólico a fundamentar um discurso patriótico. Tal 

discurso é posto lado a lado do que seria o verdadeiro enredo da personagem Ministro, ou 

seja, sua “real” história no mundo ficcional em que também age o vendedor de passados. Essa 

situação sugere a duplicidade da personagem
117

 Ministro entre o suposto passado narrado por 

ele e as estórias criadas por Félix a comporem a obra memorial. O duplo do Ministro surge, 

assim como para os demais clientes do albino, como uma redenção, uma forma de multiplicar 

uma vivência, antes única, em virtualidades possíveis, adquirindo uma nova versão de si 

mesmo, como bem ilustra a passagem a seguir: 

 

1) No início dos anos setenta o Ministro era um jovem empregado dos 

correios em Luanda. Tocava bateria numa banda de rock, Os 

Inomináveis. Estava mais interessado em mulher do que em política. 

Esta é a verdade, ou antes, a verdade prosaica. No livro, o Ministro 

revela que já nessa altura se dedicava à actividade política, combatendo 

na clandestinidade, muito na clandestinidade mesmo, o colonialismo 

português. Animado pelo sangue impetuoso dos seus antepassados – ele 

refere-se várias vezes a Salvador Correia de Sá e Benevides – criou uma 

célula, nos correios, de apoio ao movimento de libertação 

(AGUALUSA, 2004, p. 140, grifo do autor). 

 

 

As memórias ilustres do Ministro podem revelar a possibilidade de uma 

intertextualidade intencional com o romance A vida verdadeira de Domingos Xavier, de 

Luandino Vieira
118

 (citado no primeiro capítulo deste estudo). Na narrativa de Luandino, a 

personagem Domingos Xavier surge como elemento simbólico da resistência colonial, 

arquétipo do povo massacrado pelos desmandos do homem branco e o preconceito racial 

revisto pela consciência da separação de classes: “mostrou que não havia branco, nem preto, 

nem mulato, mas só pobre e rico, e que rico é inimigo de pobre porque quer ele sempre 

pobre” (VIEIRA, s/d, p. 36). Domingos é preso e torturado por não trair seus compatriotas, 

                                                 
117

 A concepção de uma identidade duplicada já foi aludida anteriormente quando se analisou a personagem osga 

Eulálio. 
118

 O próprio Luandino Vieira foi preso, tendo boa parte das suas obras escritas na prisão, além de ver alguns de 

seus textos apreendidos pelo regime lusitano. 
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porém, ironicamente, seria na prisão que tal personagem conheceria a liberdade, por não se 

submeter à ordem colonial. Assim, “a vida verdadeira” é realizada pela emancipação heroica 

de Domingos frente ao domínio europeu, sua morte não seria um fim, mas o começo da luta 

de libertação do povo angolano, como afirma a personagem Mussunda: “Não vamos chorar 

mais sua morte porque, Domingos António Xavier, você começa a viver hoje a sua vida de 

verdade no coração do povo angolano...” (VIEIRA, s/d, p. 94). 

Em contrapartida, a personagem Ministro teria sua vida iniciada “novamente”, porém 

esse evento aconteceria através da compra de um passado fajuto ao albino Ventura. Enquanto 

que Domingos defenderia a liberdade dos negros angolanos, o Ministro figuraria ironicamente 

como um “homem do povo” que se preocupa apenas com seus interesses pessoais. Desse 

modo, a história de um homem que sacrifica a própria vida em favor da liberdade de seus 

irmãos é transformada em modelo para o herói que o Ministro, a partir de seu livro fantasioso, 

diz ter sido. O adjetivo “verdadeira” presente nos títulos dos textos em destaque neste 

momento sugere a releitura irônica que as “Memórias compradas” no romance de Agualusa 

fariam da obra de Luandino. Tal compreensão se explica pelo modo como o passado do 

tratorista Domingos e do Ministro é representado, pois se a morte revela a “vida verdadeira” 

de Domingos Xavier em oposição a uma liberdade falseada antes de sua estada na prisão; “A 

Vida Verdadeira de Um Combatente” sugere, por sua vez, a ironia com a pretensa noção de 

verdade diante de um passado criado, repleto de mentiras que tentam se fazerem críveis. 

 Desse modo, o discurso histórico
119

 é posto em causa, uma vez construído por uma 

memória narrativa que, no caso da personagem Ministro, converte-se em enredo de um “mito 

fundador” a ser concebido por seus possíveis leitores como “uma liga sentimental e afetiva” 

120
 daqueles que fazem parte de um mesmo “sistema de representação cultural” (HALL, 

1997, p. 53, grifo do autor), ao qual se designa de nação. Com efeito, por meio do estudo da 

personagem Ministro, o jogo sociopolítico, no qual se insere os clientes de Félix, é 

apresentado, a memória de uma nação desconstruída é desmistificada e os aspectos de uma 

burguesia ávida por uma definição/afirmação são trazidos à tona. O fictício descendente de 

Salvador Correia projeta a “coerência” dos fregueses de Félix, em outras palavras, indicia o 

raciocínio que os anima a transformarem-se por um passado criado, como resultado de um 

contexto específico, singular, no solo luandense. 

                                                 
119

 A discussão sobre a suspensão das verdades, inclusive, uma verdade historiográfica será ampliada no último 

capítulo deste estudo. 
120

 Expressão já referenciada anteriormente na explicação de um “mito fundador” por Silva (2000, p. 85). 
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 Contudo, o padrão que envolve os clientes do vendedor de passados apresenta suas 

rupturas e estas são passíveis de observação a partir das imagens enigmáticas das personagens 

José Buchmann/Pedro Gouveia e o mascarado, indivíduos que intervém no processo de 

invenção de passados, desestabilizando, cada um à sua maneira, o “enredo” urdido por Félix, 

posto à venda para a burguesia luandense. Muito embora algumas semelhanças permaneçam 

entre aqueles e o modelo do público consumidor de memórias referente, por exemplo, a 

classes abastadas da sociedade, a dissonância existente alicerça novos sentidos à “trama” de 

Félix, “desvendados” pela composição obscura de um estrangeiro e de um mascarado. 

 Nesse ínterim, ganha relevo, primeiramente, a reflexão sobre a complexidade atinente 

à figura múltipla que compõe a personagem José Buchmann/Pedro Gouveia. Desse modo, a 

fim de analisar melhor as várias nuances de tal personagem, percorre-se aqui o processo de 

“mutação” pelo qual as muitas faces desse sujeito são constituídas. De início, é focalizada a 

primeira versão fajuta daquele indivíduo por meio da incógnita de um forasteiro, um 

indivíduo sem nome: o externo, o estranho, o outro. Tal figura desloca posições fixas sobre 

uma identidade dita nacional, única, para enredá-la em “intervalos culturais”, ou seja, entre 

sincretismos culturais, como relata a osga: “Não consegui pelo sotaque adivinhar-lhe a 

origem. O homem falava docemente, com uma soma de pronúncias diversas, uma subtil 

aspereza eslava, temperada pelo suave mel do português do Brasil” (AGUALUSA, 2004, p. 

16). A caracterização desse sujeito coaduna-se com o cenário contemporâneo em que: 

 

Em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, mas 

que estão suspensas, em transição, entre diferentes posições; que retiram 

seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; e que são o 

produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada 

vez mais comuns num mundo globalizado (HALL, 1997, p. 95, grifo do 

autor). 

 

 

 A essa imagem “suspensa” que não ousa nomear-se, esperando que o albino o faça, 

soma-se uma visão sombria pelo porte rijo que a apresenta, escamoteando informações como 

se elas não existissem, porque aquele que as carrega logo seria, também ele, esquecido. 

Sentindo-se, então, esmagado pela memória que carrega, “um excesso de passado e de vazio” 

(AGUALUSA, 2004, p. 40), tal indivíduo move-se entre a imagem de um ser antigo e seus 

olhos “carregados de descrença e de fadiga” (AGUALUSA, 2004, p. 40-41) e o desejo de “vir 

a ser” através das criações de Félix, repercutindo, assim, uma vivência fúnebre a ser percebida 

pela osga: 
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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. [...] 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 (AGUALUSA, 

2004, p. 15, grifos nossos). 

 

 

 A necessidade de apagar um passado, ou melhor, toda uma vivência, faz com que essa 

personagem almeje uma identidade nova, porém não uma identidade qualquer, e sim uma 

experiência de vida angolana: “Explicou que pretendia fixar-se no país. Queria mais do que 

um passado decente, do que uma família numerosa, [...] queria mais do que retratos e relatos. 

Precisava de um novo nome, e de documentos nacionais, autênticos, que dessem testemunho 

dessa identidade” (AGUALUSA, 2004, p. 18).  

A ruptura mencionada anteriormente começa a se fazer compreensível diante da ironia 

feroz projetada por tal forasteiro, tendo em vista que ele realiza praticamente o inverso do que 

é feito no modelo referencial de cliente do albino vendedor (dentre eles, o Ministro já 

enfatizado aqui), pois, uma vez branco em terra de pretos, quer assumir uma identidade que 

julga corresponder à vivência cultural angolana. Dessa maneira, subverte-se a genealogia 

criada por Félix, já que o “tradicional” 
121

 africano chocar-se-ia com o que outrora, de forma 

latente, espelhava o modelo de herói do colonizador, paradoxalmente, para afirmar uma 

burguesia pujante em um país independente, isto é, não mais colonizado. 

 O estrangeiro transita de representação movente para uma identidade nacional de 

cidadão angolano. Nessa medida, ficção e realidade imbricam-se mais uma vez uma na outra 

quando decorre o nascimento da personagem José Buchmann, uma denominação simbólica 

para referir-se a alguém que é construído pela ficção, um “homem-livro”, diante dos radicais 

“buch” e “mann” que significam respectivamente (em alemão): “livro” e “homem”. Em outras 

palavras, José Buchmann exemplifica uma identidade produto de uma “memória ficcional”, 

urdida por um “vendedor de histórias”, na casa feita em biblioteca de Félix Ventura. Por 

consequência, a adoção à identidade “livresca” é instantânea como demonstra a narração 

abaixo que dá origem a essa criação: 

 

Félix ergueu os olhos. Conseguira. Tinha ali um bilhete de identidade, um 

passaporte, uma carta de condução, documentos esses em nome de José 

Buchmann, natural da Chibia, 52 anos, fotógrafo profissional. 

                                                 
121

 O termo “tradicional” não deve ser tomado aqui como referência para uma concepção purista de identidade 

africana, mas sim como aspecto balizador de um tipo de traço cultural específico daquele que faz parte de tal 

cultura. 
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[...] 

Depois que terminaram o jantar, depois de beber o seu chá de menta – José 

Buchmann preferiu um café – 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: 

- Este -, apresentou o albino: - é Cornélio Buchmann, o seu avô. 

Numa outra, um casal abraçava-se, junto a um rio [...]. O homem tinha os 

olhos baixos. A mulher, num vestido estampado, florido, sorria para a 

objectiva. José Buchmann segurou a fotografia e levantou-se, colocando-se 

directamente sob a luz do candeeiro. A voz tremeu-lhe um pouco: 

- São os meus pais? 

O albino confirmou. Mateus Buchmann e Eva Miller, numa tarde de sol, 

defronte ao rio Chimpumpunhime. Devia ter sido ele próprio, José, então 

com onze anos, a fixar aquele instante (AGUALUSA, 2004, p. 41-42, grifos 

nossos). 

 

  

 A personagem José Buchmann “salta para a vida”, personificando, dessa forma, a 

mutação citada aqui anteriormente, construindo-se processualmente pela relação que tece com 

o lugar de origem de suas falsas memórias. Por esse viés, uma identidade nacional é recriada 

pelo trabalho de reinvenção de um sujeito que deseja fazer jus ao epíteto de ser angolano, 

como bem observa a osga na passagem a seguir: 

 

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. 

[...] 

Em primeiro lugar está a mudar de sotaque. Perdeu, vem perdendo, aquela 

pronúncia entre eslava e brasileira, meio doce, meio sibilante, que ao 

princípio tanto me desconcertou. Serve-se agora de um ritmo luandense, a 

condizer com as camisas de seda estampada e os sapatos desportivos que 

passou a vestir. Acho-o também mais expansivo. A rir, é já angolano 

(AGUALUSA, 2004, p. 59-60). 

 

 

 Por essa perspectiva, avulta uma das características centrais da personagem José 

Buchmann pautada no fato de que, enquanto ser fictício das estórias de Félix Ventura, aquele  

tenta compor-se de  um ar de veracidade, fazer-se crível principalmente para seu criador. Dito 

de outra forma, seria como se o enredo do fotógrafo nascido na Chibia dependesse 

proporcionalmente da leitura da personagem José Buchmann como criação possível, 

verossímil, com o qual, primeiramente, o leitor-criador Félix Ventura deveria identificar-se, 

reflexão tecida aqui a partir das considerações de Candido sobre a personagem enquanto ser 

verossímil (1976b, p. 54). 
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 Tal situação evoca o desdobramento das ficções presentes na obra de Agualusa, em 

que se passa da prosa de Félix e seus clientes à estória, por exemplo, de José Buchmann, 

incitando a dúvida, a tensão, perante o que é visto como real a partir dos sentidos – em 

especial a visão
122

 – frente à imagem desse fotógrafo de guerras. Seria ele mesmo? Ou alguém 

a imitá-lo? A osga questiona-se e por fim pondera: “[...] se fechar os olhos para o passado, se 

o vir agora, como se nunca o tivesse visto antes, não há como não acreditar nele – aquele 

homem foi José Buchmann a vida inteira” (AGUALUSA, 2004, p. 65). 

 A busca por firmar uma identidade aproxima, de modo singular, o fotógrafo do 

vendedor de passados, comparando com os demais clientes desse “mercador de memórias”, 

visto que o passado criado não é tratado como enfeite, ou como “sonho de posse”, mas como 

alimento necessário para que o presente possa ser mais bem vislumbrado. Desse modo, a 

personagem José Buchmann arquiteta o instante atual vivido tendo como mote o imaginário 

social
123

 construído pelas representações de um passado na distante Chibia. 

 Para tanto, Buchmann recorre a uma série de símbolos memoriais tão ficcionais 

quanto aquele que os emprega, incluindo fotografias a exemplo da imagem da lápide do seu 

fictício progenitor, sobre a qual o retratista de guerras afirma: “– O meu pai! Mateus 

Buchmann pode ser uma ficção sua [Félix], aliás urdida com muita classe. Mas a campa
124

, 

juro!, essa é bem real”(AGUALUSA, 2004, p. 60); um texto jornalístico de O Século, de 

Joanesburgo no qual narra-se o falecimento de Eva Miller – a mãe fictícia: “Morreu Eva 

Miller – Faleceu esta tarde, na sua residência, em Sea Point, na cidade do Cabo, a artista 

plástica norte-americana Eva Miller. [...] A causa da sua morte ainda não é conhecida” 

(AGUALUSA, 2004, p. 149); e os depoimentos de sujeitos que conheceriam a suposta figura 

materna, como o velho bóer
125

 e a jornalista Maria Duncan.  

Nessa sistemática, é necessário acrescentar, ainda, a própria investigação que José 

Buchmann empreende sobre sua suposta mãe e tenta justificar tal ação, citando a Teoria do 

Mundo Pequeno
126

 e os possíveis resultados a que chegaria seguindo os preceitos desse 

                                                 
122

 As reflexões sobre a confiabilidade ou não dos sentidos serão discutidas no terceiro capítulo quando for 

realizada a observação dos graus de relativização nesta prosa romanesca de Agualusa. 
123

 A noção de “imaginário social” é concebida como um sistema de representações tecido pelos agrupamentos 

coletivos de acordo com a forma como atribuem sentido aos elementos que perfazem o tempo vivido, desde as 

experiências realizáveis até o panorama mítico por aqueles criado. Essa leitura está embasada na abordagem de 

Tedesco (2004) sobre a referida questão.  
124

 Designação para lápide, laje do túmulo. 
125

 Referência ao grupo étnico “Bóer” ou “Bóeres”, de origem germânica que se estabeleceu, principalmente, nos 

territórios da África do Sul e Namíbia. 
126 Teoria desenvolvida por Stanley Milgram em 1967, também conhecida como a “Teoria dos Seis Graus de 

Separação”, que postula a tese de que no mundo são necessários no máximo seis contatos para que dois 

indivíduos possam encontrar-se.  
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pensamento: “Ao analisar os resultados, Milgram percebeu que, em média, havia somente seis 

contactos entre o remetente e o destinatário. Se a tese estiver correcta encontro-me apenas, 

neste momento, à distância de duas pessoas da minha mãe” (AGUALUSA, 2004, p. 110). 

Desse modo, liga-se a invenção ao seu criador, uma alimenta a outra nessa lógica. A tentativa 

de autoafirmação do cidadão fictício da Chibia contribui para imputar ao albino o adjetivo de 

ficcionista à proporção que os dois se edificam entre variados “universos ficcionais”, como 

bem exemplifica o trecho a seguir: 

 

José Buchmann tornou-se visita regular deste estranho barco. Mais uma voz 

a juntar às outras. Quer que o albino lhe acrescente o passado. Não 

economiza questões: (AGUALUSA, 2004, p. 44). 

- Você tem o contacto desse senhor Bezerra? 

Félix Ventura olhou-o surpreso. Encolheu os ombros, como se dissesse, se 

queres que eu vá por aí, tudo bem, eu vou por aí, e contou que o pobre velho 

morrera há escassos meses em Lisboa. 

[...] 

- Devia cobrar-lhe horas extraordinárias, pópilas
127

! Acha-me com a cara de 

Sherazade?... (AGUALUSA, 2004, p. 46). 

 

 

 No entanto, como a canção de Dora, a Cigarra, apresentada no primeiro capítulo do 

romance – O vendedor de passados -, o passado “saltará num alarido” (AGUALUSA, 2004, 

p. 4). Assim, irrompe a memória que desestabiliza a identidade criada – José Buchmann -, 

emergindo a personagem Pedro Gouveia, uma memória de guerra, fragmentada e errante, 

reconhecida por outra sombra dos conflitos em Angola – Edmundo Barata dos Reis (tal 

personagem será mais bem visto posteriormente). A figura de Pedro Gouveia encerra a 

reminiscência dos conflitos civis em Angola, pois aquele seria denominado de 

Fraccionista
128

, um entre tantos dissidentes do partido político MPLA, por isso seria preso e 

sua família torturada, sendo deportado, para regressar ao país anos depois e compor-se de uma 

nova personalidade via Félix Ventura, como “um estrangeiro a imitar José Buchmann” 

(AGUALUSA, 2004, p. 65) - segundo a osga narradora. 

Nesse sentido, o ciclo de um estrangeiro silenciado seguido da criação de José 

Buchmann se “fecha” perante o português de envergadura africana Pedro Gouveia. A 

composição desses sujeitos recupera o jogo cromático com relação ao par claro/escuro, 

                                                 
127

 Interjeição que exprime espanto, surpresa, impaciência e irritação. 
128

 Conhecidos também como “Homens do Nito Alves”, os fraccionistas investiram uma tentativa de golpe de 

Estado em 27 de maio de 1977 contra a liderança política de Agostinho Neto, o golpe fracassou e deu-se início a 

um período de perseguição sangrenta aos seguidores desse grupo. O romance Estação das chuvas sublinha tal 

momento de tortura e prisão dos simpatizantes desse movimento, principalmente, através da personagem Tiago 

de Santiago que, a exemplo de Gouveia, foi igualmente massacrado, tendo os olhos arrancados.  
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branco/preto, visto que de homem sóbrio e “estrangeiro a tudo” (AGUALUSA, 2004, p. 65) 

transmutou-se em uma imagem colorida de júbilo, sentida pela aparência de sua “camisa de 

seda, em padrões coloridos, com a gargalhada larga e a alegre insolência dos naturais do país” 

(AGUALUSA, 2004, p. 65), para retornar à reminiscência tortuosa, noturna de um vingador 

com Pedro Gouveia na circularidade da cor, ademais, no movimento espiralar da memória
129

. 

Esse processo une-se ao fio de transformação que reúne todos os clientes de Félix e, além 

disso, todos aqueles que se nutrem do jogo memorial aqui refletido, como demonstra a 

passagem a seguir no diálogo entre Félix e a osga: 

 

- Você inventou-o, a esse estranho José Buchmann, e ele agora começou a 

inventar-se a si próprio. A mim parece-me uma metamorfose... Uma 

reencarnação. Ou antes: uma possessão. 

O meu amigo olhou-me assustado: 

- O que quer dizer? 

- José Buchmann, será que você não percebe?, apoderou-se do corpo do 

estrangeiro. Ele torna-se mais verídico a cada dia que passa. O outro, o que 

havia antes, aquele sujeito nocturno que entrou pela nossa casa há oito 

meses, como se viesse, nem digo de um outro país, mas de uma outra época, 

onde está ele? 

- É um jogo. Sei que é um jogo. Sabemos todos (AGUALUSA, 2004, p. 73, 

grifos nossos). 

 

 

O romance de Agualusa rompe com a noção de uma “estrutura fixa” para as 

personagens, dado que estas surpreendem o leitor por se questionarem quem são, ou mesmo 

quem deixaram de ser para se atribuírem de outra estória, como se elas próprias pudessem, via 

Félix Ventura, admitir uma nova “lógica da personagem”, utilizando as palavras de Candido 

(1976b, p. 58). Em outras palavras, os sujeitos fictícios da prosa em estudo adquirem a 

possibilidade de criar a si mesmos, situação exemplificada pelo fotógrafo José Buchmann 

sublinhado na citação acima. A construção de tal personagem caminha indefinida, 

principalmente, pelo duplo desse indivíduo, nitidamente manifesto: “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” (AGUALUSA, 2004, p. 190). Talvez o 

exposto se explique pelo que o próprio Candido observa: “O romance moderno procurou, 

justamente, aumentar cada vez mais esse sentimento de dificuldade do ser fictício, diminuir a 
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 O princípio de complementaridade da vida, que envolve o movimento espiralar, já foi discutido na análise da 

personagem a osga, ressalta-se que tal deslocamento ainda será tratado quando da leitura da questão temporal em 

O vendedor de passados. 
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ideia de esquema fixo, de ente delimitado, que decorre do trabalho de seleção do romancista” 

(1976b, p. 59, grifo do autor). 

Como “todas as histórias estão ligadas” (AGUALUSA, 2004, p. 186), entrelaça-se, 

ainda, ao processo de metamorfose dos clientes do albino, a personagem mascarado, assim 

denominada, por não haver qualquer remissão no romance à sua nomeação, apenas o capítulo 

referente à sua presença no romance recebe tal denominação simbólica. A transformação já 

foi superficialmente implantada nessa personagem, o rosto que apresenta não é seu, foi criado, 

inventado, servindo-o como “máscara” de um passado tortuoso, um disfarce para alguém ao 

qual pesavam: “[...] as responsabilidades, as críticas, os remorsos, as invejas, os ódios, os 

rancores, as intrigas da corte” (AGUALUSA, 2004, p. 186).  

Desse modo, a fim de dar sustentação a essa “nova” imagem que “ostenta”, o 

mascarado serve-se do ofício de Félix, refazendo a lógica que estrutura os passados dos 

clientes daquele curioso vendedor. Liga-se, então, tal qual José Buchmann, à possibilidade de 

“inventar-se a si próprio” (AGUALUSA, 2004, p. 73), transitando do fatídico passado para o 

“luminoso” presente, como reflete a personagem aqui referida: “Depois, numa tarde como 

esta, sozinho na esplanada de um bar, na ponta da Ilha, comecei a desfrutar de uma sensação 

maravilhosa. Não sabia que nome lhe dar. Agora sei – liberdade! Esta situação transformou-

me num homem livre” (AGUALUSA, 2004, p. 186). Rompendo quase que completamente 

com o arquétipo da burguesia, o enigmático mascarado indica a Félix os caminhos de sua 

genealogia: 

 

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, 2004, p. 186). 

 

 

 O mascarado e sua história inverossímil integram o caleidoscópio das muitas imagens 

irônicas presentes no romance, visto que seria justamente um homem sem rosto, sem 

identidade, uma imagem oblíqua, que imaginaria para si uma genealogia obscura. O passado 

de glória seria renegado para “apenas” nutrir-se de uma narrativa “simples e sólida” 

(AGUALUSA, 2004, p. 185), da “história de um homem comum” (AGAULUSA, 2004, p. 

185), enfim, um passado qualquer, porém rico. Por essa leitura, ironiza-se com a própria 

situação da sociedade angolana da qual também lhe fora roubado o passado, e porque não sua 

face: “- Roubaram-me o rosto. Aliás, como explicar-lhe?, roubaram-me de mim” 
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(AGUALUSA, 2004, p. 185), imprimindo uma nova versão ao “ser angolano” que, agora 

livre politicamente “das amarras da corte”, desejaria um passado aos moldes de um “novo” 

colonizador – o capital. Isto é, tentando se afirmar independente do jugo colonial, o antigo 

colonizado poderia renegar a ideologia de seu antigo mentor, no entanto não consegue escapar 

à reformada ordem mercantil presenciada.   

Para fugir aos absurdos de uma memória colonizada, deseja-se, então, começar de 

novo por uma “mentira vulgar e convincente” (AGUALUSA, 2004, p. 185), ou seja, 

utilizando outra “máscara” que faria mais sentido do que a “realidade” descortinada. Esses 

aspectos são sublinhados pela imagem irônica de que se falou, pois apenas ela permitiria um 

olhar plural, “este dizer e não-dizer ao mesmo tempo” (KRAUSE, 2004, p. 82) sobre o 

cenário recortado em que não se vislumbra afirmações, e sim possibilidades diante de um 

“real” que figura entre máscaras. 

Os clientes de Félix Ventura, de um modo geral, perfazem uma eterna tentativa de se 

refazer, de se reconstruir em um cenário que acena para tal atitude por entre as ruínas da 

formação de um Estado-nação. Revestir-se de uma ficção que mina um passado que se quer 

esquecido é providencial e aproxima tais personagens da efemeridade da vida, na qual os 

conceitos, as identidades, as memórias não são tão estáveis, imóveis, quanto se deseja afirmar. 

Poder-se-ia inferir que o traço principal a reunir as personagens aqui analisadas – o Ministro, 

José Buchmann/Pedro Gouveia e o mascarado – corresponde, justamente, à possibilidade de 

recriação, através das genealogias de Félix Ventura, de admitir-se “duplamente” personagem 

pelas criações do albino.  

Igualmente, a dinâmica que cria o eterno trânsito entre passado e presente coloca os 

consumidores das estórias de Félix em diálogo com os demais seres fictícios do romance de 

Agualusa. Nesse “barco cheio de vozes”, os sujeitos são construídos por meio dessa relação 

entre tempos, a identidade é concebida como móvel, entre um feixe de luz e penumbra 

focalizado entre a memória narrada, muitas vezes dolorosa e sombria, e aquela reinventada, 

“ficcionalizada” no presente. 

 

 

2.3.4. As marcas do passado 

 

 

 Algumas vozes presentes em O vendedor de passados estabelecem sua relação com o 

passado não por meio de uma genealogia adquirida junto a Félix Ventura, mas na “narração” 

de suas lembranças. Essas personagens apresentam uma relação particular com o tempo já 
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transcorrido, fazendo do momento atual um intermédio para se refletir o que fora vivido, ao 

mesmo tempo em que se busca entender o caótico presente. Nessa medida, análoga à osga 

Eulálio, as personagens a Velha Esperança, Ângela Lúcia e Edmundo Barata dos Reis 

constroem-se na rememoração que empreendem. No entanto, esses últimos configuram, cada 

um a seu modo, representações memoriais de um período histórico específico da nação 

angolana, demarcado pelos conflitos ocorridos no país após o movimento de independência. 

 Nesse sentido, é possível inferir que tal passado de lutas é, então, formalizado 

esteticamente na narrativa de Agualusa por meio da composição simbólica dessas 

personagens. Isto é, através das memórias revividas por cada uma delas, perfaz-se a 

“passagem do documental para o simbólico”, utilizando uma expressão cunhada por Tania 

Macêdo (2008, p. 187), em que o texto não se prende à referencialidade dos fatos como fim 

último da criação literária, mas elabora-se a partir daquele substrato social. Em resumo, como 

afirma Antonio Candido (1989, p. 164), “as sugestões e influências do meio se incorporam à 

estrutura da obra – de modo tão visceral que deixam de ser propriamente sociais, para se 

tornarem a substância do ato criador”.  

 Por conseguinte, é essa visão que norteará a análise das personagens desta seção, 

reunidas como vestígios de um passado sombrio e emblemático para melhor se compreender o 

presente. Essas personagens trazem no próprio nome, como será observado, os indícios de 

uma simbologia singular na leitura daquele tempo pretérito, alcunhas significativamente 

capazes de dizerem muito à identidade de cada sujeito fictício em questão, contribuindo para 

“a tessitura das redes semânticas” (REUTER, 2004, p. 177) no romance. Sobre a força ou não 

da denominação dos sujeitos, a osga reflete: 

 

Um nome pode ser uma condenação. Alguns arrastam o nomeado, como as 

águas lamacentas de um rio após as grandes chuvadas, e, por mais que este 

resista, impõem-lhe um destino. Outros, pelo contrário, são como máscaras: 

escondem, iludem. A maioria, evidentemente, não tem poder algum 

(AGUALUSA, 2004, p. 44). 

 

 

 Inicialmente, a análise centra-se nas personagens femininas – a Velha Esperança e 

Ângela Lúcia –, vistas como vozes que respondem ao processo de dominação ao qual a 

mulher africana foi relegada perante o estereótipo firmado pelo discurso do colonizador. Pelas 

sendas da colonização, a mulher negra é “duplamente colonizada”, para utilizar uma 

expressão adotada por Thomas Bonnici (2005, p. 231), e, assim, percebida de forma 
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preconceituosa, descrita a partir de atributos sexuais, haja vista que não possui direito à voz 

frente ao homem e, ainda mais diante do homem branco.  

Dessa maneira, o imaginário feminino recorrente na prosa angolana ora resvala na 

busca por impor-se frente ao contexto colonizador que escravizou as mulheres africanas, 

tornando-as sinônimo de lascívia e prostituição; ora dimensiona os frutos desse processo de 

subjugação, revelando as personagens femininas envoltas no arquétipo impresso pelo 

colonizador. Nesse último caso, as referidas personagens enredam-se em um cenário de 

violência sobre o qual a osga discorre: “Não é possível escrever um romance, nos dias que 

correm, nem sequer um conto, no qual a principal personagem feminina não tenha sido 

violada por um pai alcoólico” (AGUALUSA, 2004, p. 127). 

 Igualmente, a imagem de uma “Mãe África” liga-se ao feminino em uma estreita 

referência com a temática de libertação africana, cuja simbologia se faz sobre a África 

feminina, mãe provedora, símbolo de resistência, da qual seus filhos foram dispersos pela 

diáspora escravista. Essa interpretação orientou o modelo arquetípico das personagens 

femininas na prosa angolana que, segundo Tania Macêdo (2008, p. 125), foi balizado pela 

força de trabalho que essas mulheres caracterizavam
130

. Dessa perspectiva, a Velha Esperança 

recupera tal papel para distinguir-se como a “coluna” a sustentar a casa de Félix. A vivência 

da velha senhora na guerra e em seu trabalho constante simbolizam metaforicamente tal 

personagem como um dos pilares da sociedade angolana. Já Ângela Lúcia, por sua vez, 

compõe de forma singela a beleza da mulher angolana, mas que vai além de tal atributo para 

responder aos ditames masculinos e, assim, deter a ação fulcral da narrativa de Agualusa.   

 Vale salientar que, na obra de José Eduardo Agualusa, outras personagens femininas 

rompem com a imagem subalterna “naturalmente” lhes delegada, postas lado a lado da voz 

masculina, muitas vezes como protagonistas do enredo. Incorrem nesses casos, por exemplo, 

as personagens: Ana Olímpia do romance Nação Crioula, representante feminina da luta pela 

abolição da escravatura e um dos nomes de grande influência na sociedade luandense, mulher 

que passou de escrava à senhora da sociedade; Lídia do Carmo Ferreira do romance Estação 

das chuvas, militante política na defesa da independência angolana e da instauração de uma 
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 O ideal de trabalho é sentido através de tipos femininos reiterados nas inúmeras ficções angolanas, a exemplo 

das quitandeiras e seus pregões recuperadores da oralidade na narrativa. Essas protagonistas do comércio popular 

são concebidas com dignidade e respeito, símbolos de resistência contra a marginalização à qual estão 

subjugadas, encontram-se presentes nas narrativas de Jofre Rocha, Boaventura Cardoso, Manuel Rui e são, até 

mesmo, aludidas na obra de Agualusa como elementos tradicionais do mercado local na novela A feira dos 

assombrados. Outro tipo feminino bastante revisto na prosa angolana é o caso das prostitutas, nesta situação, 

impera-se a lógica de dominação masculina, em que a mulher é reificada no comércio de gentes, para 

exemplificar, cita-se o romance Estação das chuvas, de Agualusa, focalizando a imagem da afamada casa “Luar 

das Rosas”, onde as mulheres travestem-se em mercadorias em busca de sobrevivência. 
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democracia no país, presa e exilada por defender tais ideais; a cantora Kianda, uma das 

personagens principais da narrativa Barroco Tropical, figura no vindouro ano de 2020, 

narrando juntamente com o escritor Bartolomeu Falcato os causos de uma Luanda sem muitas 

glórias disposta sobre uma democracia de fachada
131

.  

 A partir do exposto, é possível observar melhor a figura emblemática da personagem a 

Velha Esperança, uma denominação trocista do adágio popular em que “a Esperança é a 

última a morrer” (AGUALUSA, 2004, p. 12, grifos do autor). A velha criada da casa de Félix 

Ventura realmente acredita que não morrerá nunca, tendo por base a lembrança de guerra que 

carrega dos conflitos civis em Angola, dos quais ela seria uma sobrevivente, ironicamente, 

por falta de munição, um “problema logístico” segundo o comandante da tropa disposto a 

fuzilá-la. Imune à morte, a Velha Esperança compreende uma ponte com o passado, no qual a 

utopia de libertação era um sentimento manifesto, uma “esperança possível”, pois a 

independência seria o meio para conferir a ideia de uma nação livre, um desejo que é 

ironizado no romance por uma senhora que escapa da morte por causa da matemática da 

guerra. 

 Em um vínculo com o passado, a Velha Esperança relembra também uma personagem 

muito importante para o cenário africano e suas estórias no tocante aos antepassados. O 

ancião e a sua sabedoria são lembrados, então, em meio à oralidade e aos ensinamentos na 

esteira da tradição em que de “modo geral, todo velho na África é sempre um ‘Conhecedor’ 

em algum assunto histórico ou tradicional” (HAMPATÉ-BÂ, 2010, p. 204). O discernimento 

que aquela velha senhora possui sobre sua terra traduz-se em um vestígio dessa tradição 

oralizante no “barco das ficções” de Félix Ventura, como sublinha a osga: 

 

Ela nunca leu Bakunine
132

, claro; aliás, nunca leu livro nenhum, mal sabe ler. 

Todavia, venho aprendendo muita coisa sobre a vida, no geral, ou sobre a 

vida neste país, que é a vida em estado de embriaguez, ouvindo-a falar 

sozinha, ora num murmúrio doce, como quem canta, ora em voz alta, como 

quem ralha, enquanto arruma a casa (AGUALUSA, 2004, p. 11). 
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 O romance As mulheres de meu pai (2007) configura-se como o texto mais elucidativo do olhar feminino na 

obra de Agualusa, pois tal narrativa tem como personagem principal a documentarista Laurentina e sua busca por 

recompor a história de seu (possível) falecido pai Faustino Manso, ouvindo as histórias das sete viúvas dele e de 

seus muitos filhos. A documentarista reúne, em sua trajetória itinerante, os depoimentos de várias personagens 

femininas, sendo a partir desses relatos que o enredo é construído, descortinando costumes africanos, vivências e 

identidades pelas palavras das “amantes” de Faustino Manso.  
132

 Principal difusor das concepções anarquistas no século XIX, revolucionário russo que defendeu ideais 

libertários para o movimento operário, criando os alicerces de um anarcossindicalismo. Mikhail Aleksandrovitch 

Bakunine contrapôs-se às percepções marxistas, instaurando uma cisão na Primeira Internacional Socialista, da 

qual acabou sendo expulso. 
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 A Velha Esperança recupera, dessa forma, a imagem tão valorizada do velho na 

narrativa angolana, como a quitandeira Nga Palassa de Jofre Rocha, o vovô Bartolomeu de 

Antônio Jacinto, o vovô Petelu e vavó Xaxi de Luandino Vieira
133

. A imagem da velhice é 

elucidada também em outras narrativas do escritor Agualusa, nas quais a figura do 

antepassado é revista através de personagens que exprimem força e consciência aguda de seu 

tempo. São exemplos desses sujeitos fictícios: a Vavó Uala das Ingombotas, que “tinha a 

tranquilidade de um grande largo ao sol do meio-dia” (AGUALUSA, 2009, p. 98) e possuía o 

dom de conversar com os espíritos e adivinhar presságios no romance A Conjura; ou a Vavó 

Fina Diá Makulussu, “famosa intérprete de sonhos” (AGUALUSA, 2010, p. 17) e seus 

notórios pressentimentos, nos quais a vida acaba por devorar a todos, principalmente, nos 

tempos das lutas (referência ao momento de independência do país), no romance Estação das 

chuvas. Esse traço recorrente nas ficções angolanas é elucidado por Laura Padilha, visto que 

“[...] a partir do processo colonial, no espaço cultural de Angola, o velho passou a representar 

metaforicamente a tradição angolana, enquanto o novo representava a transformação trazida 

pelo poder branco-europeu” (2007, p. 71). 

 A menção à Mãe África, realizada anteriormente, vivifica-se na personagem 

Esperança pelo apego aos costumes da terra, pela fortaleza que ela representa, pela crendice e 

mitos de que se nutre, possibilitando, assim, uma voz diferenciada entre tantas outras a 

ecoarem na casa de Félix Ventura: 

 

A Velha Esperança traz às vezes um dos netos mais pequenos. Transporta-os 

às costas, bem presos com um pano, segundo o uso secular da terra. Faz 

assim todo o seu trabalho. Varre o chão, limpa o pó aos livros, cozinha, lava 

a roupa, passa-a a ferro. O bebê, a cabeça colada às suas costas, sente-lhe o 

coração e o calor, julga-se de novo no útero da mãe, e dorme (AGUALUSA, 

2004, p. 9). 

[...] 

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 precisos: Na 

minha opinião é a coluna que sustenta essa casa (AGUALUSA, 2004, p. 12, 

grifos nossos). 

 

 

 Seguindo a leitura das personagens femininas, destaca-se a “fotógrafa de nuvens”, 

Ângela Lúcia, uma designação simbólica que retoma a transição entre luz e sombra, evocada 

anteriormente nesta pesquisa com referência à observação da personagem osga. O jogo 

cromático refaz-se diante de “uma espécie de anjo iluminado” (AGUALUSA, 2004, p. 53), 
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uma “mensageira da luz” à qual claramente sua nomeação faz referência. A imagem da 

enamorada de Félix Ventura irradia luminosidade, desde a sua aparência externa descrita pela 

osga: “[...] sou forçado a reconhecê-lo, a pele dela reverbera por vezes, sobretudo quando se 

comove ou se exalta, em cintilações de cobre, e nessas alturas transforma-se – torna-se 

realmente bela” (AGUALUSA, 2004, p. 53), até o ofício que desempenha ligada à fotografia, 

desenvolvendo - ao lembrar que foto, do grego photós, quer dizer luz
134

 e grafia, do grego 

gráphein, remonta à ação de escrever, desenhar
135

 – uma “escrita da luz”. Esta compreenderia 

uma dimensão particular em que as memórias das viagens vivenciadas por Ângela entrelaçar-

se-iam aos brilhos recolhidos e guardados no seu “esplendório”, uma “coleção de luz”: 

“Luzes, clarões, exíguos lumes, presos entre um caixilho de plástico, com os quais vai 

alimentando a alma nos dias de sombra” (AGUALUSA, 2004, p. 55). Com um “anjo de luz”, 

a jovem mulher seria capaz de reconhecer, desse modo, cada lugar pelo fulgor que ele possui,  

tecendo uma lembrança, uma história, a partir dos lumes compilados, aspecto descrito em um 

depoimento bastante lírico que conflui, simultaneamente, um jogo alegórico e sinestésico: 

 

Em Lisboa, a luz, no fim da primavera, debruça-se alucinada sobre o casario, 

e é branca e úmida, um pouco salgada. No Rio de Janeiro, naquela estação 

intuitiva à qual os cariocas chamam outono, [...] a luz torna-se mais branda, 

como que um fulgor de seda, acompanhada por vezes de uma cinza úmida, 

que encobre as ruas, e desce depois lentamente, tristemente, sobre as praças 

e os jardins. Nos campos encharcados do Pantanal de Mato Grosso, de 

manhã bem cedo, as araras azuis atravessam o céu, sacudindo das asas uma 

luz lúcida e lenta, que pouco a pouco pousa sobre as águas, cresce e se 

propaga, e parece cantar. Na floresta de Taman Negara, na Malásia, a luz é 

matéria fluida, que se cola à pele e tem sabor e cheiro. [...] Em Berlim o sol 

está sempre a rir-se, pelo menos desde o instante em que consegue furar as 

nuvens, como naqueles autocolantes ecologistas contra a energia nuclear. 

Mesmo nos céus mais improváveis Ângela Lúcia descobrira brilhos a 

merecerem ser salvos do esquecimento (AGUALUSA, 2004, p. 54).  

 

 

 Todavia, como assevera a osga, “Onde há luz, há sombras” (AGUALUSA, 2004, p. 

128), e estas rebentam por meio de uma memória diluída em um passado conflituoso. Deste 

tempo, Ângela traz “marcas” na própria pele - “uma série de cicatrizes redondas, escuras, que 

se destacam, como ofensas, do veludo dourado da pele” (AGUALUSA, 2004, p. 172) – como 

símbolos de um período de crise, de violência e um quase infanticídio. A filha de Pedro 

Gouveia – Ângela Lúcia –, uma errante como ele, fora vítima desde pequena dos 

“descaminhos” da história de seu país, emanando vida no presente para ser atravessada por 
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tons fúnebres no passado. Assim, as memórias de Ângela são narradas, “iluminando” o 

enigma de sua identidade: 

 

Seria possível resumir toda a sua biografia, disse, em apenas cinco linhas. 

Nasceu em Luanda. Cresceu em Luanda. Um dia decidiu sair do país e 

viajar. Viajou muito, sempre fotografando, e finalmente regressou 

(AGUALUSA, 2004, p. 126). 

[...] 

O pai era arquitecto, a mãe aeromoça. O pai não era alcoólico, nem sequer 

bebia álcool, e não, jamais a molestara sexualmente. [...] Mesmo nos anos 

mais difíceis – ela nascera em setenta e sete, era um fruto dos anos difíceis -

, nunca lhes faltara nada (AGUALUSA, 2004, p. 127, grifos nossos). 

 

 

 Como “fruto dos anos difíceis”, Ângela tem o passado mais uma vez descerrado 

quando o ex-agente Edmundo Barata dos Reis revela a tortura e morte da mãe daquela, Marta 

Marinho, sendo Ângela entregue, então, aos cuidados de uma tia. Desse modo, a memória de 

guerra atravessa o presente, sugerindo uma reconstrução deste a partir da tentativa de 

expurgar um passado de trevas, o que se faz, principalmente, pela morte de Edmundo, 

acionada por Ângela, contrariando a lógica daquele de que “Matar um homem é coisa de 

homem” (AGUALUSA, 2004, p. 178).  

    Finalmente, a personificação de uma memória de guerra exemplifica-se 

exponencialmente através da personagem Edmundo Barata dos Reis, fechando a tríade das 

“marcas do passado”, por meio da configuração dos restos de um tempo que se deseja 

esquecido, uma memória política em ruínas. Como signo de um tempo em dissolução, assim 

se autointitula o ex-agente do Ministério da 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” (AGUALUSA, 2004, 

p. 157). Edmundo passou de homem do Estado a elemento da sarjeta, animalizou-se e tornou-

se símbolo da degenerescência moral, apagado como “o último comunista a sul do equador” 

(AGUALUSA, 2004, p. 158). Desse modo, o antigo oficial do Estado constitui o reflexo de 

um tempo histórico minado com a queda do comunismo, em que aquela personagem se vê: 

“Num dia agente, no outro ex-gente” (AGUALUSA, 2004, p. 158). 

 Como militante político do partido que se instaurou no poder após a independência do 

país – o MPLA -, Edmundo refaz sua identidade pelo entrelaçamento com a história do 

espaço onde está inserido e as ligações desse cenário com os fundamentos marxista-leninistas, 

agenciados pelas relações com Cuba e a antiga União Soviética. A degradação reverberada 
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pela personagem acompanha a queda das prerrogativas comunistas no seio do partido que 

buscou se adequar ao sistema capitalista, neoliberal: 

 

Aquela teimosia é que o perdeu. Transformou-se em poucos meses num 

estorvo ideológico. Um tipo incômodo. Não tinha vergonha de gritar – “sou 

comunista!”, numa altura em que os seus chefes já só murmuravam, 

baixinho, “fui comunista”, e continuou a bradar, “sou comunista, sim, sou 

muito marxista-leninista!”, mesmo depois que a versão oficial passou a 

negar o passado socialista do país (AGUALUSA, 2004, p. 158). 

 

 

 O ex-agente Edmundo, um representante do “tempo das lutas” (AGUALUSA, 2004, p. 

176) em Angola, conduz a um processo específico de construção da personagem, em que ela é 

edificada, como coloca Candido, “a partir de um modelo real, conhecido pelo escritor, que 

serve de eixo, ou ponto de partida” (1976b, p. 71). A personagem em questão representa um 

arquétipo mais bem definido, nesse caso, do que a figura do velho, ou do antepassado revisto 

através da Velha Esperança. Dito de outra maneira, o modelo em vista de um torturador, que 

ganha vida em Edmundo Barata dos Reis, possui mais “amarras” ao universo sócio-histórico 

angolano atual do que a simbologia dos antepassados que permeia o acervo mitológico 

africano. Em resumo, por meio da personagem Edmundo, o discurso histórico, ou a memória 

de um discurso histórico é, então, ficcionalizada.  

 Edmundo, ou “Sou-Todo-Ouvidos” seu nome de guerra, compreende a passagem, 

portanto, para que o passado sombrio das personagens Pedro Gouveia e Ângela Lúcia seja 

aclarado, revelando a crueldade investida no jogo político em que o “trabalho era separar as 

laranjas boas das laranjas podres” (AGUALUSA, 2004, p. 176-177). Barata dos Reis 

rememora “os anos difíceis” que, uma vez relembrados em O vendedor de passados, parecem 

ser o enredo do romance Estação das chuvas – já aludido aqui -, no qual o modelo de 

torturador é também representado, por exemplo, através da personagem Monte, já citada, em 

seus rituais de interrogatório.  

 O ex-agente do Ministério da Segurança do Estado traz na “pele”, assim como Ângela 

Lúcia, as marcas de um passado de guerra, os traços políticos de afirmação partidária e 

militância. Esse tempo incrusta-se à identidade da personagem, impondo-lhe um presente em 

que o discurso historiográfico é reconstruído ficcionalmente. Nesse sentido, Edmundo 

aparenta ser mais uma voz criada por Félix Ventura, um mendigo que relata sua possível vida 

fantasiosa: 
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- Eu?! Cota
136

, estou a viver de vadio já tem mais de sete anos. Vê esta 

camisa? Virou pele. É uma camisa do Partido Comunista da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vesti-a no dia em que me despediram e 

nunca mais a despi. Jurei que não a despia enquanto a Rússia não voltasse a 

ser comunista. Agora, mesmo que queira já não a consigo tirar. Virou pele, 

está a ver? Tenho a foice e o martelo tatuados no peito. Isto já não sai 

(AGUALUSA, 2004, p. 161, grifos nossos). 

 

  

 Dessa forma, Edmundo e as demais “marcas do passado” situam-se em um espaço e 

tempo específicos, perfazendo, como personagens inventadas, uma profunda ligação com a 

realidade do cenário angolano revisitado pelo olhar de hoje. Nesse sentido, de acordo com as 

observações de Antonio Candido, “a realidade básica [o substrato de criação] pode aparecer 

mais ou menos elaborada, transformada, modificada, segundo a concepção do escritor, a sua 

tendência estética, as suas possibilidades criadoras” (1976b, p. 69). Essa reflexão realiza-se 

“duplamente” na narrativa de Agualusa, visto que espaço e tempo são modificados ao nível 

em que habitam Félix, seus clientes e as “marcas do passado”, bem como os vestígios de um 

passado conflituoso são, mais uma vez, travestidos ao nível da invenção de Félix e suas 

genealogias inventadas. 

 Nessa medida, tece-se a construção memorial em que o ser fictício se edifica à 

proporção que conta os eventos passados, vivificando-os novamente no momento em que os 

narra. Por esse contexto, Félix, a osga Eulálio, os clientes e as aqui analisadas “marcas do 

passado” ganham identidade no movimento contínuo de relatar o que fora vivido, 

compreendendo o que Paul Ricoeur afirma sobre a dinâmica narrativa da qual se nutre a 

identidade:  

  

Identidade não poderia ter outra forma do que a narrativa, pois definir-se é, 

em última análise, narrar. Uma coletividade ou um indivíduo se definiria, 

portanto, através de histórias que ela narra a si mesma sobre si mesma e, 

destas narrativas, poder-se-ia extrair a própria essência da definição implícita 

na qual esta coletividade se encontra (RICOEUR, 1985, p. 432 apud 

BERND, 2003, p. 19). 

 

 

 O jogo das identidades constrói-se, então, absorvendo narrativas, reminiscências, 

tempos e espaços, em que a luminosidade do hoje, que se almeja reconstruído, é atravessada 

pela sombra do ontem em um movimento necessário e complementar à memória construída. 

A sombra faz parte do momento em que se vive, assim como compõe a vivência dos 
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indivíduos, presente seja no olhar daqueles que vivem na obscuridade – Edmundo Barata dos 

Reis -, seja na imagem daquele que seria a sombra de outro, a exemplo da osga Eulálio em 

relação ao seu duplo Félix Ventura. Em um cenário onde luz em excesso pode cegar, ao 

mascarar uma realidade caótica, as personagens e suas complexas lembranças unem-se às 

referências de uma Angola de múltiplos períodos e dados historiográficos, em uma estrutura 

na qual tudo se inter-relaciona, pois “Os acontecimentos se amaram uns aos outros – uns 

puxando os outros – através do confuso turbilhão das noites e dos dias” (AGUALUSA, 2009, 

p. 11) 
137

. 

 

 

2.4. O espaço e o tempo na leitura da reminiscência criativa 

 

 

 Integrantes do processo memorial estabelecido frente ao universo criativo de um 

vendedor de passados, espaço e tempo são categorias tomadas na narrativa de Agualusa como 

elementos reforçadores, cada um com suas particularidades, do comércio de genealogias 

viabilizado pelo albino Ventura. O cenário agencia as ações de Félix, desde sua casa, que 

figura como um empório no qual as memórias transitam, até a imagem de Luanda e suas ruas, 

seus bairros revestidos de estórias. O tempo, por sua vez, configurado por um incessante 

movimento, corresponde ao material de criação do protagonista do enredo a fim de criar 

“passados novos em folha” em uma sociedade que necessita de uma reconstrução, em vista de 

um passado de guerra e um presente caótico. 

 Dessa forma, tempo e espaço retroalimentam-se como anelos de uma mesma cadeia 

criativa, ou melhor, de uma mesma “teia” memorial. Tal elaboração é construída não só no 

contato com o passado inventado de Félix, mas também no seio de uma memória social do 

espaço angolano, um contexto que provoca o encontro com o passado que se faz vivencial no 

presente, um ambiente, por vezes, árido que busca ser refeito nem que seja pelas criações de 

Félix. Por essa via, entende-se a capital angolana e, por extensão, Angola como “lugares de 

memória”, espaços que, nas palavras de Nora, são “lugares mistos, híbridos e mutantes, 

intimamente enlaçados de vida e de morte, de tempo e de eternidade; numa espiral do coletivo 

e do individual, do prosaico e do sagrado, do imóvel e do móvel” (NORA, 1993, p. 22). 

 Como “lugar de memória”, o espaço luandense possibilita a travessia de tempos 

realizada no romance. Nesse ambiente citadino, o discurso histórico vem à tona e a 

necessidade do “barco de invenções” do albino Ventura torna-se coerente com um universo 
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onde real e ficção são aspectos difíceis de mensurar. Assim, longe de estarem suscetíveis a 

leituras estanques, que os caracterizem apenas como elementos referenciais na obra de 

Agualusa, espaço e tempo se instituem como categorias simbólicas complexas, uma leitura 

que só a análise detida de cada uma poderia revelar. Tal compreensão ocorre, porque a leitura 

semântica disseminada por tais elementos relaciona-se a uma composição estética que, em 

larga medida, sugere a complexidade elucidada anteriormente. Dessa maneira, a afirmação 

posta contribui para se pensar em uma leitura na qual, de acordo com as concepções de 

Candido, “toda análise formal bem conduzida termina por recuperar o conteúdo, e toda 

análise adequada deste leva necessariamente à consideração da forma” (2002, p. 60).  

 Nesse panorama, espaço e tempo acenam para a possibilidade de se olhar novamente, 

isto é, de se rever as entrelinhas do universo ao qual se referem. Em se tratando do espaço, é 

possível questionar, por exemplo, as múltiplas dimensões que um “simples muro” poderá 

assumir como meio de perceber as implicações que o contexto luandense suscitaria à trama de 

Agualusa. Igualmente, não se pode prescindir, na análise da experiência temporal, da ação de 

repensar o trânsito caótico que a relação entre passado e presente instaura na narrativa. Se o 

presente é constantemente alterado pelo passado, este não “está sempre lá, belo ou terrível, e 

lá ficará para sempre” (AGUALUSA, 2004, p. 59). Ao contrário, os eventos já decorridos são 

frutos de uma revisão esclarecida que não se prende, por exemplo, à nostalgia de um período 

pré-colonial, nem enaltece a independência política do país. O passado é concebido de acordo 

com uma necessidade reflexiva, uma situação que lembra as concepções de Inocência Mata ao 

se referir aos autores angolanos, que, de modo semelhante a José Eduardo Agualusa, se 

inserem nesse momento de pós-independência:  

 

Do que os autores falam é da necessidade de desocultação do passado, para o 

desdramatizar e, ao mesmo tempo, fazer passar a imagem da História, com a 

distância que o tempo proporciona, pelo desencanto e pela perda da 

inocência, para que esta, a imagem do passado, se transforme em realidade 

em que todos se reconheçam – não aquela em que existam consensos, 

mesmices, harmonia (MATA, 2006, p. 43, grifo do autor). 

 

 

 Por conseguinte, a relação espaço e tempo permite apreender, de forma significativa, o 

universo sócio-histórico no qual o romance se contextualiza, principalmente, por uma leitura 

crítica que a imagem citadina de Luanda sugere no encontro entre passado e presente. 

Todavia, a confluência entre o ambiente e o outrora se inicia nessa prosa pelo núcleo de 

memórias vividas e inventadas do qual se constitui a casa de Félix Ventura. O lar do albino 
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seria um lugar onde “Uma poeira de séculos, ácaros, almas velhas de escritores, soltavam-se 

dos grossos livros e dançavam no ar, como uma neblina, como um vago sonho” 

(AGUALUSA, 2004, p. 169) pelo amálgama simbólico – espaço e tempo –, na “filosofia” 

criativa de memórias desse “barco cheio de vozes” (AGUALUSA, 2004, p. 21). 

 

 

2.4.1. A casa, Luanda e o processo memorial 

 

 

 A configuração espacial presente na obra O vendedor de passados acompanha dois 

centros principais de focalização observados singularmente na inter-relação existente entre 

eles. Esses centros correspondem ao ambiente familiar composto pela casa do genealogista 

Félix Ventura e ao cenário presentificado pela capital angolana – Luanda. Tecidos de maneira 

diversa, tais espaços fazem jus ao ambiente ficcional de um vendedor de passados, visto que a 

casa compõe um reduto ornamentado de múltiplas memórias que ambientam as criações do 

albino e, de igual forma, Luanda agencia o contexto em que os clientes de Félix são 

produzidos, em uma cidade repleta de glórias imaginadas para uma burguesia emergente.  

 Desta feita, apesar das ações das personagens se desenvolverem potencialmente na 

casa de Félix Ventura, este lugar conduz, pela via criativa do albino, a múltiplos cenários.  

Estes se exemplificam nas genealogias criadas, como a Chibia lugar de nascimento de José 

Buchmann, e nos ambientes que compõem os sonhos das personagens. Além disso, de forma 

mais veemente, aqueles cenários são ilustrados pelo olhar sobre a capital angolana que, como 

será analisado, substancia, metonimicamente (como uma referência a Angola), a necessidade 

de um passado comprado. Dessa forma, o movimento que estrutura a composição espacial da 

narrativa constitui-se do interior da casa simbólica do albino para o mundo externo com o 

qual aquela dialoga, tendo como aporte a forma como as personagens valoram cada espaço 

em especial. A dinâmica desse movimento centrífugo determinará o modo como a leitura aqui 

empreendida organizar-se-á.  

 Como centro crucial dos eventos ocorridos na prosa em questão, a casa corresponde a 

uma perspectiva simbólica que vai muito além de uma simples referência espacial. Com 

efeito, o lar de Félix Ventura emerge como instância propiciadora da atividade desenvolvida 

pelo albino. Na verdade, tal morada diz muito sobre seu proprietário, um lugar onde o passado 

e o presente comungam do mesmo endereço, entre pilhas de livros, retratos antigos, móveis de 

outras épocas, como um verdadeiro “templo” passadista que muito define os moradores e 

frequentadores de tal ambiente. Ademais, a casa é apresentada simbolicamente como um ser 
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vivo ao qual se agregam os seres viventes desse espaço que, personificado, relembra a 

filosofia budista e mesmo a tradição dos dogons na África negra, em que “a grande casa 

familiar (como representando) ... a totalidade do Grande Corpo Vivo do Universo” 

(CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1989, p. 197, grifos do autor).  

Assim, a “fortaleza das memórias” do vendedor resplandece verdadeiramente viva, 

iluminada pelo universo de memórias de que se compõe. Como ser vivo, a casa é 

caracterizada por um olhar maternal, já que representaria um embrião de muitas estórias, o 

lugar de nascimento da criação, personificando a figura materna como um refúgio que a 

entrelaça aos seus moradores: 

 

A casa vive. Respira. Ouço-a toda a noite a suspirar. As largas paredes de 

adobe e madeira estão sempre frescas, mesmo quando, em pleno meio-dia, o 

sol silencia os pássaros, açoita as árvores, derrete o asfalto. Deslizo ao longo 

delas como um ácaro na pele do hospedeiro. Sinto, se as abraço, um coração 

a pulsar. Será o meu. Será o da casa. Pouco importa. Faz-me bem. 

Transmite-me segurança (AGUALUSA, 2004, p. 9). 

 

 

  O espaço integra-se à personagem e, uma vez assim conectado, a ponto de não se 

poder distinguir quem é a casa e quem é, no caso, a osga, liga-se intimamente ao enredo que a 

engendra, isto é, às estórias que comportam o universo de um vendedor de passados. No lar 

do albino, assim como as identidades criadas, tudo está em relação, “tudo se liga” 

(AGUALUSA, 2004, p. 186), mesmo os cômodos dessa peculiar habitação apresentam-se em 

completa sinergia, isto é, conectam-se uns com os outros: 

 

A sala de visitas comunica-se com o jardim [...]. A sala está ligada à 

biblioteca. Passa-se desta para o corredor através de uma porta larga. O 

corredor [...] permite o acesso ao quarto de dormir, à sala de jantar e à 

cozinha. Esta parte da casa está voltada para o quintal (AGUALUSA, 2004, 

p. 9). 

 

 

De igual forma, interagem os eventos que em tais espaços são ambientados, seguindo 

praticamente a ordem em que estes foram apresentados pela osga. As ações iniciais da 

narrativa decorrem nas salas (as transações comerciais de Félix Ventura). Já os episódios 

correspondentes ao clímax narrativo concentram-se no interior
138

 da casa – quarto e cozinha 

(cenas referentes ao capítulo intitulado “(o amor, um crime)”), finalizando com uma cena 
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primorosa no quintal frente à sombra de um abacateiro, em um movimento, nesse sentido, 

ainda mais interno (situação concernente à morte de Eulálio). 

Portanto, a casa constitui o âmago das vozes presentes no enredo, nela múltiplas 

identidades movem-se em um movimento contínuo que sugere metaforicamente o intenso ir e 

vir entre passado e presente. Assim, um espaço real – a casa – abre uma fenda para um 

cenário fictício, sonhado, do qual as estórias se revestem na tentativa de serem acrescidas de 

substancialidade. Rompe-se com o estável, com o perene para se pensar sobre o eterno 

(re)fazer de lembranças, “mergulhando” no mistério que essas envolvem e o quão sombrias 

elas podem ser a fim de reimaginar um “novo” presente. A nomeação do capítulo – “(um 

barco cheio de vozes)” – surge como uma explicação, um adendo ao universo de memórias 

em que as personagens transitam, um mundo, por conseguinte, em constante “singrar”, um 

mundo em devir: 

 

- Costumo pensar nesta casa como sendo um barco. Um velho navio a vapor 

cortando a custo a lama pesada de um rio. A floresta imensa. A noite em 

volta. – Félix disse isto e baixou a voz. Apontou num gesto vago os vagos 

livros: - Está cheio de vozes, o meu barco (AGUALUSA, 2004, p. 24, grifos 

nossos). 

 

 

 Imerso nos aspectos voláteis da memória, o espaço da casa é constantemente 

“atravessado” por lugares outros. Em outras palavras, da mesma maneira que estórias são 

criadas tanto nos sonhos das personagens quanto em seus passados, àquelas narrativas, 

ancoram-se espaços figurados os mais diversos, regidos pela única lógica que permeia “a 

secreta natureza desta casa” (AGUALUSA, 2004, p. 79) de Félix Ventura, a lógica inventiva. 

É necessário, porém, fazer a ressalva de que não se trata apenas de uma simples alusão a um 

tempo esquecido ou a um evento sonhado, pois tais momentos interferem no presente 

deixando-o em suspensão (aspectos a serem mais elucidados posteriormente neste estudo).  

Assim, multíplices projeções espaciais interpõem-se a partir da singular vivência no 

“barco” de Félix Ventura, permeadas pelas experiências que as constituem. É possível 

perceber uma singela identificação entre tais espaços revividos e imaginados e as personagens 

que deles fazem parte. Nesse sentido, é que, por exemplo, as lembranças apresentam-se ora 

em um espaço colorido como a Gabela da “suposta” infância feliz de Félix Ventura, ora em 

um quarto “assombrado por graves espelhos” (AGUALUSA, 2004, p. 35) na rememoração da 

osga de sua vida passada com relação ao encontro traumático com Alba. Nesse ínterim, até 

mesmo as lembranças forjadas pelo ofício do genealogista seguem o panorama aqui descrito, 
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por exemplo, os traços melancólicos de um lugar que parece esquecido, à deriva, no caso do 

fictício lugar de nascimento de José Buchmann mostrado pelas fotografias da pequena vila da 

Chibia:   

 

a) Casas baixas. 

b) Ruas direitas, abertas com largueza para uma paisagem verde. 

c) Ruas direitas, abertas com largueza para a paz imensa de um céu sem 

nuvens. 

d) Galinhas ciscando em meio à poeira vermelha. 

e) Um velho (mulato), sentado à mesa triste de um bar, o olhar pousado 

numa garrafa vazia. 

f) Flores murchas num vaso. 

g) Uma enorme gaiola, sem pássaros, 

h) Um par de botas, muito gastas, aguardando à soleira de uma casa. 

Havia em todas as fotografias algo de crepuscular. Era o fim, ou era quase o 

fim, só não se percebia de quê (AGUALUSA, 2004, p. 60-61, grifos nossos). 

 

 

 No entanto, o espaço não é sintomático das vivências ficcionais apenas na casa de 

Félix Ventura, uma vez que aquele também recupera uma “memória coletiva” 
139

 dos 

contextos vividos na cidade de Luanda e, por extensão, na terra angolana. Dessa forma, 

através do espaço, é possível tecer um olhar social sobre a capital de Angola, reverberando o 

discurso histórico que ecoa no enredo de Agualusa. Por esse viés, os signos espaciais são 

tomados como elementos configuradores de uma determinada conjuntura sócio-histórica, 

sugerindo o modo como essa conjuntura é também valorada. Sobre essa possibilidade de 

leitura da dinâmica espacial, recorre-se ao estudioso Iuri Lotman, na sua obra A estrutura do 

texto artístico, quando se volta para “O problema do espaço artístico”:  

 

 Os modelos do mundo sociais, religiosos, políticos, morais, os mais 

variados, com a ajuda dos quais o homem, nas diferentes etapas da sua 

história espiritual, confere sentido à vida que o rodeia, encontram-se 

invariavelmente providos de características espaciais (LOTMAN, 1978, p. 

361). 

 

 

  Essas reflexões são ilustradas por meio do diálogo entre o mundo interior do lar do 

albino e o universo externo da cidade, pois a visão desta implica transformações sobre a 

morada do albino. Para explanar essa questão, atenta-se, por exemplo, para o enigmático muro 

que separa a casa de Félix das ruas da urbe luandense, bem como para as leituras possíveis 

                                                 
139

 Relembrando as reflexões de Maurice Halbwachs (2006) elucidadas no início deste capítulo. 
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que aquele elemento determina, em que passado e presente dialogam nessa interseção de 

tempos, como observado pela osga Eulálio: 

 

Um muro alto fecha o jardim. O topo do muro está coberto por cacos de 

vidro, em cores variadas, presos com cimento. Daqui de onde os vejo 

lembram-me dentes (AGUALUSA, 2004, p. 10). 

Naquela época, antes da independência, ainda não havia o muro alto a 

separar o jardim do passeio, e o portão estava sempre aberto. Aos clientes 

bastava galgar um lance de escadas para ter livre acesso aos livros, pilhas e 

pilhas deles, dispostos ao acaso no forte soalho do salão (AGUALUSA, 

2004, p. 26). 

 

 

 A osga sugere, em sua narração, o muro como um resultado dos “anos difíceis” pelos 

quais a sociedade angolana passou no pós-independência, marcados por uma sangrenta guerra 

civil e, desse modo, por um cenário caótico de destruição e miséria nas cidades e povoações 

angolanas, especialmente em Luanda. A modificação realizada na casa de Félix sugere um 

paralelo entre tempos distintos, pois tal espaço absorve as leituras sobre a dinâmica social 

exterior, internalizando-as simbolicamente. Desse modo, percebe-se o espaço narrativo de 

acordo com as concepções da estudiosa Tania Macêdo em que: 

 

 [...] não se trata apenas de situar e focalizar o espaço narrativo em uma 

perspectiva interna, ou seja, nas correlações com os outros elementos 

estruturais da narrativa mas, principalmente, questionar os valores que 

expressa, a visão de mundo que carrega. Em outras palavras, a partir das 

tensões e valores propostos pelo texto, chegar às relações extratextuais 

(MACÊDO, 2008, p. 26, grifo do autor). 

 

 

 O muro representa, ainda, a fronteira determinante entre burgueses e pobres em uma 

sociedade notadamente estratificada. É válido lembrar que Félix pertence à classe que se tenta 

fazer emergente após anos de guerra e devastação, e aqueles que não fazem parte desse ciclo 

minoritário transitam em seu espaço familiar apenas quando prestam serviços ao albino, como 

o caso da personagem Velha Esperança, criada de Félix e moradora dos bairros pobres de 

Luanda. O muro indicia a distância entre duas esferas sociais, segmentos que definem aqueles 

que podem usufruir ou não de um passado comprado, o que é lembrado pela referência 

espacial que já carrega em si o panorama social excludente - aspecto realizado, por exemplo, 

perante a referência aos musseques, espaço já aludido anteriormente quando se analisou a 

personagem Ministro. A casa de Félix, por meio do sólido muro, expõe, então, os limites 

“concretos” entre as classes dos habitantes da capital angolana, pois apartado é que se via 
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“para além do muro do quintal, a algazarra luminosa dos musseques” (AGUALUSA, 2004, p. 

169). 

Nessa medida, a partição dos espaços relembra a própria divisão da vida em uma 

cidade que fora por tanto tempo colonizada, de modo a definir os ambientes nos quais 

preponderam os colonos - brancos e mulatos – e aqueles delegados à massa colonizada 

miserável, que foi lentamente ocupando os subúrbios da cidade que se formava. A imagem da 

cidade colonizada é recuperada de forma mais veemente em outras obras do escritor 

Agualusa, como o romance A conjura, sempre configurando a presença do colonizador em 

solo africano, ou mesmo em O vendedor de passados, refletindo sobre os sinais de tal 

processo na contemporaneidade
140

. Sobre as características desse “mundo compartimentado” 

(2005, p. 54), como afirma Fanon, apresenta-se que: 

 

A zona habitada pelos colonizados não é complementar à zona habitada 

pelos colonos. Essas duas zonas se opõem, mas não a serviço de uma 

unidade superior. Regidas por uma lógica puramente aristotélica, elas 

obedecem ao princípio de exclusão recíproca [...]. A cidade do colono é uma 

cidade sólida, toda de pedra e ferro. É uma cidade iluminada, asfaltada, onde 

as latas de lixo transbordam sempre de restos desconhecidos, nunca vistos, 

nem mesmo sonhados. [...] A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade 

indígena, a aldeia negra, a medina, a reserva é um lugar mal afamado, 

povoado de homens mal afamados. Ali, nasce-se em qualquer lugar, de 

qualquer maneira. Morre-se em qualquer lugar, de qualquer coisa. É um 

mundo sem intervalos [...]. A cidade do colonizado é uma cidade agachada, 

uma cidade de joelhos, uma cidade prostrada (FANON, 2005, p. 55-56, grifo 

do autor). 

 

Acerca ainda, dessa questão fronteiriça, aqui levantada, resgatam-se mais uma vez as 

concepções de Lotman:  

 

[...] um traço topológico muito importante é a fronteira. A fronteira divide 

todo o espaço do texto em dois subespaços, que não se tornam a dividir 

mutuamente. A sua propriedade fundamental é a impenetrabilidade. O modo 

como o texto é dividido pela sua fronteira constitui uma das suas 

características essenciais. Isso pode ser uma divisão em “seus” e alheios, 

vivos e mortos, pobres e ricos. O importante está noutro aspecto: a fronteira 

que divide um espaço em duas partes deve ser impenetrável e a estrutura 

interna de cada subespaço diferente (LOTMAN, 1978, p. 373). 

 

                                                 
140 É válido destacar que a noção de cidade não pode ser admitida em Angola apenas a partir da presença do 

colonizador, já que é notável a história de cidades africanas no período de pré-colonização. Tais cidades eram 

organizadas entre os aspectos da economia - agricultura - e os regimentos religiosos que balizavam a 

estruturação do espaço como local de referência para determinada tribo, isto é, as cidades polos localizavam-se 

onde ficavam instalados os chefes religiosos até que esses determinassem o deslocamento para outro local, 

conforme Macêdo (2008, p. 40). 
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 Por essa medida, o microespaço da casa do albino vendedor é alargado, alcançando o 

cenário citadino de Luanda, espaço amplamente cultivado pelas obras da literatura angolana 

que tomam aquela capital como ambiente referencial para a narração da própria história do 

país, uma “cidade da escrita”, para utilizar a expressão da estudiosa Tania Macêdo (2008, p. 

17). Desde os primeiros textos literários a circularem nesse espaço citadino, como a novela 

Nga Muturi (1882), de Alfredo Troni
141

, até a efervescente escrita de cunho patriótico nos 

idos das décadas de 50 a 60 do século XX
142

, Luanda seria lugar de destaque na produção 

literária angolana por nomes como Agostinho Neto, Luandino Vieira, Pepetela, dentre outros. 

A obra de Agualusa, por sua vez, insere-se em um novo movimento das letras angolanas, em 

que tal cidade é revivida mais uma vez para catalisar uma busca pelo passado a fim de tentar 

refletir o que é feito do presente nesse chão angolano. 

 Nessa perspectiva, circunscreve-se a representante de um passado de lutas e sensíveis 

transformações, já que é na capital angolana que se deu efetivamente o movimento 

nacionalista em prol da libertação do país. Luanda configura, então, o símbolo de um projeto 

nacional de independência e democratização, em outras palavras, a capital angolana é o 

cenário da formação de uma utopia (outrora já discutida) revista pelos ditames 

contemporâneos. Por essa senda, o espaço mais uma vez formaliza uma leitura do contexto 

histórico-social na passagem que apresenta a perspectiva da personagem Edmundo Barata dos 

Reis, uma memória de guerra simbolizada por um local em dissolução. Assim, o espaço 

compreende alegoricamente a visão de um tempo específico: 

 

a) O velho, de costas, avança ao longo das ruas esventradas. 

b) Prédios em ruínas, com as paredes picadas pelas balas, os magros 

ossos expostos. Um cartaz, numa das paredes, anuncia um concerto de Júlio 

Iglésias. 

c) Meninos jogam à bola cercados por prédios altos. São muito magros, 

quase diáfanos. Estão imersos, suspensos na poeira, como bailarinos num 

palco. O velho observa-os sentado numa pedra. Sorri. 

d) O velho dorme à sombra da carcaça, comida pela ferrugem, de um 

tanque de guerra. 

e) O velho urina contra a estátua do Presidente. 

f) O velho é engolido pelo chão (AGUALUSA, 2004, p. 105). 

 

 

                                                 
141

 É interessante destacar que o início da literatura angolana de língua portuguesa ocorreria com o livro de 

poemas Espontaneidades da minha alma (1849), de José da Silva Maia Ferreira, um africano de nascimento que 

foi um dos pioneiros a demonstrar uma “sensibilidade voltada já para os dados do mundo africano”, de acordo 

com as observações de Manuel Ferreira (1977, p. 15). 
142

 Conforme análises realizadas no primeiro capítulo desta escrita. 
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 Por essa leitura do urbano, os caminhos da desumanidade são percebidos por um resto 

de vida representada pela personagem Edmundo, um sujeito que percorre ruas nascidas da 

violência, “rasgadas” ao custo da morte de muitos pelo ideal de uma nação independente. As 

fotografias de José Buchmann sugerem a observação além da superfície de uma cidade que se 

quer desenvolvida, enxergando o que se deseja ver apagado em suas mais variadas frentes, 

seja a imagem de um passado de guerra, seja o conjunto de elementos que não possuem valor 

ante as prerrogativas de um sistema funcionalista. As imagens indiciam, pelos vestígios das 

balas que picam as paredes de um espaço em desarranjo, os reflexos de um universo hostil. 

Esse cenário fez de Luanda e, por consequência, de Angola um “mundo em desordem” entre 

lutas civis e, antes disso, entre conflitos pela libertação de uma colonização violenta, como 

todo regime baseado em uma ótica subjugante do outro, tornando-o escravo de si mesmo, para 

lembrar Fanon, quando percebe o negro perante o regime colonizador como “escravo de sua 

negrura” (1983, p. 11). 

 Dessa forma, os retratos de um fotógrafo de guerras registram um cenário esquecido, 

ao velho Edmundo, ligam-se os elementos que não têm valor algum para a dinâmica do 

presente em reconstrução, em marcha para o “desenvolvimento”. É assim que se sublinha a 

antítese cruel entre os magros meninos entregues à deriva em um espaço marginal – no qual o 

velho ex-gente também se “aninha” – e os “prédios altos” intensificadores de uma relação de 

força, ou melhor, de uma relação de poder amplamente desigual. São aqueles – as crianças - 

invisíveis, “quase diáfanos” aos olhares dos sujeitos que não estão incutidos na mesma 

margem preterida. Os meninos, assim como Edmundo, estão simplesmente distantes do 

crescimento da cidade, anacrônicos, “suspensos na poeira”, ficando, assim, “à margem do 

asfalto civilizador”. Tal quadro desalentador é semelhante ao olhar da osga sobre os bairros 

pobres da cidade, para além do muro da casa do albino: “Escalei o muro com o coração aos 

saltos. O sol refulgia nos cacos de vidro. Deslizei entre eles, cautelosamente, e espreitei o 

mundo. Vi uma rua muito larga, em barro vermelho, e casa velhas, fatigadas, desarrumando 

a outra margem” (AGUALUSA, 2004, p. 181, grifos nossos).  

  A crítica social ganha relevo no traçado de um espaço em degradação, que consome o 

homem “engolido pelo chão”. Na verdade, a cidade, por meio da lógica produtiva que a 

organiza, vence os indivíduos, principalmente, aqueles que dela não fazem parte, como os 

idosos e as crianças. A lógica impera enquanto os garotos e o velho Edmundo padecem, 

provendo-se, muitas vezes, dos restos de um lugar onde tudo simboliza destruição – “O velho 

dorme à sombra da carcaça, comida pela ferrugem, de um tanque de guerra”.  
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Sob essa ótica, manifesta-se aquilo que Antonio Candido define - ao analisar a obra 

L´Assomoir (1877), do escritor Emile Zola - como “um laço palpável entre o ambiente e o 

ser” (2004, p. 61). O laço referido ocorre na medida em que o contexto espacial e a descrição 

das personagens, na cena aqui em análise, formam um campo lexical impregnado da ideia de 

dissolução, como o grupo de substantivos – “ruínas”, “balas”, “ossos”, “velho”, “carcaça”, 

“ferrugem” – suscita muito bem. Por esse olhar, o objeto – o tanque – e o ser – Edmundo – 

encontram-se no mesmo plano de observação - reduzidos ao chão, ao nada - e, 

simbolicamente, na mesma esfera de esquecimento.  

O cenário coaduna, dessa forma, com um olhar sobre a situação política do país a 

partir de seus elementos excluídos, sendo assim, o próprio discurso nacionalista é ironizado 

pela imagem de um ex-agente do Ministério da Segurança que “urina contra a estátua do 

Presidente”. O urbano é observado em meio à tensão que envolve a ordem do capital de uma 

cidade que deseja se reconstruir de seu passado colonial e os indivíduos esmagados por esse 

processo que, uma vez inúteis ao sistema, são desumanizados, sem qualquer identidade – os 

meninos, o velho –, agregando-se “silenciosos” a um universo em desarmonia.  

 Diante das interpretações expostas acima, compreende-se, no enredo de O vendedor de 

passados, a construção da cidade Luanda em um diálogo íntimo com o discurso 

historiográfico que a caracteriza, porém, indo além deste na busca de refletir, por meio da 

capital angolana, sobre a vida nesse país, que é, segundo a osga “a vida em estado de 

embriaguez” (AGUALUSA, 2004, p. 11). Sobre Luanda, “cidade literária” 
143

, cultiva-se as 

representações de um local que surge travestido ficcionalmente, de modo que, pelo texto de 

Agualusa, o imaginário social urbano ganha expressividade. Desta feita, conforme afirma 

Pesavento, a visão do urbano permite, pela via literária, 

 

[...] conferir sentidos e resgatar sensibilidades aos cenários citadinos, às suas 

ruas e formas arquitetônicas, aos seus personagens e às sociabilidades que 

nesse espaço têm lugar. [...] Sobre tal cidade, ou em tal cidade, se exercita o 

olhar literário, que sonha e reconstrói a materialidade da pedra sob a forma 

de um texto. O escritor, como espectador privilegiado do social, exerce a sua 

sensibilidade para criar uma cidade do pensamento, traduzida em palavras e 

figurações mentais imagéticas do espaço urbano e de seus atores 

(PESAVENTO, 2002, p. 10). 

 

 

                                                 
143

 Designação defendida por Tania Macêdo (2008, p. 30) à capital angolana através de critérios que suplantam 

perspectivas exclusivamente geográficas que situem o texto narrado apenas referencialmente. A concepção da 

autora visa observar a função que o devido espaço, no caso, Luanda, ocupa no imaginário social do povo 

angolano. 
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 Seguindo pela configuração imagética de Luanda transmutada na narrativa de 

Agualusa, ressalta-se a percepção de que os sujeitos fictícios, ao interagirem com uma 

conjuntura caótica e desordenada, figuram como produtos de um meio social que enseja e 

torna críveis realidades ditas inverossímeis, como as memórias narradas por um vendedor de 

passados. Tendo em vista o que afirma Candido sobre o sertão de Guimarães Rosa, a capital 

angolana, de forma singular, também “encaminha e desencaminha” (1964, p. 127) aqueles 

que nela vivem entre mentiras inventadas e verdades sempre questionadas, coerentes com a 

realidade de uma “feira de loucos”, nas palavras de Félix Ventura:  

 

Luanda está cheia de pessoas que parecem muito lúcidas e de repente 

desatam a falar línguas impossíveis, ou a chorar sem motivo aparente, ou a 

rir, ou a praguejar. Algumas fazem tudo isso ao mesmo tempo. Umas julgam 

que estão mortas. Outras estão mesmo mortas e ainda ninguém teve coragem 

de as informar. Umas acreditam que podem voar. Outras acreditam tanto 

nisso que realmente voam. É uma feira de loucos, esta cidade, há por aí, por 

essas ruas em escombros, por esses musseques em volta, patologias que 

ainda nem sequer estão catalogadas. Não leve a sério tudo o que lhe dizem. 

Aliás, aceita um conselho?, não leve ninguém a sério (AGUALUSA, 2004, 

p. 162, grifos nossos). 

 

 

 Luanda, pelas letras de Agualusa, é por si só um espaço que inclina ao assombro, ao 

maravilhoso, onde a linha que separa realidade e fantasia se dissolve imersa em um mundo 

em vertiginoso desmoronamento, para o qual só resta captar as marcas de tal situação. Nessa 

medida, as certezas são descartadas, as identidades são inventadas e comercializadas no 

“mercado de passados ilustres”, a realidade é instável e passível de recriação. A descrição da 

cidade feita pelo genealogista Félix Ventura recobre Luanda de um ar “agonístico”, realçado 

pela hipérbole de um lugar onde reina a indefinição. Tal situação alastra-se por outras 

narrativas de Agualusa, cujo olhar encena a visão do indivíduo que se move desgraçadamente 

no espaço aludido. Esse estado pode ser contemplado, por exemplo, no romance Estação das 

chuvas, em que a fala do narrador e a impressão da personagem Joãoquinzinho dialogam com 

o referido posicionamento de Félix sobre Luanda e, em extensão, sobre o solo angolano: 

 

Joãoquinzinho fez um gesto largo, mostrando a casa, com as paredes 

comidas pelas balas. A cidade apodrecendo sem remédio. Os prédios com as 

entranhas devastadas. Os cães a comer os mortos. Os homens a comer os 

cães e os excrementos dos cães. Os loucos com o corpo coberto de alcatrão. 

Os mutilados de olhar perdido. Os soldados em pânico no meio dos 

escombros. E mais além as aldeias desertas, as lavras calcinadas, as turvas 

multidões de foragidos. E ainda mais além a natureza transformada, o fogo 

devorando os horizontes. 
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Disse: 

- Este país morreu! (AGUALUSA, 2010, p. 341). 

 

 

 Em suma, os microespaços compostos pela casa de Félix Ventura e o ambiente 

citadino de Luanda movem-se em sensível relação com a composição do macroespaço de 

Angola. Tal país ainda está em processo de feitura na luta por reconhecer-se não mais 

colonizado, um local que procurou “inventar-se”, servindo-se até mesmo de heróis 

imaginários como “placebos” para esquecer o caos experienciado no decorrer de tantos anos. 

Por essa medida, os elementos de um “barco cheio de vozes” e as memórias nele criadas são 

reunidos às reflexões de uma cidade em que nada deveria ser levado a sério, pois se vive, 

enfim, em um “país de fantasia”, como declara Félix Ventura: “- Temos então um presidente 

de fantasia -, disse, enxugando as lágrimas com um lenço. – Isso eu já suspeitava. Temos um 

governo de fantasia. Um sistema judicial de fantasia. Temos, em resumo, um país de fantasia” 

(AGUALUSA, 2004, p. 160). 

 O espaço na obra O vendedor de passados ajusta-se aos desígnios de um universo 

fragmentado pelos aspectos sociais que o constituem, bem como pelas relações com o ontem e 

as suas reverberações no presente. Dessa maneira, o elemento espacial suplanta qualquer 

leitura que o coloque “apenas” como pano de fundo das estórias de um “vendedor de 

memórias”, para agir como um produtor de sentidos e significar os comportamentos dos 

sujeitos fictícios que atuam no interior do romance. Aliado às demais categorias narrativas 

como elemento que compõe as múltiplas memórias, a configuração espacial da prosa em 

estudo centra-se na casa de Félix Ventura para ir além desta, de modo que a cidade e a casa se 

complementam como pequenos mundos que “flutuam” subliminarmente entre tempos outros, 

passado e presente. 

 

 

2.4.2. O tempo vivido e reconstruído nos fluxos da reminiscência 

 

 

 Investido da tese de um ambiente significante e significador da trama memorial de 

Agualusa, em que os espaços são prenhes de sentidos de acordo com o universo simbólico 

respirado perante a figura de um vendedor de passados, torna-se válido reiterar que a 

representação temporal também não funcionaria, no romance estudado, apenas como uma 

referência à demarcação da passagem do tempo narrado. Dito de outra maneira, o tempo 

como substância da genealogia comprada, como elemento propiciador da “ordem” dos 

eventos lembrados, como matéria dos acontecimentos sonhados e, ainda, como instância 
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contextualizadora de um momento singular para a História angolana – circunscrito ao período 

da pós-independência –, caracteriza-se como uma demanda complexa, altamente elaborada e 

que, portanto, foge a análises que o queiram conceber a partir de uma leitura clássica de tal 

categoria narrativa. Isso se dá, entre outras razões a serem observadas, devido ao intenso 

trânsito que passado e presente estabelecem na trama, à confluência de momentos outros, que, 

ao dialogarem, colaboram para suscitar o clima favorável para que a reminiscência se 

estabeleça como agente da estrutura romanesca. 

 Dessa maneira, aprofunda-se, a partir deste momento, o olhar sobre a densa conjuntura 

que a configuração do movimento temporal instaura na narrativa. Essa configuração poderia 

ser muito bem alegorizada pela imagem simbólica que o decurso do tempo possui através da 

representação que é feita do passado na canção de Dora, a Cigarra - apresentada no início do 

romance -, na celebração do crepúsculo realizada pelo ficcionista Félix e a enigmática osga 

Eulálio. Por essa medida, tal canção é tida como elemento a ser norteador da análise aqui 

pretendida para que se possa “navegar” nas águas do tempo, a exemplo do que a própria letra 

da referida composição musical sugere (AGUALUSA, 2004, p. 4, grifos do autor): 

 

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 
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acorda-o e saltará 

num alarido. 

  

 Diante dos elementos que perfazem a aproximação da passagem do tempo com a 

travessia natural de um rio, é possível compreender a demanda significadora dos 

(des)caminhos vivenciados à luz da trama narrativa, na qual o tempo, em outras palavras, o 

passado, torna-se produto comercializado e, assim, recriado pelos desígnios de um vendedor 

de passados. Tal demanda “mergulha” a passagem do tempo na simbologia que a água 

expressa, correlata de um processo em constante transformação, ou seja, imersa em um eterno 

devir a partir do qual tudo está passível de mudança, de alteração. Para tanto, a configuração 

do elemento temporal é suscitada pelo movimento incessante que a interação entre passado e 

presente provoca, momentos que se interpenetram, modificando-se. Expresso de outra forma, 

as ações, as memórias, os sonhos - relacionados ao momento passado - “dormem” 

“serenamente”, alimentando o tempo vivido até serem despertados para o hoje, para o 

presente e com ele dialogarem continuamente, sendo assim, por esse eterno movimento, 

reestruturados. 

O sentimento de transitoriedade da lógica temporal, anunciado, como visto, desde as 

primeiras passagens do romance, constrói-se pela integração com a natureza singular que a 

narrativa possui. A linha do tempo manifestada no texto, a trajetória dos eventos apresentados 

naquela, é integrada ao curso das vivências em uma Angola onde as identidades são refeitas 

pela ação de um genealogista aos moldes da contemporaneidade no cenário da pós-

independência. Assim, a linha temporal relaciona-se ao contexto no qual se torna inerente às 

personagens a capacidade de se metamorfosear, isto é, de transformar-se no e pelo tempo, 

uma vez inseridas no processo rememorativo.  

 A transformação ressaltada insere a dinâmica do tempo na narrativa dentro de uma 

ordem mais ampla, correspondente ao circuito da vida na qual “Nada passa, nada expira” 

(AGUALUSA, 2004, p. 4) de forma incólume. Nesse sentido, mesmo o ontem – que poderia 

ser tido como encerrado - está passível de transformação. Essa característica coaduna mais 

uma vez com a imagem elucidadora da passagem do tempo, do andamento da vida 

metaforizado pelo movimento do rio que simboliza “sempre a existência humana e o curso da 

vida, com a sucessão de desejos, sentimentos e intenções, e a variedade de seus desvios” 

(CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1989, p. 781). Partindo metonimicamente da relevância 

do elemento água como índice sugestivo da ideia de movimento presente na trama, o rio dá 
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relevo às nuances da referida fluência temporal. Tais nuances, a partir deste momento, serão 

analisadas mais detidamente, já que, afinal, compreender a dinâmica temporal de O vendedor 

de passados significaria simbolicamente penetrar no rio caudaloso em que se imbricam 

passado e presente ao nível do narrado, navegando alegoricamente pelo “barco cheio de 

vozes” (AGUALUSA, 2004, p. 21) de Félix Ventura. 

 Inicialmente, é válido ter em vista a impossibilidade de se perceber a trajetória 

temporal desenvolvida no romance de Agualusa a partir de um norteamento linear, no qual os 

acontecimentos seriam apresentados segundo uma ordem sucessiva das ações movimentadas 

na narração. Na verdade, predomina no texto uma reunião das experiências, ditas internas, das 

personagens. Isto é, a configuração temporal revela-se essencialmente pelos estados internos 

que as personagens apresentam, seja pelas lembranças que tais seres fictícios trazem à tona, 

seja pelas impressões que os eventos passados suscitam no presente, seja, até mesmo, pelo 

universo dos sonhos que alimentam o vivido pela personagem. Em consequência disso, o 

tempo vivido – como é definido por Benedito Nunes (1988, p. 18) – dissolve a objetividade 

da sucessão dos eventos desencadeados ao nível do presente, visto que o momento da 

enunciação de tais ações é recorrentemente invadido por tempos outros pertencentes ao 

universo do tempo vivido. 

 Portanto, vem a ser uma tônica no processo narrativo de O vendedor de passados o 

movimento de um passado que descentra as ações dos eventos presentes, sobretudo, pela 

composição memorial da qual se revestem as personagens. Dessa forma, tem-se uma 

“encruzilhada
144

 de tempos”, em que passado e presente não podem ser entendidos como 

momento estanques e díspares, mas sim como espaços temporais que dialogam e corroboram 

para a confluência de tempos experienciada na narrativa.  

Tal conjuntura sugere, então, uma sensação intervalar, já tão referida em outros 

momentos deste estudo, um espaço “entretempos”, com o qual a ideia de encruzilhada parece 

interagir muito bem, dado que esta: “é o lugar radial de centramento e descentramento, 

interseções e desvios, texto e traduções, confluências e alterações, influências e divergências, 

                                                 
144

 O termo “encruzilhada” é visto por Leda Maria Martins (2000) como uma forma de conceber as ideias de 

hibridismo, de crioulização, às quais os povos negros estão interligados após o processo de colonização e o 

regime diaspórico por aqueles sofridos, resultando em uma cultura que tenta se refazer entre espaços, identidades 

e vivências diversas daí a noção de encruzilhada. Todavia o termo é tomado nesta dissertação como uma forma 

de perceber o sentimento de “entre-lugar” sugerido pela dimensão temporal na prosa de Agualusa, visto que “a 

encruzilhada é o lugar das intermediações entre sistemas e instâncias de conhecimentos diversos” (MARTINS, 

2000, p. 65). 
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fusões e rupturas, multiplicidade e convergência, unidade e pluralidade, origem e 

disseminação” (MARTINS, 2000, p. 65). Essa situação é aludida não só pelas criações de 

Félix, que entrecruzam o ontem e o hoje, mas também pelas próprias reminiscências que 

atravessam o instante atual, inclusive, de forma singular, pela memória de uma vida passada, 

de uma reencarnação através da personagem osga Eulálio, um ser “entretempos” por 

excelência, entre a vida animalesca de um pequeno lagarto e a memória de sua vida humana 

recorrentemente relembrada: 

 

A Mãe era pouco mais velha do que eu, e evidentemente, à medida que 

fomos envelhecendo, um ao lado do outro, sempre um ao lado do outro, essa 

diferença tornou-se menor. Julgo, além disso, que ela envelhecia mais 

devagar do que eu. A partir de certa altura passou a acontecer, se saímos 

juntos, alguém dizer dela, dirigindo-se a mim – “a sua esposa”. Talvez, se 

tivesse vivido mais tempo, acabassem por a tomar por minha filha 

(AGUALUSA, 2004, p. 170). 

 

 

 Por essa medida, passado e presente acham-se como anelos complementares
145

 de uma 

cadeia, do ciclo que a vida compreende em um movimento contínuo no qual, reiterando a 

canção de Dora, “Nada passa, nada expira” (AGUALUSA, 2004, p. 4). Nas “espirais do 

tempo, tudo vai e tudo volta” (MARTINS, 2000, p. 79), isto é, os eventos figuram um 

processo de eterno movimento, em que o ontem não permanece distante e intocado, ao 

contrário, apresenta-se sempre disposto a interagir com o presente e, por esse viés, modificá-

lo.  

Nesse sentido, a dinâmica temporal construída no romance de Agualusa poderia muito 

bem ser analisada a partir da figura simbólica de uma espiral
146

, já que esta, “em suma, 

representa os ritmos repetidos da vida, o caráter cíclico da evolução, a permanência do ser sob 

a fugacidade do movimento” (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1989, p. 398). A 

compreensão do trânsito temporal, que a obra em estudo sugere, perpassa o movimento da 

espiral não só pela percepção de que o tempo se caracteriza como um elemento de 

manipulação memorial do protagonista Félix Ventura, ou seja, o tempo é um produto no 

“circuito comercial de passados”, mas também pela necessidade do próprio movimento 

“entretempos” para dar sentido às vivências fragmentadas dos indivíduos que, nesse cenário, 

                                                 
145

 Tal concepção já foi discutida com mais acurácia na análise da personagem osga Eulálio e suas dimensões 

complementares de vida. 
146

 A leitura da espiral como ordem de movimento na efemeridade da vida também é defendida pelos povos da 

África negra que a tomam como símbolo da “dinâmica da vida, o movimento das almas na criação e expansão do 

mundo” (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1989, p. 399). 
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“nos desgovernam, governando-se” (AGUALUSA, 2004, p. 108). Em outras palavras, esse 

movimento temporal reflete a constituição do sujeito que se faz e refaz por essa dinâmica, 

uma prerrogativa natural ao contexto africano, um ambiente onde a memória compreende uma 

necessidade precípua na busca de recriar-se em um espaço em construção. Nessa espiral, 

 

vivenciar o tempo significa habitar uma temporalidade curvilínea, concebida 

como um rolo de pergaminho que vela e revela, enrola e desenrola, 

simultaneamente, as instâncias temporais que constituem o sujeito. O 

aforisma kicongo, “Ma´kwenda! Ma´kwisa!, o que se passa agora, retornará 

depois”, traduz com sabor a ideia de que “o que flui no movimento cíclico 

permanecerá no movimento” (MARTINS, 2000, p. 79, grifos do autor). 

 

 

 Como reflexo do fluxo temporal, a espiral sinalizaria a passagem da vida e suas 

nuances em eterno devir, um ir e vir ininterrupto em que, como exposto até o momento, não 

se trata de conceber o passado em sua inteireza – se é que isso é possível -, mas sim de 

compreendê-lo como um elemento que, em sua mobilidade, altera o presente e por este é 

modificado. Na composição do romance de Agualusa, é possível observar, desse modo, “uma 

temporalidade espiralada, na qual os eventos, desvestidos de uma cronologia linear, estão em 

processo de uma perene transformação” (MARTINS, 2000, p. 79). Tal processo poderia ser 

exemplificado na obra desde o olhar sobre as personagens que se reconstroem – através dos 

passados criados pelo genealogista Félix Ventura -, até os seres fictícios e suas memórias 

fugidias sempre dispostas a “inundarem” o presente, propiciando sobre este um outro olhar: 

 

Já vinha nascendo a madrugada quando o albino, atirado para um dos sofás 

da sala, me contou a história da sua vida. [...] 

Podia ouvir a noite a deslizar lá fora. Latidos. Garras arranhando os vidros. 

Olhando pelas janelas não me era difícil adivinhar o rio, as estrelas girando 

no seu dorso, aves esquivas escapando entre as ramagens. O mulato Fausto 

Bendito Ventura, alfarrabista, filho e neto de alfarrabistas, encontrou numa 

manhã de domingo um caixote à porta de casa. (AGUALUSA, 2004, p. 24-

25, grifos nossos). 

 

  

 O rio do passado desliza e a memória de Félix reinvoca um tempo de outrora que, ao 

ressurgir, é transformado pelo evento presente o qual tenta explicar, justificando o que se vive 

por meio da releitura do ontem. Como as águas, o tempo retorna, porém ele já não é mais o 

mesmo nessa espiral que institui a “ordem do ser sob o seio da mudança” (CHEVALIER & 

GHEERBRANDT, 1989, p. 398). Em síntese, a narrativa apresenta o tempo rememorado 

como liga mantenedora do diálogo entre passado e presente. Tal imagem corrobora com o 
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processo de metamorfoses desvelado no texto do qual – como vem sendo analisado – o tempo 

também faz parte, visto que o que se relembra já “não é o passado”, mas sim a imagem 

construída que se faz deste em diálogo com o instante presente, tendo em vista que 

“rememorar não é o mesmo que viver novamente o passado; depende da leitura do sujeito que 

a produz numa sociedade que se diferencia daquela à qual se refere lembrança” (TEDESCO, 

2004, p. 135).  

 Nessa medida, admitindo a leitura da composição temporal como algo passível de ser 

constantemente reconstruído, é possível traçar uma relação com o cunho de invenção que 

habita o enredo – já bastante elucidado nesta análise. Tal pensamento é ainda mais coerente 

diante da recorrência do ambiente noturno e/ou crepuscular nas cenas da trama. Constatou-se 

que, preferencialmente, as passagens do romance concentram-se entre a morte da “fina luz da 

tarde” (AGUALUSA, 2004, p. 182) e a densa noite que abriga desde os sonhos da osga 

Eulálio até os momentos em que a contação do passado, mesmo um passado inventado, 

emerge pelas criações de Félix Ventura. O albino avulta como a mítica Sherazade (alusão já 

realizada anteriormente) a efabular vivências por entre a noite fechada: 

 

Ficaram em silêncio, os dois, pensando na morte do Bezerra. A noite estava 

morna e úmida. Soprava, através da janela, uma brisa plácida. Vinha 

carregada de uns mosquitos tênues, brandos, que volteavam à toa, 

enlouquecidos pela luz. Senti fome. O meu amigo encarou o outro e riu-se 

com prazer: 

- Devia cobrar-lhe horas extraordinárias, pópilas! Acha-me com cara de 

Sherazade?... (AGUALUSA, 2004, p. 46). 

 

  

 Além disso, o imaginário criativo é reforçado perante a imagem notívaga da osga 

Eulálio que, na qualidade de um dos centros de invenção da narrativa, vê a si como um 

“pequeno deus nocturno” (AGUALUSA, 2004, p. 6) a observar naturalmente os eventos 

ocorridos entre o intervalo do crepúsculo e o florescer de um novo dia. Dessa forma, 

predomina no texto um tempo aberto à divagação, ao devaneio, à pluralidade inventiva e 

onírica na qual a osga, por exemplo, se aninha como característica própria desse ser 

enigmático que, ao despertar de um de seus simbólicos sonhos, revela: “Acordei em 

sobressalto. Estava numa fenda úmida. Formigas pastavam entre os meus dedos. Fui à 

procura da noite” (AGUALUSA, 2004, p. 50, grifos nossos).  

 Em resumo, a noite revelar-se-ia como tempo fecundo, “tempo das gestações, das 

germinações, das conspirações, que vão desabrochar em pleno dia como manifestação de 

vida” (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1989, p. 640). No caso do romance de Agualusa, 
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o intervalo noturno vem a ser o momento propício para que o nascimento das genealogias 

ocorra, situação desencadeada pela “vibração criadora” 
147

 da espiral que provê o 

(re)nascimento das personagens a partir dos passados comprados por elas. O elemento 

noturno substancia, ainda, o surgimento de um “efabulador de memórias”, alimentado por 

uma linguagem que a escritora americana Ursula K. Le Guin – elucidada por Remo Ceserani 

(2006, p. 77-78) - julga ser a “linguagem do inconsciente, enquanto a linguagem do dia é a 

linguagem da racionalidade”. De forma que, apartada de uma lógica racional, ao contrário, 

impregnada de uma versão suspensiva e enigmática, a urdidura romanesca de O vendedor de 

passados encontra o clima favorável para “fluir” no duplo de luz e sombra, de mistério e 

alumbramento diante das histórias evocadas, das memórias construídas, que também a noite 

cultiva e evoca. 

 Seguindo as curvas dessa simbólica espiral e as matizes do movimento temporal sobre 

o qual aqui vem sendo refletido, percebe-se, assim, a presença de um tempo pretérito contínuo 

a habitar incessantemente as ações das personagens que dele se nutrem. Tal pretérito 

sincroniza-se com a ideia de um presente que atrai tanto a leitura de um passado quanto o 

pensamento sobre o futuro da Angola pós-independência. Desse modo, a noção de que os 

tempos se imbricam em um eterno ir e vir é retomada, o que não é circunscrito apenas ao 

romance em estudo.  

Ao contrário, a inter-relação temporal figura como critério recorrente no percurso 

literário do escritor Agualusa. Em determinados momentos, as próprias personagens repensam 

esse processo, como demonstra a personagem Juliana e sua tentativa de ajudar a compor a 

imagem do músico Faustino Manso para a documentarista Laurentina – em uma busca da 

edificação da identidade a partir de uma constante releitura do passado – no romance As 

mulheres do meu pai: “O tempo é uma esfera. Não há nascente nem foz. Não há princípio 

nem fim. Tudo se repete incessantemente. Assim como te lembras de alguns factos que estão 

a acontecer ontem, também te podes lembrar de certas coisas que estão a acontecer amanhã”. 

(AGUALUSA, 2007, p. 319, grifos nossos). Assim, a rotação da espiral se “esparge, abolindo 

não o tempo mas a sua concepção linear e consecutiva” (MARTINS, 2000, p. 81). 

 Decorre na obra de Agualusa aquilo que Rosenfeld já descrevia como característica 

dos romances do século XX, no tocante à percepção de uma desorientação temporal advinda 

do fato de que a observação da realidade teria assumido uma nova orientação, pois aquela 

seria “apreendida pelos nossos sentidos” (ROSENFELD, 1996, p. 76). Isto é, tal observação 
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 De acordo com Chevalier & Gheerbrandt (1989, p. 399). 
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não seria mais compreendida como uma representação da realidade objetiva, um 

entendimento que motivaria o conceito de “desrealização” 
148

. Esta noção será analisada a 

partir deste momento como mote para elucidar mais detidamente a composição estrutural do 

tempo no romance em análise. 

  Por essa leitura, uma conjuntura caótica relaciona-se à fluência do trânsito temporal 

no texto de Agualusa, aquela é sublinhada por uma fragmentação que legitima o narrado 

como uma justaposição de imagens entrecortadas para as quais não há uma delimitação, e sim 

uma sobreposição de momentos arraigados a um presente confuso, carente de significados. A 

vivência no presente apresenta como ação central o comércio de genealogias de Félix 

Ventura, necessitando, por consequência, dos vestígios do passado para se constituir no 

“mercado de memórias”.  

Nessa “circularidade plena de instabilidade” (2009, p. 20), – para utilizar uma 

expressão de Katia Canton -, em que já não é possível definir o que pertence ao passado e ao 

presente, a própria noção de tempo é relativizada. Tal afirmação adquire coerência diante de 

um tempo que passa a ser recriado e vendido pelo ficcionista Félix, da mesma forma que a 

possibilidade de um único ponto de vista também é relativizada nessa narrativa
149

. Enfim, a 

visão de um mundo balizado por uma essência incontestável desmorona, pois se vive um 

momento em que “os relógios foram quebrados” (ROSENFELD, 1996, p. 80). 

 É válido salientar que a mesma fugacidade com a qual o presente é sugerido também 

determina os traços de um passado reconstruído. Não há, por exemplo, “densidade” nas 

informações que compõem as reminiscências das personagens, ou seja, ao passado atribui-se 

um recorte, um fragmento. Como resultado, o pretérito fulgura como um tempo enigmático do 

qual os sujeitos fictícios se revestem. Nele, permanece uma sensação de incerteza, de 

questionamento, pois o que se diz ter acontecido pode não passar de uma ficção, a exemplo do 

que a osga observa, percebendo a infância de Félix como um tempo possivelmente inventado. 

De igual forma, as genealogias criadas pelo albino perfazem, por sua vez, um relato sintético, 

criando uma identidade, por essa medida, também fracionada, como a narração do nascimento 

de José Buchmann pode exemplificar: 
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 A “desrealização” é apresentada por Anatol Rosenfeld como uma segunda hipótese sobre a arte moderna - a 

partir do seio da pintura - e a visão de que esta teria deixado de ser sinônimo de uma perspectiva mimética, 

“recusando a função de reproduzir ou copiar a realidade empírica, sensível” (1996, p. 76). Segundo Rosenfeld, 

esse aspecto poderia ser considerado também para as artes literárias modernas. 
149

 Conforme as análises construídas na seção 2.2 “A confluência de vozes na focalização do narrador”. 
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A vila de São Pedro da Chibia, na Província da Huíla, no sul do país, foi 

fundada em 1884 por colonos madeirenses. [...] Chefiava o clã o comandante 

Jacobus Botha. O seu lugar-tenente era um gigante ruivo e sombrio, Cornélio 

Buchmann, o qual casou, em 1898, com uma jovem madeirense, Marta 

Medeiros, de quem recebeu dois filhos. [...] O mais novo, Mateus, foi um 

caçador famoso, servindo de guia, durante largos anos, a grupos de sul-

africanos e ingleses que chegavam a Angola em busca de emoções fortes. 

Casou tarde, já passara dos cinquenta, com uma artista americana, Eva 

Miller, e teve um único filho: José Buchmann (AGUALUSA, 2004, p. 41). 

 

 

 Esse sistema fragmentário, provido de um tempo dissoluto em que a causalidade
150

 - 

lei da causa e efeito - é, nesse sentido, dissolvida, pode ser um indício de que a temporalidade 

no texto estabelece uma alegoria para com a própria experiência memorial. Esta, longe de se 

apresentar de modo ordenado, ao contrário, repleta de silêncios e desvios, dialoga com a 

forma como a representação estrutural do tempo é construída. Ademais, tal leitura é reforçada 

diante da relativização, ou melhor, da dupla relativização, que, ao final do romance, se 

expressa na indagação de Félix se tudo não passou de um sonho, ou a “memória de um 

sonho” (AGUALUSA, 2004, p. 197). Logo, a composição temporal não passaria de uma 

reminiscência, de uma vivência subjetiva do tempo, em resumo, seria a impressão de uma 

memória e seus desígnios, já que “o homem não vive apenas ‘no’ tempo, mas que é tempo, 

tempo não-cronológico” (ROSENFELD, 1996, p. 82, grifo do autor).  

 Reafirma-se, desse modo, mais uma vez, o laço palpável entre forma e conteúdo que 

figuram “como momentos dialéticos de uma compreensão total” (CANDIDO, 2002, p. 56) na 

escrita de Agualusa. Através da distensão temporal, mais uma categoria narrativa é chamada a 

dialogar com a memória e por ela ser estruturada. Aclaram-se os descaminhos da 

impossibilidade de admitir-se uma voz uníssona, totalizante diante de uma realidade fraturada 

da qual o tempo seria “apenas” mais um reflexo frente à figura de um vendedor de passados. 

Situação coerente, sobretudo, com a época vivenciada no romance – Angola na pós-

independência -, um período prenhe de questionamentos, para o qual seria possível fazer uso 

mais uma vez das palavras de Rosenfeld: “Uma época com todos os valores em transição e 

por isso incoerentes, uma realidade que deixou de ser ‘um mundo explicado’, exigem 

adaptações estéticas capazes de incorporar o estado de fluxo e insegurança dentro da própria 

estrutura da obra” (ROSENFELD, 1996, p. 86).  

 Na verdade, no caso do espaço angolano, a necessidade de entender o momento em 

que se vive, ou melhor, de tentar se entender em um universo inexplicável torna-se algo 
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 Base “do enredo tradicional, com seu encadeamento lógico de motivos e situações, com seu início, meio e 

fim” (ROSENFELD, 1996, p. 84) 
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atinente ao contexto de degradação que serviu de cenário ao país. Nesse sentido, no “rio 

adormecido” do passado, “dormem os dias, dormem as mágoas, as agonias” (AGUALUSA, 

2004, p. 4) da História angolana a ser despertada continuamente como uma forma de se rever 

o presente e o que dele tem sido feito, até mesmo como a consequência de um processo do 

qual o presente seria o “resultado”. Por essa ótica é que momentos históricos são 

rememorados, personagens relevantes para a composição da história oficial são relembrados, 

da mesma forma que os seres fictícios se alimentam dessa sistemática, isto é, constroem-se à 

luz da dinâmica sócio-histórica que a vivência em Luanda e, de modo amplo, o solo angolano 

põe em evidência
151

. 

 Assim, a escrita de Agualusa apresenta “uma das mais produtivas tendências da 

literatura angolana (a relação entre Ficção e História)” (MATA, 2006, p. 51), sendo a partir de 

tal relação
152

 que a análise se pautará neste momento. Inicialmente, tem-se em vista a tese de 

que o romance em estudo configura-se como uma “metaficção historiográfica”, segundo a 

acepção definida por Linda Hutcheon, no tratamento de romances “que instalam, e depois 

indefinem, a linha de separação entre a ficção e a história” (HUTCHEON, 1991, p. 150). 

Portanto, se estabelece na narrativa um entrecruzamento entre o universo ficcional e o 

discurso histórico, em que aquele toma para si os sujeitos e os acontecimentos históricos, 

buscando menos glorificar e exaltar o passado, que percebê-lo como mote para reflexão sobre 

o contexto no qual “repousa” o momento atual e as projeções de um tempo vindouro. 

 Para tanto, a metaficção não se define pela premência de ser fiel ao ontem numa 

tentativa de transcrever o passado, ou melhor, de dar notas sobre o que de fato teria 

acontecido. Com efeito, volta-se ao tempo pretérito como uma forma de reinventá-lo no plano 

ficcional. Nessa medida, a narrativa de um “comerciante de memórias” traz à baila, nas 

espirais do tempo, uma reinvenção consistente dos “tempos difíceis” que marcaram a 

sociedade angolana, seja pela imagem de um genealogista que se põe a vender suas memórias 

fabricadas – numa revisão da tradição, já elucidada anteriormente -, seja, até mesmo, pela 

                                                 
151

 Reflexão já realizada na análise das personagens da obra, principalmente, na subseção intitulada “As marcas 

do passado”. 
152

 No âmbito da literatura angolana, a profícua interação entre o discurso historiográfico e a ficção torna-se 

lugar comum na análise crítica acerca desse sistema literário, uma dimensão muitas vezes circunscrita à 

ficcionalização dos eventos formadores da História angolana enquanto país, como já observado no primeiro 

capítulo desta pesquisa. Aspecto realçado aqui também pela leitura da estudiosa Rita Chaves: “Profundamente 

marcada pela História, a literatura dos países africanos de língua portuguesa traz a dimensão do passado como 

uma de suas matrizes de significado” (2005, p. 45). 

 

 



138 

 

reflexão do que tais tempos de miséria, conflitos e opressão provocaram na memória de um 

“inventor de ficções”: 

 

- Acredita. Passamos aqui anos difíceis. 

A mulher quis saber como fizera ele, naquela época, para sobreviver. Félix 

encolheu os ombros. Vivia mal, murmurou, ao princípio alugava romances, 

o Eça, O Camilo, o Jorge Amado, porque pouca gente tinha dinheiro para os 

comprar. Mais tarde passou a enviar pacotes com livros para Lisboa e o pai 

vendia-os a alfarrabistas ou a clientes escolhidos. Fausto Bendito Ventura 

conseguira comprar excelentes bibliotecas ao desbarato, a colonos 

desesperados, nos meses tumultuosos que antecederam a independência. 

Trocara um anel de prata por uma colecção encadernada de jornais 

angolanos do século XIX. Uma biblioteca médica, em bom estado, composta 

por mais de cem volumes, custara-lhe uma gravata de seda, e por meia dúzia 

de dólares ficara com quinze caixotes cheios de livros de História 

(AGUALUSA, 2004, p. 168-169). 

 

  

 A prioridade não está, dessa forma, no ensejo de se contar ou de se investigar uma 

verdade, e sim na leitura do discurso histórico como algo possível de ser revisto, questionado, 

em um romance que se realiza na “autoconsciência teórica sobre a história e a ficção como 

criações humanas” (HUTCHEON, 1991, p. 21-22). Pela metaficção de Agualusa, os eventos 

históricos não só são reinventados, mas também podem ser trazidos à tona através da 

parodização da estrutura do próprio texto histórico
153

 em seus tons oficiais, como muito bem 

exemplifica a criação das Memórias da personagem Ministro – “A Vida Verdadeira de Um 

Combatente” -, pois naquela se imbricam o traçado político angolano e a imagem desvirtuada 

daquele representante do Estado: 

 

Após as primeiras eleições o Ministro regressou a Luanda, e com o capital 

acumulado durante anos a consolar mulheres mal casadas, construiu uma 

rede de padarias – Padarias União Marimba. Esta é a verdade que o Ministro 

contou para Félix. Para a História ficará a verdade que Félix fez o Ministro 

contar: em mil novecentos e setenta e cinco, desiludido com o rumo dos 

acontecimentos, e porque se recusava a participar numa guerra fratricida 

(“não era isso que tínhamos combinado”), o Ministro exilou-se em Portugal 

(AGUALUSA, 2004, p. 141). 

 

 

 Tal aspecto liga-se intrinsecamente ao norte orientador dessa revisão do passado que a 

metaficção engendra, tendo em vista que, no romance, tal revisão é caracterizada como um 

exercício crítico para se compreender o processo de estabelecimento da noção de país no solo 
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 Vale salientar que a reflexão mais detida sobre a atitude de pôr em causa o discurso histórico ainda será mais 

bem discutida no terceiro capítulo desta escrita. 
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angolano, isto é, deseja-se rever as “bases” que fomentaram o ideário de nação sobre as 

fendas de um pretérito caótico. Com esse intuito, inúmeras datas históricas relevantes são 

evidenciadas ao nível do narrado, o que desvela uma tentativa de reconstrução dos “anos 

difíceis” que constituíram Angola enquanto país independente politicamente. São ilustrações 

dessas passagens, por exemplo: o ano da independência angolana (1975), citado nos causos 

inventados ao Ministro mostrados acima; os anos de guerra civil, momento sucessor do “fim 

do regime colonizador” presente nas memórias da simbólica Velha Esperança; o fraccionista 

Pedro Gouveia, um indivíduo que, segundo ele mesmo concorda, “caiu do inferno! Do 

passado! Lá de onde saem os excomungados” (AGUALUSA, 2004, p. 175), resgatando o ano 

de 1977 e as turbulências de um golpe de estado fracassado contra o regime estabelecido, 

resultando em prisões, torturas e exílios aos chamados “homens de Nito Alves” (já elucidados 

anteriormente); convergindo, no movimento espiralar, para além dos anos de pós-guerra civil, 

em que o olhar da osga divaga sobre o lastro de destruição continuamente sentido à vista 

daqueles que fazem parte da Angola contemporânea. 

  Nessa conjuntura, a narrativa “desemboca” na construção de um “relato de nação” 
154

 

que contextualiza, ou melhor, substancia a necessidade de uma memória comprada, 

principalmente, em um espaço que, segundo o próprio Agualusa reflete ao falar da capital 

angolana, “sempre foi isso, ou seja, uma cidade que foi crescendo sobre as ruínas do 

passado.” 
155

. Dessa maneira, não é possível ignorar o quanto a reescritura da história do país 

é importante para a compreensão de um “vendedor de passados”, o qual teria sua razão de ser 

diante de tal cenário, construindo, assim, um relato, que:  

 
[...] tem vindo a fazer-se pela encenação da fragmentária memória incómoda 

de diferenças, intolerâncias, conflitos, traições e oportunismos, numa 

enunciação narrativa predominantemente de modo evocativo, através da qual 

se convoca um passado bem diferente daquele antes textualizado - histórico, 

não já idealizado (MATA, 2006, p. 17-18). 

 

 

 Torna-se válido ressaltar que a presença do “pretérito convocado”, desencadeando a 

tessitura de uma “memória nacional”, não é característica incomum às obras literárias de José 
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 Fazendo uso de uma expressão de Inocência Mata (2006, p. 17), ao analisar a presença do passado nas 

literaturas angolanas de língua portuguesa no período pós-colonial, visto que, segundo a estudiosa, tais literaturas 

“continuam a trilhar o caminho da nação” (2006, p. 17, grifo do autor). Essa leitura, como exposto até o 

momento, pode ser percebida no romance aqui em análise. 
155

 Trecho retirado da entrevista que o autor concedeu à revista Ler – Livros e Leitores, quando dissertava sobre 

outro romance seu, no caso Barroco tropical (2009). A entrevista completa encontra-se disponível em: 

<http://www.afonsopacheco.com/joomal/images/phocadownload/barroco_tropical/01.05%20Revista%20Ler%2

0-%20Entrevista.pdf?ml=5&mlt=system&tmpl=component>. Acesso em: 10 mar. 2011.   
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Eduardo Agualusa. Em O vendedor de passados, o discurso histórico flui como uma escolha 

temática que dialoga com a metáfora de um “comerciante de memórias”, isto é, a remissão à 

historiografia nacional emerge naturalmente pela narração da osga, pelas genealogias 

“irrigadas” do dito oficial como o passado da personagem Ministro, bem como pelas 

lembranças que as personagens possuem. Já em diversos romances daquele escritor, há, até 

mesmo, uma densa pesquisa histórica, em que a incursão no passado é balizada pela utilização 

de documentos, da consulta em arquivos históricos que se constituem como bases para o 

processo criativo. Exemplos dessa prerrogativa são os romances a seguir: A conjura (1989), 

Nação Crioula (1997), Um estranho em Goa (2000), Estação das chuvas (1996), além de o 

Milagrário pessoal (2010). 

 Ademais, o sistema literário de Agualusa parece sugerir o “caminhar da nação”, 

outrora já remontado, dado que o percurso de escrita desse literato parece seguir 

paralelamente à cronologia nacional recuperada em suas obras. Explicado de outra forma, 

desde a primeira obra – A conjura – ter-se-ia iniciado uma espiral catalisadora do percurso de 

Angola. De início, o autor debruçar-se-ia sobre uma terra colonizada, em que um grupo de 

representantes da elite crioula insurge-se contra o domínio português nos fins do século XIX, 

principiando as lutas pela liberdade política de Angola. Tais conflitos seriam vivenciados em 

Estação das chuvas, através da biografia de Lídia do Carmo Ferreira, assim, marcados 

temporalmente: “Abriu os olhos e viu o grande relógio de pêndulo preso à parede. Passaram 

vinte minutos da meia-noite. Angola já era independente” (AGUALUSA, 2010, p. 17).  

Em Estação das chuvas, são revividos, ainda, os eventos de uma guerra civil sangrenta 

que devastou o país, bem como os acontecimentos de um conflito fratricida correspondente ao 

Fraccionismo, do qual, como já vislumbrado, ficaram as memórias, os silêncios, os vazios 

recuperados em O vendedor de passados. O movimento temporal não se fecha por ora para 

ser alimentado, no romance Barroco tropical, de uma visão prospectiva da Luanda e suas 

transformações no ano de 2020, um país onde “até o futuro é arcaico” (AGUALUSA, 2009, p. 

60) 
156

. Em tal texto, as tradições africanas convivem com uma modernidade mal gerida por 

uma sociedade na qual os reflexos da colonização, anunciada desde o primeiro romance desse 

ciclo, ainda se fazem presentes.  

Do mesmo modo que as prosas agualusianas apresentam-se como exemplos profícuos 
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 É válido salientar que as relações analíticas tecidas sobre os romances de Agualusa, mostrados aqui como 

escritos que fazem parte de um continuum histórico de Angola, são tidas, neste estudo, apenas como uma forma 

de ressaltar a presença de um “relato de nação” nas obras daquele autor. Uma leitura mais detalhada dessa 

possibilidade interpretativa é concebida, então, como uma sugestão de análise para futuras pesquisas sobre o 

sistema literário do escritor Agualusa. 
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da construção de uma narrativa de formação e/ou revisão do espaço angolano, também uma 

diversidade de obras literárias angolanas comunga desse trânsito entre ficção e historicidade 

com o objetivo de “expor as fracturas do presente” (MATA, 2006, p. 21). Para exemplificar 

textos que, antes de enunciarem uma exaltação ao ideário de Angola enquanto país 

independente, perfazem uma reflexão crítica do passado posto em xeque, faz-se, assim, 

remissão a obras como a narrativa Maio, mês de Maria (1997), de Boaventura Cardoso
157

. Tal 

romance traz à tona o ambiente de medo e vazio diante da repressão política ao Fraccionismo, 

e, assim, a dificuldade de reconstrução do país diante dos inúmeros silêncios advindos, por 

exemplo, desse momento relembrado. Além disso, escritas como a Parábola do cágado velho 

(1996), de Pepetela, sintonizam com uma volta ao passado de forma crítica, em nada devedora 

desse momento, ao contrário, consciente de sua memória tortuosa possibilitadora de um olhar 

mais lúcido sobre o presente. 

 Nesse ínterim, o tempo histórico surge como elemento desalienante na prosa de 

Agualusa, isto é, manifesta-se como uma vertente possível de questionamento ao imbricar-se 

com o universo fictício. Partilhando das características das narrativas do pós-independência, 

explanadas acima, O vendedor de passados distancia-se de um romance histórico em sua 

definição clássica, pois enquanto este se fundamenta “na demonstração da performance 

gloriosa do passado - como nas narrativas do projecto nacional da escrita libertária - erigindo-

o, o passado, a lugar simbólico da comunidade” (MATA, 2006, p. 28, grifo do autor), aquele 

concebe o fato histórico como discurso a ser indagado e, por essa ação, vem a ser possível 

tecer uma leitura menos enviesada do presente. 

 A prosa em estudo não se nutre de uma leitura saudosista do tempo de outrora, nem 

mesmo este é visto como passaporte para “chorar-se as mágoas” de um passado sombrio. Na 

verdade, a reflexão gira em torno dos aspectos que fizeram e fazem parte do solo angolano a 

partir de um olhar contundente que busca entender como funciona a construção do próprio 

momento em que se vive. Desse modo, a narrativa em análise reafirma-se no rol de obras 

literárias qualificadas como “escritas catárticas”, para utilizar uma expressão de Inocência 

Mata (2006, p. 34), textos voltados para uma reflexão de temas incômodos, “exorcizando”, 

por exemplo, as sombras de uma historiografia recente. Na obra de Agualusa, a catarse 

realiza-se de duas formas distintas, que se complementam pelo exercício crítico promovido 

através do modo como aquelas instâncias lançam seu olhar sobre o passado. Em uma primeira 

vertente catártica, os clientes de Félix apresentam uma necessidade de expurgar um passado 
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 Leitura já mencionada no primeiro capítulo desta dissertação. Neste primeiro momento, outras obras foram 

citadas que ilustrariam muito bem o trânsito entre ficção e História aqui descrito. 
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sem glórias por meio de uma genealogia falsa, uma atitude que desvela uma “catarse irônica”, 

pois é na fuga intencional do vivido que as personagens atingem a “redenção” em um espaço 

caótico. Já na segunda vertente, a memória do contexto angolano liga-se à vivência das 

personagens e estas, muitas vezes, refletem de forma consciente sobre a história tortuosa do 

espaço onde vivem. Assim, tais seres fictícios operam a “purgação dos males” de um pretérito 

fatídico pelo enfrentamento manifesto do ontem para se entender o que foi feito do presente, 

reconstruindo-o não por uma memória comprada como os fregueses do albino, e sim por uma 

consciência que se purifica desse passado de guerra quando fala dele claramente, sem 

circunlóquios, como o trecho da desminagem
158

 descrita pela osga sugere:  

 

Neste país não falta trabalho aos sapadores
159

. 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 

a vinte milhões. Provavelmente haverá mais minas do que angolanos. 

Suponhamos, pois, que um desses meninos venha a tornar-se sapador. 

Sempre que rastejar através de um campo de minas há-de vir-lhe à boca o 

remoto sabor de uma nêspera. Um dia enfrentará a inevitável questão, 

lançada, com um misto de curiosidade e horror, por um jornalista 

estrangeiro: 

- Em que pensa enquanto desarma uma mina? 

E o menino que ainda houver nele responderá sorrindo: 

- Em nêsperas, meu pai (AGUALUSA, 2004, p. 10-11, grifos nossos). 

 

 

 O tom crítico da catarse memorial torna-se latente diante de uma reminiscência de 

guerra que, adormecida, vem ao presente apoiada pela imagem lírica do infante e suas 

brincadeiras expostas ao risco, da mesma forma que, de modo ampliado, o sapador exerce sua 

dura tarefa. Nas duas situações, os sujeitos unem-se por um instinto de sobrevivência e, ainda 

mais, pelo desafio perante a hostilidade que os anos de outrora deixaram como marcas 

indeléveis: ao menino, o enfrentamento do “feroz artifício” (AGUALUSA, 2004, p. 10) que o 

topo do muro e seus cacos de vidro provocam como indícios da separação social existente; ao 

                                                 
158 Tarefa definida pela procura e desarme de minas terrestres disseminadas no solo angolano como vestígios dos 

longos anos de conflitos dos quais Angola foi “palco”. Tal retrato é visto com mais acuidade no romance 

Barroco tropical (2009), em que há a personagem emblemática, o sapador Rato Mickey. Este representa, de 

forma irônica, um dos muitos mutilados no processo de desfazer aqueles aparatos bélicos. 
159

 O termo é empregado com referência ao árduo exercício de desbravar a terra para dela retirar equipamentos 

de guerra ali plantados durante os longos anos de conflito vividos em Angola. A figura do sapador torna-se, 

então, de fundamental relevância, pois dela depende, em muitas zonas do país, a possibilidade de limpeza do 

território, promovendo a reabilitação de estradas e o retorno das populações às antigas regiões onde habitavam. 

Estima-se que Angola até o momento possuiria 78% de seu território já considerado limpo, muito embora, tal 

dado não resolva totalmente a situação, pois algumas áreas possuem maior incidência de minas do que outras, 

conforme informações publicadas na página online do Jornal de Angola, disponível em: < 

http://jornaldeangola.sapo.ao/25/0/herois_dos_tempos_de_paz>. Acesso em: 20 maio 2012. 

http://jornaldeangola.sapo.ao/25/0/herois_dos_tempos_de_paz
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sapador, a luta contra uma violência não mais instrumentada por um “caco de vidro”, e sim 

como resultado atroz do poderio de destruição humana. 

 Purificar-se, nesse contexto, assume uma dupla simbologia, impregnada da 

consciência do sapador de sua tarefa de “limpar o território” daquele passado cruel, que se 

torna vivo novamente após a ação daquele singular indivíduo, o que “desobstrui” de forma 

correlata também a memória, passível de novas rememorações não mais credoras de um 

trauma de guerra. Além disso, assoma o realce dado à leitura do infante que, desde cedo, 

demonstra uma “perda da inocência”, fazendo uso de uma expressão de Mata (2006, p. 43), 

diante do cenário no qual está inserido. Nesse contexto, o passado não se transforma em 

“lesão incurável”, mas sim em possibilidade de novas leituras como uma abertura possível 

para um olhar mais sereno do futuro pelo “menino que ainda houver nele” (AGUALUSA, 

2004, p. 11) nesse tempo. 

 Em síntese, as diversas referências históricas presentificadas na obra em estudo 

revelam o embate travado durante toda a trama entre o que seria real e ficcional nesse circuito. 

Nessa medida, as definições são esgarçadas e o tempo, como elucidado, torna-se 

fragmentário, uma vez que “O passado, assim visto, é matriz de indagação, é porto para se 

interrogar a respeito do presente, é exercício de prospecção do futuro” (CHAVES, 2005, p. 

58-59). A experiência temporal observada conduz, como metaficção historiográfica, à 

possibilidade de conceber a passagem do tempo e repensá-la, uma vez inserido no turbulento 

rio que se falou no início, pois, lembrando o que o próprio Félix sugere: “Passa-se com a alma 

algo semelhante ao que acontece à água: flui. Hoje está um rio. Amanhã estará mar” 

(AGUALUSA, 2004, p. 198). O romance de Agualusa exorciza um passado tomado como 

verdade última para suspendê-lo ao nível dos questionamentos necessários a fim de que a 

experiência catártica aconteça e a possibilidade de um novo tempo se faça pelo movimento 

constante que a espiral incita, e, nela, a própria vida, em que o tempo surge como “fonte” de 

transformação. 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

3. ENTRE FICÇÃO E REALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DAS MEMÓRIAS 

 

 
Nada é tão verdadeiro que não mereça ser inventado. 

 

José Eduardo Agualusa, As mulheres de meu pai. 

 

  

 Concernente com a “realidade” caótica protagonizada por um vendedor de passados a 

recriar constantemente o vivido, o leitor vacila entre um universo no qual as personagens 

viveriam “realmente” e outro a ser sempre “ficcionalizado” pelo albino. Nesse sentido, o 

romance configura um universo confuso que, como foi evidenciado anteriormente, abrange 

desde uma narração que se alterna ente vozes várias e “mundos ficcionais” diversos, até a 

(re)construção simultânea das identidades das personagens que, presentificadas na trama, 

“deságuam” em um tempo “espiralado” pela inter-relação contínua entre passado e presente. 

Desse modo, hesitar antes de acreditar em qualquer percepção nesse cenário vem a ser a 

postura mais adequada diante de um enredo suscetível às mudanças de um “inventor de 

memórias”, uma atitude que já se mostra intensamente aproximada do modo particular com o 

qual o pensamento cético compreende o mundo. Dito de outra forma, a “babel ficcional” 

presente na narrativa de Agualusa seria justificada pela realização cética presente na obra, 

leitura a ser mais bem analisada a partir deste momento. 

 Partindo, das concepções de Gai para a qual “o ceticismo não constitui um sistema 

filosófico, mas sim um método de abordagem, uma forma de compreender o mundo” (1997, 

p. 10), o pensamento cético apreende a composição de um posicionamento que, em tempo 

algum, apresenta uma sentença acabada sobre o objeto que analisa. Tal análise permanece 

incessantemente entre possibilidades várias, sejam elas negativas ou afirmativas, de tal 

maneira que a fim de observar dado cenário ou questão, o ceticismo emprega uma série de 

procedimentos, de modo a verificar a plausibilidade daquilo que se averigua.  

Tais mecanismos estão presentificados em O vendedor de passados, materializados, 

principalmente, pela dúvida contínua singularizada no texto de Agualusa. Essa característica 

pressupõe, de um modo geral, o que Iser destaca ao refletir que através “da literatura suspeita-

se da noção de ‘realidade’, até porque nenhum texto literário diz respeito à realidade 

contingente como tal, mas sim a modelos de realidade em que contingências e complexidades 

são reduzidas a uma estrutura significativa” (ISER, 1991, p. 70 apud KRAUSE, 2004, p. 87). 

Por conseguinte, a análise pretendida aqui percorre, justamente, as particularidades da 

incessante “suspeita” de uma realidade que se dissolve ante as criações de um vendedor de 

passados. Esse contexto é observado a partir da cosmovisão cética por meio de seus 
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pressupostos mais gerais, dos procedimentos acima referidos e dos pensamentos relevantes de 

determinados adeptos daquele “método de abordagem” vivificados na prosa em estudo. 

Destaca-se, assim, como escolha analítica, a negação ao apego específico a esta ou aquela 

escola cética, visto que tal escolha poderia desviar o foco de atenção da obra literária para as 

peculiaridades de determinada vertente do ceticismo, ou mesmo acabar “afunilando” as 

interpretações sobre o texto literário apenas quando este dialogasse com dada corrente do 

ceticismo. Portanto, de acordo com a primazia a ser dada, evidentemente, ao romance em 

estudo, há remissão ao pensamento cético desde a chamada escola pirrônica
160

,
 
entre nomes 

como Pirro e Sexto Empírico, até os céticos modernos, no tocante, sobretudo, ao renascentista 

Montaigne - que destitui a razão do espaço em que a tradição filosófica a assentara (conforme 

NETO, 2006, p. 284) - para as análises interpretativas a serem construídas nesta escrita.  

Não se deseja, ao adentrar na perspectiva cética, apresentar uma postura radical em 

relação a qualquer crença apresentada, isto é, não se discute o “atributo das coisas – por 

exemplo, do mel como doce e do mel como amargo -, mas de como as coisas aparecem ao 

cético” (NETO, 2006, p. 281). Igualmente, não se torna uma indagação se, por exemplo, a 

casa de Félix está presente no universo do albino ou corresponde a uma ilusão como uma 

leitura pirrônica ainda poderia pôr em causa. O foco recai, especialmente, em leituras que 

apresentam um cunho mais subjetivo em seu modo de observação do mundo e de como este 

seria percebido pelos sujeitos no cenário analisado. Isto é, deseja-se entender de que maneira 

os indivíduos no romance de Agualusa esboçariam seus conhecimentos sobre o universo onde 

vivem. Em um estudo a depreender que 

 

enquanto os dogmáticos têm certeza de que só eles sabem alguma coisa e os 

niilistas têm certeza de que não se pode ter certeza de nada, os céticos 

duvidam de que se possa ter certeza de alguma coisa; enquanto os 

dogmáticos já acharam a resposta e os niilistas já pararam de procurar, a 

dúvida dos céticos os leva a continuar procurando a verdade. Por isso, os 

céticos também são chamados de “zetéticos”, que significa: “procuradores” 

ou “examinadores”. Ao desconfiar de dogmas, verdades definitivas ou 

afirmações peremptórias, os céticos se mantêm em constante estado de 

incerteza e investigação intelectual (KRAUSE, 2004, p. 28). 

 

 

                                                 
160

 De acordo com José Raimundo Maia Neto, o “ceticismo surgiu na Grécia antiga no período chamado de 

helenismo, que se estende da morte de Aristóteles no final do século IV ao início do século I a.C.” (2006, p. 

273). No ceticismo antigo, havia duas escolas voltadas para tal filosofia, a escola pirrônica – assim denominada a 

partir do pensador Pirro de Élis (c. 365-270 a.C) – e a escola acadêmica – originada no interior da academia 

fundada por Platão quando o filósofo Arcesilau se transforma em seu líder por volta do ano de 273 a.C. 
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 O interesse desta escrita incide em analisar de que forma o modo de observação do 

mundo conjecturado pelos céticos se realiza no texto de Agualusa, um romance em que os 

questionamentos filosóficos são concebidos, muitas vezes, pela postura cética que diversas 

personagens apresentam na maneira de compreender o universo caótico no qual age um 

vendedor de passados. Nesse sentido, as acepções dogmáticas161 seriam colocadas em dúvida 

diante do relativismo sugerido no texto, entendendo o relativismo como uma atitude de 

suspender o “juízo frente à relatividade das coisas e dos valores, sujeitos a alterarem-se 

conforme a perspectiva com que se os observe” (KRAUSE, 2004, p. 83). 

 A referida leitura é bastante elucidada no romance, pois a forma como personagens, 

acontecimentos, ações, enfim, o próprio enredo, de um modo geral, é percebido pode ser 

alterada em relação ao “momento ficcional” compreendido nas invenções de Félix Ventura. 

Logo, níveis de relativização distintos são abertos na trama, sugerindo, em graus 

diferenciados, a presença da ficção na releitura do que se chama de realidade. Busca-se, por 

último, elucidar o questionamento para com os “efeitos suspensivos” das “verdades” que a 

literatura de Agualusa põe em causa pela(s) relativização(ões) mencionada(s) acima, entre o 

“real” e a ficção. Qualidade peculiar do texto literário que, segundo Vargas Llosa,“é, por 

excelência, o reino das ambiguidades. Suas verdades são sempre subjetivas, meias-verdades, 

relativas, verdades literárias que com frequência constituem inexatidões flagrantes ou 

mentiras históricas” (2004, p. 19). Por essa medida, as “meias-verdades” agualusianas seriam 

transformadas em elementos de reflexão para com os postulados políticos, sociais, 

ideológicos, construídos no seio das sociedades, em especial, a angolana. 

 

 

3.1. Sonhos e invenções no primeiro nível de relativização 

 

 

 A cosmovisão cética presente no texto de Agualusa surge como uma possibilidade 

interpretativa instigante diante de um enredo profundamente relativizado pelas “dimensões” 

criativas que o singularizam. Nesse sentido, muito mais do que um aporte teórico passível de 

ser relacionado ao romance em estudo, o ceticismo caracterizaria o viés balizador do modo de 

compreensão do mundo ficcional construído em O vendedor de passados. Tal universo 

                                                 
161 O dogmático é tido aqui como “alguém que aceita certas crenças incondicionalmente, mesmo tendo falhado 

em estabelecer suas bases fundamentais. Ele afirma conhecer a verdade das proposições que apresenta. Satisfaz-

se com muito pouco em termos de evidências” (LANDESMAN, 2006, p. 107). 
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narrativo não poderia, sobretudo, ser concebido de forma acabada, ou mesmo ser “definido” a 

partir de qualquer parâmetro de estabilidade.  

 Tal leitura se justifica pela visão potencializadora da dinâmica cética erguida na obra, 

pautada por um processo de ficcionalização do real como forma de sugerir que este, entre 

outros sentidos, corresponderia, na verdade, a um universo de ilusões, de criações várias, 

enfim, a uma dimensão, essencialmente, “desmontável”, móvel e, assim, inventada como uma 

ficção. Para tanto, níveis de ficcionalização distintos são abertos, desenvolvidos tanto pelas 

múltiplas invenções de Félix Ventura, quanto pela imaginação engenhosa presente nos sonhos 

ironicamente numerados no enredo. No entanto, mesmo diversos, os níveis aqui expostos vêm 

a se imbricar, justamente, pelo questionamento constante sobre a natureza do “real” posta 

incessantemente em causa, isto é, posta continuamente “em relação” de acordo com o 

momento ou com a circunstância criativa arrolada em determinado instante no decorrer das 

ações desencadeadas no texto. 

 Desta feita, o movimento dos planos ficcionais destacados acima instaura os níveis de 

relativismo dos quais a trama se constitui, segmentos que, citados outrora, estruturam a 

realização cética agenciada pelo romance. Por essa razão, a partir deste momento, a primeira 

instância de uma narrativa vista em suspensão será analisada, em outras palavras, apresenta-se 

um texto em que os julgamentos são suspensos entre a construção de genealogias inventadas e 

a possibilidade de uma ficção onírica capaz de subverter aquilo em que se “acredita” ou se diz 

acreditar que seja o “real”. Pela perspectiva apresentada, a leitura aqui desenvolvida deseja 

analisar de que maneira a presença dos pressupostos filosóficos céticos é transfigurada em 

procedimentos de composição da prosa de Agualusa ou aspectos estilísticos peculiares ante a 

disposição de uma obra literária e suas “múltiplas possibilidades que têm de revelar a 

condição humana, através da tematização da dúvida, do engano, da aparência, da ilusão, da 

incerteza” (GAI, 1997, p. 10). 

 Com efeito, o principal mote evidenciador do comportamento cético no texto de 

Agualusa se faz por meio da prática, já referida, de suspender os juízos sobre os 

acontecimentos decorridos na narrativa, ou mesmo sobre os posicionamentos que as 

personagens venham a construir sobre a “realidade” na qual atuam. A impossibilidade de 

aferir sentenças e máximas é um tônica nesse contexto protagonizado por um vendedor de 

passados. Como consequência, a atitude mais “coerente” corresponde à suspensão do dito, a 
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epoché 162, chave do processo daquele que duvida e prefere não assumir posturas dogmáticas 

(de acordo com KRAUSE, 2004, p. 30). 

 Tal procedimento se constitui no romance por vias diversas, circunscritas aos domínios 

da memória, dos sonhos e da ficção. Essas dimensões interligam-se na construção da dúvida, 

do questionamento constante, da ausência de uma posição absoluta, de uma voz a reger o 

enredo de forma uníssona. A memória, como já discutido anteriormente, incorre numa 

reconstrução perene, fantasiosa, imaginativa, portanto, não seria “digna” de demasiado crédito 

e, no entanto, é desse material que se serve Félix Ventura ao moldar suas genealogias. Os 

sonhos, por sua vez, proporcionam uma indagação entre o que corresponderia ao devaneio e 

aquilo que seria realidade no intercurso de vozes moventes em O vendedor de passados. Por 

fim, a ficção seria a instância reunidora das demais dimensões citadas, estas são colocadas 

frente às possibilidades inventivas de um albino criador a refazer aquilo que se toma como 

“real” por meio de suas falsas genealogias. 

A necessidade de suspender o dito, isto é, a impossibilidade de afirmar ou negar a 

realidade elencada ocorre, então, perante tais vias de suspensão. Por tais caminhos é que se 

discorrerá a partir de agora, realçando de que forma é construída a dúvida cética no texto de 

Agualusa diante de universos tão fluídos como as vias de suspensão descritas acima. Torna-se 

válido salientar, desde já, que a dúvida - admitida muitas vezes como sinônimo de ceticismo - 

não perfaz na narrativa em estudo uma negação total da realidade vivenciada em dado 

momento na obra, seja nos caminhos da memória trazida à tona, seja nos sonhos recontados 

e/ou na ficção comercializada de Félix. Em suma, o olhar analítico aqui construído põe em 

questionamento a forma como o que se admite como verdade estaria apresentado, não se 

exibe uma “não-verdade”, na verdade, investiga-se a dinâmica da realidade vivida. Posto que, 

como bem coloca Krause, “A pílula cética, se tomada em excesso, conduz à dúvida arrogante 

que acaba por não ser mais dúvida: adquire-se a certeza de que a realidade não é real” (2004, 

p. 49). 

Inicialmente, o arcabouço memorial compreendido na trama é destacado, elucidando-o 

como um elemento agenciador da postura cética identificada na obra de Agualusa. Por essa 

medida, a recorrência constante à reminiscência provoca o universo de incertezas, marcado 

quer seja pela indeterminação plausível entre os eventos recordados no presente vivenciado, 

                                                 
162 Pela relevância da epoché para o ceticismo, este pode ser designado também de ephética, a filosofia que 

suspende o julgamento. Tal suspensão é desencadeada, nos postulados céticos, por meio da oposição dos juízos 

em jogo, isto é, ao se afirmar algo, o cético opõe a essa sentença outra de igual força e, nessa sistemática, a “não-

resolução” reverte-se no ato de suspender os juízos, já que “o ceticismo é a faculdade de opor as aparências (ou 

fenômenos) e os conceitos de todas as maneiras possíveis” (GAI, 1997, p. 13). 
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quer seja pela reflexão de que a memória assume no romance uma perspectiva coletiva, uma 

construção social e, ao atender às particularidades desse cenário, não tende a fixar o passado, 

e sim refazê-lo (aspectos já bastante discutidos no segundo capítulo deste estudo). Dessa 

forma, a memória impulsiona a desconfiança, a descrença e, como matéria da qual se formam 

as personagens criadas por Félix, é motivo de dúvida e questionamento, já que, de acordo com 

a canção de Dora, a Cigarra, a memória não passaria de “uma mentira multiforme” 

(AGUALUSA, 2004, p. 4). 

Essa visão tendencia, desde o início do romance, a perspectiva cambiante que 

particulariza o texto entre as possíveis verdades e as mentiras que nascem justamente da 

impossibilidade de se chegar a uma sentença definitiva. Assim, uma lembrança assumida 

como verdade contrasta com as possíveis mentiras que poderia conter, em outras palavras, 

múltiplas ações, eventos, recordações são conjecturados como elementos que poderiam 

compor tal memória, vista cada vez mais como uma “invenção multiforme”. Desse modo, o 

enredo vivifica a suspensão da memória, situação estabelecida pela oposição realizada das 

coisas: “as aparências às aparências, as aparências aos conceitos e vice-versa, o presente ao 

presente, o presente ao passado e ao futuro” (GAI, 1997, p. 14, grifos nossos).  

Por tal turno, a memória compreende uma dimensão nada confiável, capaz, portanto, de 

incitar a suspensão referida acima. A concepção é justificada até mesmo pelos “modos de 

suspensão” 163 a que a dinâmica memorial poderia ser relacionada no tocante à questão das 

“circunstâncias”, pois a capacidade rememorativa está profundamente interligada ao momento 

em que se recorda, visto que, uma vez alterado o instante em que a lembrança é revista, a 

percepção sobre o evento acontecido outrora também será modificada. Em síntese, a relação 

entre os tempos – lembrados e vividos – indiciam olhares diversos sobre os eventos 

memoriais, potencializando a incerteza se tal ocorrência se deu desta ou daquela maneira por 

influência das circunstâncias que determinam a forma como aquele acontecimento seria 

recordado, por essa razão, para os céticos, isso seria uma boa razão para se suspender os 

juízos frente a qualquer conteúdo de cunho memorial.  

De igual forma, “as diferenças entre os homens” – primeiro modo de suspensão – 

permitem pensar que um mesmo acontecimento recordado pode assumir diversas formas 

dependendo do sujeito que o relembra, inclusive pela relevância e reformulação possível que 

                                                 
163

 Refere-se aos “Dez modos” de suspensão do julgamento que, segundo o filósofo Sexto Empírico, teriam sido 

criados pelo pensador Enesidemo. Este reuniu os argumentos a fazerem parte da abordagem dos céticos antigos 

que o antecederam. De acordo com Eunice Gai, os “modos” são “utilizados para designar as diversas maneiras 

ou razões pelas quais é preciso suspender o julgamento, constituem as diferentes categorias da dúvida” (1997, p. 

14). 
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cada indivíduo confere ao evento rememorado, o que o tornaria passível de suspensão. Nessa 

sistemática, encontram-se, por exemplo, as muitas memórias que assumem um grau de 

ficcionalidade singular de acordo com cada sujeito na obra de Agualusa. Isto é, o passado 

toma um colorido particular do sujeito que se põe não a reproduzir o ontem, e sim reinventá-

lo, tendo por bases suas próprias experiências e as circunstâncias específicas nas quais a 

tentativa de lembrar o vivido ocorre. Assim, as memórias enigmáticas e sombrias do 

forasteiro José Buchmann podem servir de exemplo do que vem sendo desvelado aqui, pois 

aquelas estão repletas de um tom fúnebre do sujeito que reconta sua trajetória: 

 

Fui para Portugal nos anos sessenta, estudar direito, mas não gostei do clima. 

Fazia muito silêncio. Fado, Fátima, futebol. No inverno, que podia acontecer 

em qualquer altura do ano, e normalmente acontecia, baixava do céu uma 

chuva de algas mortas. As ruas escureciam. As pessoas morriam de tristeza. 

Até os cães se enforcavam (AGUALUSA, 2004, p. 81). 

 

 

Contudo, não se deve esperar que as personagens do romance fossem desconhecedoras 

do aspecto ficcional do qual as memórias se encobrem ou que, até mesmo, não participassem 

da leitura suspensiva que tais reminiscências impulsionam. Na verdade, a desconfiança torna-

se algo característico dos posicionamentos dos sujeitos fictícios que tomam o lugar de ouvinte 

das lembranças contadas, gerando um princípio estilístico muito relevante para obras que, 

como a de Agualusa, ficcionalizam os questionamentos céticos, no que se refere à 

ambiguidade. Em vista disso, o indivíduo se acha incapaz de, nesse processo, emitir uma 

visão mais assertiva sobre as histórias que observa, permanecendo então na dúvida, pois de 

acordo com Eunice Gai, “A ambiguidade diz respeito, sempre, à impossibilidade de emitir um 

juízo verdadeiro sobre as coisas, isto é, determinar a diferença entre o que as coisas são e o 

que parece que são a cada um que as examina” (1997, p. 101). Essa é uma posição que a osga 

Eulálio enfatiza muito bem através da dimensão hipotética de que se reveste para assinalar a 

suspensão de seu juízo sobre as possíveis memórias de Félix Ventura: “Invejo a infância dele. 

Pode ser falsa. Ainda assim a invejo” (AGUALUSA, 2004, p. 97). 

 Tal aspecto possibilita compreender a transposição da dúvida cética para o modo como 

o texto de Agualusa é estruturado quanto às escolhas lexicais que apresenta. Isto é, diante do 

impedimento de se defender a “verdade” ou, principalmente, a falsidade e a impossibilidade 

dos acontecimentos desenrolados na trama, a ambiguidade torna-se perceptível 

linguisticamente pela recorrência à dubitativa, à abertura conveniente da hipótese e à 

possibilidade que se questiona. Esse recurso - marcado ora pelo uso das condicionais, dos 
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advérbios de dúvida, ora pelos verbos empregados no futuro do pretérito - funciona como 

meio de equilíbrio ante as aporias164 que o cético enfrentaria. Entre elas, voltando à via da 

memória, a imprecisão reinante frente à lembrança de uma vida reencarnada, como a osga 

reflete: “Era eu, sim, há muito tempo na duvidosa glória dos meus trinta anos” (AGUALUSA, 

2004, p. 73), em que o sujeito a recordar põe em suspensão o que lhe parece a memória de tal 

tempo distante.  

Assim, para abrandar uma leitura que pode ou não ser, não se sabe, o “cético apoia-se nas 

fórmulas ‘eu não afirmo nem nego nada’ e ‘não mais uma coisa do que outra’, às vezes 

abreviada como ‘não mais’ [...]. Outras expressões dubitativas se agregam a estas” 

(KRAUSE, 2004, p. 43), como: talvez, talvez não; pode ser que sim, pode ser não. Desse 

modo, a percepção ambígua vem a ser o refúgio natural do cético que não se vê entre o “isto 

ou aquilo”, mas sim, em suas observações, recorrendo ao “isto e aquilo” ao mesmo tempo 

como resposta ao dogmatismo visceral do qual se deseja distanciar. É nessa medida que, por 

exemplo, a osga demarca sua visão indecisa ao conjecturar sobre o acaso ou não do encontro 

entre os fotógrafos Ângela Lúcia e José Buchmann, os dois voltando de viagem a determinada 

altura e tendo a casa do albino Félix como espaço de apresentação: 

 

Os dois convidados continuaram um diante do outro. Nenhum falou. O 

silêncio entre eles era cheio de murmúrios, de sombras, de coisas que 

corriam ao longe, numa época distante, escuras e furtivas. Ou talvez não. 

Provavelmente ficaram apenas calados, um em frente do outro, porque nada 

acharam para falar, e eu imaginei o resto (AGUALUSA, 2004, p. 82). 

 

 

 O panorama das dubiedades não se encerra, entretanto, no cenário memorial, pois 

vinculado a este, figura o universo onírico que a osga encena em seus sonhos165 muitas vezes 

                                                 
164

 É interessante frisar que o termo “aporia” possui um significado relevante dentro do panorama de estudos do 

ceticismo, visto que o ato de suspender a visão sobre algo está intrinsecamente ligado à complexidade enfrentada 

para demover a impossibilidade de se afirmar ou negar algo em absoluto sobre o objeto ou ideia em questão. 

Conforme a leitura de Krause, a aporia “indica ou a dificuldade insuperável de um raciocínio, ou o conflito 

resultante da igualdade de raciocínios opostos entre si. O adjetivo ‘aporético’ refere-se ou a tudo o que não tem 

solução à vista, ou ao ato de se valorizar  mais o exame de um problema do que sua resolução” (2004, p. 27-28). 
165

 Em uma acepção mais generalista, sintetizando o pensamento de Jung, Roland Cahen concebe o sonho como 

“a expressão desta atividade mental que está viva em nós, que pensa, sente, experimenta, especula, à margem de 

nossa atividade diurna, e em todos os níveis do plano mais biológico ao plano mais espiritual do ser, sem que o 

saibamos” (1967, p. 104 apud CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1989, p. 844). É necessário ressaltar, no 

entanto, que, como uma escolha de análise desta pesquisa, se optou por não se enveredar por uma leitura pautada 

na interpretação dos sonhos balizados por um viés psicanalítico, visto que essa possibilidade de análise 

distanciar-se-ia do trajeto interpretativo construído até o momento. Portanto, a compreensão acerca dos sonhos 

envolve a percepção destes como um das vias de suspensão do romance a ser construída dentro de uma 

perspectiva criativa. 
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compartilhados com Félix Ventura e/ou com o aventureiro José Buchmann/Pedro Gouveia. 

Assim, a já referida segunda via de suspensão é estabelecida, uma dimensão que desestabiliza 

ainda mais a noção de real na qual vagueiam as personagens, dado que as ações decorridas no 

presente são invadidas pelos devaneios de um pequeno animal reencarnado, uma visão 

bastante elucidativa para se refletir sobre o que seria verídico, ou pelo menos plausível, e o 

que seria imaginário nesse contexto. Indagações como essas são realçadas pelo próprio 

conteúdo temático dos sonhos aludidos acima, sugestivamente ordenados em seis momentos 

distintos, em que a ambivalência é sugerida, até mesmo, pela remissão ao número seis que, 

entre outros aspectos, é considerado “o número dos dons recíprocos e dos antagonismos” 

(CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1989, p. 809), da busca constante pelo equilíbrio em um 

espaço de “entre-lugar”, de “não-afirmação”.  

 Tal reflexo, situado no romance de Agualusa, contribui para se pensar em um espaço 

entre fronteiras, entre os mundos vividos e sonhados pela osga Eulálio. Dessa maneira, o 

universo onírico apresenta, inicialmente, uma passagem constante entre o estágio de vida 

anterior da osga e o momento vivenciado no presente, colaborando para que se cultive a 

indecisão, a dúvida perante uma vida reencarnada que parece se confundir com um sonho. 

Dito de outra forma, a osga caracteriza as vidas pelas quais passou como sonhos, convertendo 

as informações que narra sobre sua vida passada em um questionamento que conduz à 

suspensão das possíveis interpretações sobre os acontecimentos revelados. Isso ocorre em 

razão da própria reencarnação não passar talvez de algo imaginado ou, uma vez admitida a 

reencarnação, as informações relatadas pela osga serem fruto do seu inconsciente criativo, 

pesadelos, como ela mesmo observa sobre os animais reencarnados: “Conheci até agora três 

dezenas de lagartixas, de umas cinco ou seis espécies diferentes [...]. Vinte cultivavam arroz 

ou erguiam construções, na imensa China, na ruidosa Índia ou Paquistão, antes de 

despertarem desse primeiro pesadelo para acordar neste outro” (AGUALUSA, 2004, p. 43). 

 Entretanto, não só o contexto de vidas passadas dialoga com os sonhos estabelecendo 

a ambivalência destacada, mas também a dinâmica rememorativa se confunde com aqueles. 

Nesse sentido, uma nova suspensão é evidenciada, pois não se sabe se o evento narrado faz 

parte das reminiscências da personagem disposta a recontar suas experiências, ou se 

corresponderia a um acontecimento sonhado acrescido do lastro criativo pelo qual o sujeito 

em pleno devaneio deixar-se-ia levar. Ademais, como a própria osga medita, “Algumas 

[memórias] estão já tão longe, e o comboio avança tão veloz, que não temos a certeza de que 

realmente aconteceram. Talvez as tenhamos sonhado” (AGUALUSA, 2004, p. 153, grifos 
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nossos). A certa altura do enredo, já não se pode concluir se a personagem está a relatar, por 

exemplo, suas memórias infantes – no caso do vendedor de passados – ou se o albino 

envereda-se pelo caminho do devaneio, discorrendo, enfim, sobre a “memória de um sonho”: 

“Adormecia, sonhava com os quissondes166, e quando acordava eles continuavam ali, em 

meio ao fumo [...]. Adormecia, sonhava, e eles entravam por dentro dos meus sonhos, e eu 

via-os trepar pelas paredes, a atacar as galinhas no galinheiro, e os pombos no pombal” 

(AGUALUSA, 2004, p. 94-95). 

 Todas as divagações enfrentadas pelos sujeitos fictícios que povoam o universo de O 

vendedor de passados sugerem, especialmente, a condição de suspeita necessária frente a uma 

realidade nada coerente. A vivência, nesse cenário, caracteriza o que Gai define (em relação 

ao Dom Quixote) como “uma metafísica do engano” (1997, p. 79), um contexto que parece 

sempre disposto a desorientar aqueles que dele fazem parte, aliás, uma vez integrado a tal 

situação, a personagem já não se espanta e, apresentando uma postura cética, passa a ter em 

vista mesmo as realidades mais improváveis. Desta feita, o trânsito pelo complexo universo 

dos sonhos não surpreende as personagens, pois mesmo os sonhos, segundo a osga “são, 

quase sempre, mais verossímeis que a realidade” (AGUALUSA, 2004, p. 50). Por 

consequência, a realidade seria, então, menos confiável do que os sonhos? Com efeito, aquilo 

que se toma como “real” parece “uma” entre tantas possibilidades de vivência no texto de 

Agualusa. Essa perspectiva também é considerada por leituras como a de Montaigne exposta 

abaixo: 

 

Como nossa razão e nossa alma aceitam as ideias e opiniões que surgem nela 

durante o sonho e autorizam as ações de nossos sonhos com a mesma 

aprovação que dirigem às do dia, por que não consideramos a possibilidade 

de que nosso pensamento, nosso agir, possam ser outro tipo de sonho, e 

nossa vigília outro tipo de sono? (MONTAIGNE, 1965, p. 451 apud 

LANDESMAN, 2006, p. 129). 

 

 

A confluência entre sonho e realidade, principalmente no solo africano, não figura 

como algo surpreendente, e sim como uma extensão das possibilidades inventivas que a 

própria “realidade” aciona em um espaço de crenças várias, de mitologias outras, de modo 

que aquilo que seria visto como sobrenatural faz parte do cotidiano. Assim, a confluência 

aludida acima, ficcionalizada por Agualusa, encontra “terreno fértil” para acontecer numa 
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 Formiga vermelha de forte mordida. 
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“sociedade afeiçoada ao absurdo” (AGUALUSA, 2010, p. 25) como ilustra a passagem 

abaixo também retirada do romance Milagrário pessoal, de Agualusa: 

 

Disse-nos que em África, onde nasceu, a realidade não se distingue do 

sonho, e que isso lhe parecia um princípio sábio. 

Sem dúvida. O confuso território de fronteira que separa o sonho da 

realidade é um chão muito fértil. Aprendi isso em Luanda (AGUALUSA, 

2010, p. 25). 

 

 

 A desconfiança com relação ao que se determina como realidade e o trânsito entre esta 

e o sonho colocam em cena um critério bastante relevante para uma leitura que se proponha a 

analisar a presença dos pressupostos céticos na obra de Agualusa. Tal critério diz respeito a 

não confiabilidade dos sentidos e, assim, à consequente dúvida perante as aparências. Estas 

compreenderiam aquilo que vem a ser designado como realidade, uma vez que, para os 

céticos, aquilo que se conhece - ou se julga conhecer da realidade externa - é balizado, na 

maioria das vezes, pela relação que os indivíduos estabelecem entre os sentidos de que 

dispõem e os objetos a serem “conhecidos” a partir desse contato. Contudo, os sentidos, como 

vistos pelos céticos, são concebidos como falhos, ou seja, são incapazes de conferir ao sujeito 

o conhecimento das coisas em si mesmas, restando aos sujeitos “apenas” a aparência dos 

objetos do conhecimento, a “aparência” de uma realidade. Explicação conferida, por exemplo, 

no romance A conjura a partir do olhar cético da personagem Severino167: 

 

Julgo já o haver dito atrás, muitos dos destemperados juízos de Severino 

desconcertavam as pessoas. E ainda mais as suas rebuscadas filosofias. Em 

particular uma houve que se tornou famosa e, em grande parte, decidiu o seu 

destino: aquela segundo a qual tendo nós apenas cinco sentidos estes não 

seriam suficientes para captar todas as múltiplas parcelas da realidade. E 

Severino exemplificava com o caso dos morcegos, os quais eram capazes de 

escutar ruídos para os humanos totalmente imperceptíveis. Não falando do 

sentido premonitório de certos animais, que conseguiam prever com muita 

atencedência os grandes terremotos (AGUALUSA, 2009, p. 120). 

 

 

 Dessa maneira, não se é possível chegar ao que o objeto da percepção seria, e sim ao 

que esse pareceria diante dos sentidos. O sujeito não é, ele está ou parece ser – compreensão 

                                                 
167

 Vale salientar que não seria apenas a obra O vendedor de passados a apresentar aspectos da cosmovisão 

cética em sua composição, tendo em vista que se destaca a presença do olhar em suspensão, da dúvida cética, em 

muitas das personagens de Agualusa, como o poeta Severino, exemplificado acima; o escritor Bartolomeu 

Falcato, o “cético educado” (AGUALUSA, 2005, p. 158), do Barroco Tropical; a poeta Lídia do Carmo 

Ferreira, que fora ensinada a ser cética pelo avô e “a desconfiar dos iluminados, daqueles que conhecem os 

destinos do mundo” (AGUALUSA, 2010, p. 129), de Estação das chuvas; bem como o próprio autor travestido 

em viajante no romance Um estranho em Goa. 
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arraigada ao princípio da transformação dos seres a ser discutido em breve - de acordo com a 

leitura que os sentidos venham a oferecer em dado momento. Sendo assim, a vivência 

transcorre em meio a uma eterna aparência de realidade, em que ao cético não cabe negar a 

existência dessa situação, e sim lhe cabe duvidar da tentativa de dar legitimidade a um 

“universo de ilusões” do qual se teria, quando muito, uma leitura fragmentada, “cegos” a um 

real de que não se sabe, do qual não se poderia ter certeza. Como filosofa mais uma vez a 

personagem Severino, ficcionalizando os questionamentos céticos168: 

 

- Imaginemos um homem cego – dizia Severino -; se passar diante dele uma 

borboleta colorida mas silenciosa o cego não a perceberá. Para ele a 

borboleta não existiu. E a menos que lhe roce o corpo ou que lhe falem dela, 

nunca há de existir. Também nós – continuava – somos assim. Vemos 

apenas o que os nossos sentidos nos mostram. Para tudo o que eles não 

alcançam somos como o cego da minha história. Possivelmente passeiam-se 

à nossa volta seres de cuja existência nunca chegaremos a 

saber...(AGUALUSA, 2009, p. 120-121). 

 

 

 Diante de sentidos nada confiáveis, o ceticismo “levanta dúvidas sobre a adequação e 

a confiabilidade dos métodos prevalentes de fixar crenças e quanto a termos alguma 

justificação ou base para acreditar no que acreditamos” (LANDESMAN, 2006, p. 20). O real 

assumido como tal por concepções dogmáticas, em que verdades absolutas são possíveis de 

serem admitidas, é dissolvido pela inexatidão que os sentidos conferem. Desse modo, sonho e 

realidade tornam-se vias paralelas de um mesmo sistema, a este os sujeitos não se prendem 

mais tentando sustentar uma verdade una e encouraçada. Aqueles se voltam, porém, para o 

que lhes pareça mais natural, mais explicado, em outras palavras, mais coerente.  

Nesse ínterim, se a realidade não parece ser capaz de prover tal coerência, as 

personagens de O vendedor de passados buscam tal vivência nos sonhos, na ficção, e estes 

passam a compor uma “experiência de vida” mais completa. Essas seriam, então, vivências 

que fariam mais “sentido” em sonhos que “cheiram melhor do que a realidade” 169 

(AGUALUSA, 2007, p. 43) e que seriam mais verossímeis do que esse real aparente. O 

                                                 
168

 A compreensão construída por Severino liga-se ao conjunto “Dos dez modos”, do filósofo Enesidemo, citados 

aqui anteriormente. A personagem de Agualusa em questão discute a percepção variada que cada animal teria, 

podendo aos animais, muitas vezes, possuírem sentidos superiores aos dos humanos. Essa leitura seria indicadora 

de que “as variações na constituição dos animais determinam variações também nas suas formas de 

relacionamento com o mundo” (GAI, 1997, p. 15). Tal aspecto está circunscrito ao primeiro dos “modos” – “A 

diversidade dos animais”.  
169

 Trecho retirado de As mulheres de meu pai. 
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verossímil é anteposto, portanto, ao “real das aparências”, como Aristóteles170 defendia, por 

essa medida, aproximar-se-ia de uma “nova” leitura do que comporia, efetivamente, a verdade 

tão almejada, cujo nascimento pode ser ilustrado em situações como as descritas abaixo por 

José Buchmann e a osga Eulálio, em conversa ambientada no sonho do pequeno animal: 

 

- Finalmente. – Disse, - há vários dias que sonhava com isto. Queria vê-lo. 

Queria saber como era você. 

- Acha então que esta conversa é real? 

- A conversa, certamente, as circunstâncias é que carecem de substância. Há 

verdade, ainda que não haja verossimilhança, em tudo o que um homem 

sonha. Uma goiabeira em flor, por exemplo, perdida algures entre as páginas 

de um bom romance, pode alegrar com o seu perfume fictício vários salões 

concretos. 

Fui forçado a concordar. Às vezes, por exemplo, sonho que voo. Ora, nunca 

voei com tanta verdade, inclusive com tanta autoridade, quanto nos meus 

sonhos. Voar de avião, na época em que eu voava de avião, não me 

transmitia um idêntico sentimento de liberdade. Tenho chorado a morte da 

minha avó, em sonhos, mais e melhor do que a chorei desperto. Chorei, 

aliás, lágrimas mais autênticas pela morte de alguns personagens literários 

do que pelo desaparecimento de muitos amigos e parentes (AGUALUSA, 

2004, p. 131, grifos nossos). 

 

 

 O próprio conteúdo dos sonhos, incluindo a forma como está estruturado no romance, 

possibilita concebê-los como mensagens explicativas das ações desencadeadas no enredo, isto 

é, o panorama onírico estaria atrelado a uma “revelação” dos enigmas que seriam 

questionados no presente vivenciado. Tal pensamento corrobora com a ideia de que o sonho 

seja um meio propiciador para que as “supostas verdades” da trama venham à tona. Por 

conseguinte, seria nos sonhos que a visão do “hoje” estaria sendo elaborada, muitas vezes 

com um tom profético171, a exemplo do “(sonho n.º 1)”, no qual a osga declara: “Lembro-me 

de acordar depois com a boca amarga e o coração cheio de angústia. Acho que nessa época 

era uma premonição. Agora é talvez uma confirmação” (AGUALUSA, 2004, p. 31), numa 

remissão à sua condição reencarnada e, nessa situação, Eulálio vem a ser ignorado, por muito 

tempo, pelas pessoas ao redor. Desse modo, percebe-se a presença de um “sonho profético ou 

didático, aviso mais ou menos disfarçado sobre um acontecimento crítico, passado, presente 

                                                 
170

 Lembrando a famosa passagem de A Poética, Krause observa que “Aristóteles preferia o verossímil que 

convencesse ao real que não o fizesse: o verossímil - a ficção que se assemelha à realidade mas não é a realidade 

- parece mais real para nós do que o real ele mesmo” (2004, p. 88). 
171

 O entendimento do sonho como uma revelação, uma mensagem, é considerado um traço bastante reiterado 

em várias escritas, como por exemplo, o texto bíblico. Neste, a palavra divina surge, algumas vezes, como 

profecia em forma de sonhos, aspecto perceptível, principalmente, no tocante ao Antigo Testamento. Para 

exemplificar, realça-se o sonho de Nabucodonozor, um presságio sobre a história completa da humanidade, 

desde o momento do sonho até o fim de todas as coisas (Dn 2:1-49); e o sonho do profeta Daniel em que se teria 

uma visão dos reinos que dominariam a Terra (Dn 7:3-28). 
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ou futuro; sua origem é frequentemente atribuída a uma força celeste” (CHEVALIER & 

GHEERBRANDT, 1989, p. 845). 

 Essa concepção é construída não só no romance em análise, mas também em outras 

obras de Agualusa, como por exemplo, no conto “Passei por um sonho” presente no Manual 

prático de levitação (2005), no qual um pássaro branco delega ao enfermeiro Justo Santana a 

missão de proclamar a salvação dos negros e a consequente liberdade destes172. De igual 

forma, o sonho é tomado como instância de criação e, por meio dessa ação, o sonhador pode 

contemplar novas realidades a serem descobertas e, ao mesmo tempo, ser induzido à 

interpretação da mensagem transmitida em sonho. Para exemplificar, lembra-se o caso da 

personagem Júlio Branquinho, no romance Milagrário pessoal, que passa a imaginar palavras 

novas, ou melhor, “sonhar palavras” e isto lhe “foi como uma revelação” (AGUALUSA, 

2010, p. 121).  

Em O vendedor de passados, os diálogos nutridos entre Félix e a osga assumem 

também um lugar de revelação que, como elucidado, não é incomum à obra de Agualusa. 

Muito embora, ao mesmo tempo em que uma possível verdade passa a ser admitida pelas 

personagens, aquela é posta imediatamente em suspensão, pois surge a dúvida de que tudo 

poderia não passaria de uma invenção, de um engano dos sentidos frente ao “trabalho” do 

inconsciente humano. Intensamente, a incerteza se instaura diante do universo, no qual leitor e 

personagens se deparam com uma mesma indagação: afinal, em que se acreditaria? 

Questiona-se o sonho, ou vive-se tal experiência como verdadeira ante a uma realidade tão 

improvável?  

 

- Deus nos deu os sonhos para que possamos espreitar o outro lado -, disse 

Ângela Lúcia: - Para conversarmos com os nossos mais-velhos. Para 

conversarmos com Deus. Eventualmente, com osgas. 

- Tu não acreditas nisso!... 

- Acredito sim, Acredito em coisas muito esdrúxulas, meu querido. Se 

soubesse as coisas em que acredito olharias para mim como se eu fosse, 

sozinha, um grande circo de monstros. Sobre o que conversaram, tu e a 

osga? (AGUALUSA, 2004, p. 76). 

 

 

                                                 
172

 Uma leitura da visão simbólica do sonho e as implicações críticas da mensagem de um pássaro branco ao 

enfermeiro Justo foram realizadas em outra oportunidade de análise. Para uma visão mais aprofundada desse 

texto, pode-se consultar: BEZERRA, Ana Cristina Pinto. “Passei por um sonho”: os caminhos simbólicos na 

brevidade de Agualusa. Revista Crioula (USP), São Paulo, v. 10, p. 1/ 10-12, 2011. Disponível em: < 

http://www.fflch.usp.br/dlcv/revistas/crioula/edicao/10/ArtigoseEnsaiosPasseiporumsonho.pdf>. Acesso em: 15 

nov. 2012. 

http://www.fflch.usp.br/dlcv/revistas/crioula/edicao/10/ArtigoseEnsaiosPasseiporumsonho.pdf
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 Nessa perspectiva, mais um “ambiente” criativo do romance em estudo passa a ser 

observado, já que o sonho corresponderia a uma dimensão que se corresponde intimamente 

com o vivido, dando-lhe outro colorido e, até mesmo, servindo como uma experiência 

catártica de uma realidade confusa e caótica. Expresso de outra maneira, a coletânea de 

sonhos arrolados pela osga e seus interlocutores reencena os eventos decorridos na duvidosa 

realidade, reinventa espaços, explora os dramas subjetivos das personagens, enfim, traduz-se, 

enquanto “forma de criação” (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1989, p. 845), numa 

releitura daquilo que se diz “realidade”. Nessa ação, a instância onírica interpela o real, pois, 

até certo ponto, parece mais crível do que aquele, caracterizando-se, dessa forma, como a via 

de suspensão de que tanto se falou até o momento. Uma suspensão ligada às outras, 

confluindo sonho e ficção, como demonstra o “(sonho n.º 6)”, no qual a osga observa o 

cenário nascido de sua imaginação: “Olhando para a direita, na direcção da casa, alinhavam-

se filas de laranjeiras, limoeiros, goiabeiras. Ainda mais adiante um enorme embondeiro173 

dominava a horta. Parecia ter sido posto ali para me lembrar que aquilo era apenas um sonho. 

Pura ficção” (AGUALUSA, 2004, p. 189).  

A condensação de imagens que a vivência onírica encerra aproxima-se da descrição 

subjetiva de um espaço sublinhado pela representação ficcional. Outrossim, nos interstícios da 

paisagem assinalada, é possível ler a invocação ao mito, ao repositório cultural africano 

simbolizado pela imagem do embondeiro. Este compreende um elemento catalisador das 

lendas que demarcam, principalmente, a simbiose entre homem e natureza e a dinâmica 

espiritual que os envolve, já que, segundo uma das narrativas sobre tal signo mitológico, caso 

um morto seja sepultado no interior de tal planta, sua alma viverá enquanto a árvore existir. 

Tais histórias seriam recuperadas por muitas ficções africanas174 e indiciariam o espaço de 

criação simbolizado pelos “ramos de um embondeiro”, simultaneamente imbricado ao 

universo dos sonhos aqui apontado. Essas instâncias seriam, então, retroalimentáveis, pois, 

como afirma Krause, os “romances são construídos (e lidos) à moda dos sonhos” (2004, p. 

92).  

                                                 
173

 Também conhecido como baobá, imbondeiro ou calabaceiras corresponde a uma árvore de copa frondosa que 

chega a possuir trinta metros de altura e até onze metros de diâmetro de tronco. Possui uma forte capacidade de 

armazenamento de água em seu tronco, podendo viver por muitos anos. As largas aberturas existentes no tronco 

dessa planta podem servir de celeiro de cereais e até de sepulturas. É considerada uma árvore sagrada e sua 

derrubada é vista como um sacrilégio em Angola. 
174

 A exemplo de tais ficções, cita-se aqui o conto “O embondeiro que sonhava pássaros”, uma das narrativas que 

compõem a obra Cada homem é uma raça (1990), do escritor moçambicano Mia Couto. Nesse texto, a 

personagem principal – o vendedor de pássaros, João Passarinheiro – habita no interior da cratera presente em 

um embondeiro e a partir da sua relação para com a simbólica árvore simboliza-se a necessidade de proteção da 

cultura tradicional africana, aspecto figurado pela ligação com a natureza e a intermediação com o sobrenatural. 
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A análise atinge, dessa maneira, a suspensão que o contexto ficcional agencia no 

romance de Agualusa, uma dimensão que, devido sua relevância no texto, englobaria os 

demais universos de questionamento da trama – a memória e o sonho – analisados aqui. Além 

disso, concernente com o nível de complexidade que a atividade inventiva de Félix põe em 

jogo, duas vias de manifestação da dúvida cética são percebidas no trajeto criativo que o 

albino desenvolveria na obra. De um lado, há a interrogação de como os passados construídos 

por Félix provocam um sentimento de incerteza com múltiplas ramificações diante de uma 

“realidade” moldada por um vendedor de passados. De outro lado, a dúvida é tecida de modo 

mais radical no seio das criações do albino Ventura a ser estudada posteriormente de forma 

mais acurada, mas que se imbrica intimamente às análises versadas neste momento175. 

 De início, vem à tona uma característica importante, senão a principal, do processo 

inventivo focalizado no romance, circunscrita à intensa metamorfose que as personagens do 

enredo apresentam, uma situação presentificada desde a simbólica osga e seus movimentos 

entre vidas passadas, até as próprias genealogias elaboradas por Félix que modificam 

substancialmente a vivência dos clientes do albino. Imagens que, ressaltadas anteriormente, 

interessam agora como uma forma de abordagem da experiência cética nessa constante 

transição à qual os seres fictícios se acham resignados. Vem a ser latente a desconfiança 

diante de qualquer afirmação lançada pelos sujeitos dessa movência, o que se explica pela 

observação da multiplicidade de visões, de possibilidades de passados reinventados, de 

versões modificáveis para cada cliente de Félix.  

Essa compreensão dialoga com o pensamento cético e, em especial, montaigniano, 

quanto à impossibilidade de, nesse cenário, conhecer o objeto em si, fixar a imagem de 

qualquer coisa em absoluto, apreender uma percepção última sobre determinado assunto, da 

mesma forma que seria impraticável definir uma imagem única sobre si mesmo. Para 

Montaigne, o “mundo não é mais que um perene movimento. Nele todas as coisas se movem 

sem cessar [...] Não consigo fixar meu objeto. Ele vai confuso cambaleante, com uma 

embriaguez natural [...]. Não retrato o ser. Retrato a passagem” (MONTAIGNE, 2001, p. 27) 

176. Em resumo, a narrativa de um “vendedor de passados” sugere a experiência de se viver 

                                                 
175

 O exposto se refere à seção “A super-relativização na gênese das criações de Félix”. 
176

 Nos Ensaios, obra máxima de Montaigne, preconiza-se a intenção do autor de pintar a si mesmo, de 

demonstrar a construção de seu “eu” a partir de sua escritura. Ainda que tal tarefa seja considerada um retrato 

que se modifica a todo o momento, revela-se uma tentativa de autoconhecimento, uma ação movida de acordo 

com as variações do próprio ser observado em que a mudança e a incerteza tornam-se fundamentos principais de 

sua reflexão. Montaigne assume, assim, um senso de inconsistência perante o critério de verdade delegado às 

coisas, pois o “homem impõe a sua forma a tudo que toca, de maneira que não temos o que dizer sobre a 
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em uma eterna inconstância produtora da incerteza, pois “Todos os seres, na medida em que 

são afetados pela mudança, já não são os mesmos, cessam de existir como tais e tornam-se 

outros. Assim, que certeza podemos ter diante de todas as coisas?” (GAI, 1997, p. 60).  

Na “filosofia” da osga Eulálio, a única certeza que se tem é a da mudança e de que tal 

aspecto é próprio daquele que vive, como bem explicita a passagem abaixo: 

 

Ao chegarmos a velhos apenas nos resta a certeza de que em breve seremos 

ainda mais velhos. Dizer de alguém que é jovem não me parece uma 

expressão correcta. Alguém está jovem, isso sim, da mesma forma que um 

copo se mantém intacto momentos antes de se estilhaçar no chão. Mas 

perdoem-me a deriva; é nisto que dá quando uma osga se põe a filosofar 

(AGUALUSA, 2004, p. 59). 

 

 

 Vale salientar, no entanto, que a mutação constante das vivências humanas, concebida 

como qualidade natural do ser, ressoa no romance por um fluxo vertiginoso de alterações 

propagadas via Félix Ventura. A história de vida dos indivíduos transforma-se 

instantaneamente diante de um “genealogista inventor” (concepções que se mostraram mais 

bem ilustradas no segundo capítulo desta dissertação). A identidade é modificada e é difícil 

admitir quem seria “ao certo” o sujeito que acaba de ser reinventado por Félix. Desta feita, a 

incerteza, entendida como circunstância procedente de uma visão de mundo “esfacelada” pela 

constante renovação, é consequentemente intensificada, e a dúvida é atributo inerente desse 

contexto no qual a identidade é sempre um enigma. 

 Dessa maneira, o sujeito vem a ser uma incógnita, sendo impossível conhecê-lo 

claramente, devido a sua natureza mutável, realçada pela metamorfose adquirida frente a um 

vendedor de passados. A consciência da efemeridade da vida invade as personagens e, assim, 

o indivíduo sente a nostalgia de um tempo em que era possível não se dar conta de tal 

realidade: “Só somos felizes, verdadeiramente felizes, quando é para sempre, mas só as 

crianças habitam esse tempo no qual todas as coisas duram para sempre” (AGUALUSA, 

2004, p. 96). O universo das incertezas é uma vez mais realçado, pois só uma aparência 

instável é percebida, sendo assim oportuno o conselho do próprio vendedor de passados ao 

“improvável” José Buchmann quando discutiam sobre a identidade enigmática de Edmundo 

Barata dos Reis: 

 

                                                                                                                                                         
realidade em si das coisas. Tudo o que percebemos, percebemos em um estado ou outro, e continuamente 

mudamos de um para outro” (NETO, 2006, p. 285). 
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Não leve a sério tudo o que lhe dizem, Aliás, aceita um conselho?, não leve 

ninguém a sério. 

- Talvez ele não seja realmente louco. Talvez esteja a fazer-se de louco. 

- Não vejo a diferença. Um sujeito que escolheu viver na rua, dentro de uma 

sarjeta, que acredita na reconversão da Rússia ao comunismo, e que além do 

mais quer ser confundido com um louco – para mim é louco. 

- Talvez seja. Talvez não. – José Buchmann parecia desiludido: - Gostaria de 

o conhecer melhor (AGUALUSA, 2004, p. 162-163). 

 

 

 Se a suspensão de qualquer verdade torna-se uma tônica na presença das criações de 

Félix Ventura, aquela ainda é reforçada pela necessidade que os clientes do simbólico 

vendedor possuem de produzirem uma realidade na qual a ficção urdida seja aceitável. Para 

isso, se troça de um “real” convencional visto como fruto das aparências a partir de outro 

inventado, sonhado, vendido, resultando, assim, em uma multiplicidade de visões e 

entendimentos, propiciadores da anulação da ideia de uma realidade unívoca e 

universalizante. Nessa sistemática, os elementos reforçadores da dúvida indissolúvel são 

exemplificados não só pela imagem do Ministro e a falsificação de memórias em seu livro 

repleto de um “real ilusório”, mas também pelo fotógrafo José Buchmann que decidiu dar a 

sua ficção um tom de veracidade. 

 Adotando o caso do fotógrafo como o exemplo a ser mais bem analisado neste 

momento, é possível observar que a mudança de personalidade, adquirida por meio do albino, 

demarcou o desejo do “Buchmann inventado” de produzir o seu próprio real. No entanto, tal 

conjuntura proporciona ainda mais a quebra de qualquer definição que se possa ter da 

personagem em foco e, em extensão, potencializa a suspeita diante do que se admite como 

verídico na prosa. Diante disso, decorre no romance de Agualusa aquilo que Gai observa no 

texto cervantino, pois se tem a impressão de que o “autor não concede a nenhuma voz 

ficcional, narrador ou personagem, a autoridade para decidir, para dar a última palavra. Ora, 

se o real é o que cada um pensa que é, ele perde estatuto de verdade e assume um outro: o da 

ficção” (1997, p. 101). Nessa altura, a invenção fabulosa acaba por confundir, até mesmo, 

aquele que se caracteriza por esse cenário imaginativo, no que se refere ao próprio vendedor 

de passados atemorizado pela pintura de Eva Miller, “buscada” por José Buchmann a fim de 

comprovar os passos de uma personagem fictícia a ser vista como real: 

 

Percebi que Félix estava assustado. Segurou a aguarela entre os dedos, com 

cuidado, como se temesse que a improbabilidade do objecto pudesse 

comprometer a sua própria concretude. 

- Isto não pode ser. – Abanou a cabeça: - Não sei o que pretende. Acho 

incrível que possa ter ido tão longe (AGUALUSA, 2004, p. 147). 
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 Por essa medida, os clientes passam a enxergar o mundo de acordo com o “real” que 

elaboram, aqueles fazem parte, portanto, de um cenário onde reverbera a indecisão entre os 

“mundos ficcionais” apresentados, emergindo a indagação acerca de quantas mentiras seriam 

necessárias para se projetar um “real” ilusório, mas que convença os que com ele tomarem 

contato. É, dessa forma, que acaba encenada a lógica paradoxal aparentemente orientadora do 

que se aceita como uma experiência proveniente da realidade, a qual parece ser admitida a 

partir do quão inacreditável tal evento possa ser, isto é, a realidade beiraria ao absurdo, ao 

incoerente, ao impalpável. Nesse sentido, aquilo que vem a se chamar de realidade aproxima-

se muito mais dos fragmentos de uma ficção e seus universos fantasiosos do que de uma 

perspectiva coerente e possível de ser explicada. “A realidade é dolorosa e imperfeita” 

(AGUALUSA, 2004, p. 102), como relembra a osga dos ensinamentos de sua mãe, daí 

permitir o trânsito com o sonho, com a criação pungente que faz de José Buchmann e suas 

histórias uma personalidade até mesmo tolerável: 

 

- Acredito. Em contrapartida o teu amigo, o senhor José Buchmann, esse é 

completamente falso, certo? , inventaste-o tu... 

Félix negou com veemência. Que não, pópilas!, que se fosse outra pessoa a 

dizer-lhe aquilo ele poderia até ficar ofendido, mesmo muito ofendido, 

embora, pensando melhor, tal presunção devesse ser tomada por um elogio, 

pois só a própria realidade seria capaz de inventar uma figura tão 

inverossímil quanto José Buchmann: 

- Eu, sempre que ouço falar em algo realmente impossível acredito logo. 

José Buchmann é impossível, não achas?, achamos os dois, então deve ser 

autêntico (AGUALUSA, 2004, p. 126, grifos nossos). 

 

 

Cabe, desse modo, ponderar sobre a dificuldade de se estabelecer, com parâmetros 

claros, a diferença entre o que seria verdadeiro e o que corresponderia à invenção em tal 

universo, ao passo que é possível duvidar do lugar de uma realidade incólume, factual e 

universal em um contexto continuamente alterado ao “bel-prazer” dos sujeitos que se põem a 

“vender” uma realidade mais “coerente”. O crédito cego ao real é caminho para o logro, 

reflexão admitida pela osga quando ela observa os garotos a imitarem o som de aves - em um 

capítulo explicativo para o exemplo dado, “(ilusões)” - ao ponto de confundirem os sentidos 

do pequeno animal que os escuta: “O outro riu-se,  imitou-o, e era como se as aves estivessem 

ali mesmo, uma sobre o muro, a outra num dos ramos mais altos do abacateiro [...]. Se não 

tivesse visto os dois rapazes, se apenas os tivesse escutado, acreditaria que havia rolas na 

madrugada úmida” (AGUALUSA, 2004, p. 65). O caráter confuso dos sentidos é mais uma 
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vez reiterado, ilustrando a dificuldade de se deter o conhecimento por meio daqueles, leitura 

construída pelos céticos, já que “em relação às características qualitativas dos corpos em 

geral, as coisas nunca são o que parecem” (LANDESMAN, 2006, p. 40). 

A realidade e seus equívocos tornam-se, entretanto, essenciais no romance quando a 

fragmentação das vozes no texto substancia possibilidades múltiplas de se contemplar o que 

se define como real, engendrando, portanto, uma “poética do ceticismo” na obra de Agualusa. 

Em suma, a visão de que o mundo não se apresenta com suas regras, suas crenças, suas 

culturas atribuídas de uma vez por todas é metaforizada por meio de elementos como José 

Buchmann e, sobretudo, Félix Ventura. A ideia de construção da realidade é concebida, então, 

como uma tônica no romance, uma possibilidade que se configura através das diversas 

criações realizadas, visto que sem “a ficção não há o que chamamos de real, uma vez que 

diferentes ficções formatam e produzem o real” (KRAUSE, 2004, p. 89). Não obstante, diante 

de tal via de suspensão do juízo – a ficção -, a incerteza seria a consequência residual de uma 

situação, nada cômoda, para se refletir, pois 

 

a descoberta de que nós mesmos construímos nossa realidade equivale a uma 

expulsão do paraíso do presumido “ser assim” do mundo, do qual todavia só 

nos sentimos responsáveis em medida muito limitada. No entanto, agora não 

estamos apenas ante a possibilidade de assumir plena responsabilidade por 

nós mesmos mas sim perante a responsabilidade de inventar e elaborar 

realidades para outros (WATZLAWICK, 2000, p. 95 apud KRAUSE, 2004,  

p. 51). 

 

  

 Tal responsabilidade remonta ao que se assume como “real” nesse “jogo de 

invenções” e o que dessa “verdade” vendida é feito - critérios a serem elucidados na última 

seção deste capítulo como aspectos significativos para a sociedade angolana recortada. Logo, 

salta a importância de se considerar a esta altura o que é entendido, afinal, como verdade 

nesse circuito, bem como o lugar da mentira nesse universo de invenções, elemento que 

relativiza a existência das identidades dos seres fictícios recriados. A dúvida crucial é mais 

uma vez retomada, pois seria possível falar de verdade quando esta seria “ficcionalmente” 

construída?  

 Primeiramente, é necessário salientar que, para a postura cética, a única verdade 

alcançada é a das aparências, os eventos são caracterizados de acordo com a leitura do que 

esses venham a parecer para os sujeitos. “É a ‘verdade’ da aparência e a da subjetividade” 

(GAI, 1997, p. 26), que pode ser recebida de diversas maneiras pelos indivíduos, sendo, 
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portanto, multifacetada, da mesma forma que pode ser moldada, justamente, para garantir 

uma determinada visão e não outra em dado cenário.  

Desta feita, o que se diz “verdade” pode estar alimentado de múltiplas mentiras e estas 

podem ser, como afirma a personagem Dona Anacleta, de As mulheres de meu pai, “de 

proveito geral. Com o engodo de uma mentira pesca-se uma carpa muito autêntica” 

(AGUALUSA, 2007, p. 411). Como outro exemplo que ilustra a perspectiva acima, é possível 

citar a situação em que a falsidade institui claramente seu grau de veracidade no objeto 

observado, o que é explicado pela osga: 

 

- É como o Castelo de São Jorge, em Lisboa, conheces? Tem ameias, mas as 

ameias são falsas. Antônio de Oliveira Salazar ordenou que acrescentassem 

as ameias ao castelo para que este ficasse mais verídico. Um castelo sem 

ameias parecia-lhe um erro, eu sei lá, algo até vagamente monstruoso, como 

um camelo sem bossas. O que hoje há de falso no Castelo de São Jorge é que 

o torna verossímil. Vários octogenários lisboetas com quem conversei estão 

convencidos de que sempre viram ameias no castelo. Tem alguma graça isto, 

não achas? Se fosse autêntico ninguém acreditaria nele (AGUALUSA, 2004, 

p. 139). 

 

 

 O “causo” contado exemplifica mais uma vez a recorrência à mentira a fim de se 

transmitir a sensação, ainda que falsa, de que os sujeitos se movem em uma “realidade” que 

faz sentido. Um cenário coerente em si mesmo no qual tudo estaria em seu lugar, um castelo, 

por exemplo, será verídico pelas ameias que apresenta. Nesse ínterim, como o verossímil não 

é alcançado com a vivência da verdade, pois esta “costuma ser inverossímil” (KRAUSE, 

2004, p. 89), os sujeitos, nesse contexto, buscam uma possibilidade mais confortável de 

entendimento naquilo que é passível de se crer. A mentira, então, viabiliza o refúgio de uma 

realidade inexplicável, constituída como um recurso para a sobrevivência nesse contexto. Por 

essa lógica, surge a percepção de que a distinção entre a ficção e a realidade é caracterizada 

como uma empreitada de difícil efetivação, posto que as duas instâncias jogam com a mentira, 

propiciando ao “leitor do mundo”, se assim se pode dizer, e ao “leitor de ficção” a tentativa de 

vislumbrar a possibilidade de uma realidade mais lúcida. Se bem que “a ficção que se 

assemelha à realidade mas não é a realidade, parece mais real para nós do que o real ele 

mesmo” (KRAUSE, 2004, p. 64). 

 A mentira de um vendedor faz-se mais crível, então, perante as realidades vivenciadas 

no solo luandense habitado por “Félix e seus clientes”. Esse ato deixa nas suas entrelinhas a 

presença da perspectiva cética em vista da suspensão do real diante de uma “invenção de 

passados” que possui mais significado para os indivíduos do que seria a dita realidade, esta 
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que, como um constructo, também se trata de uma “falsificação”. Na verdade, as ficções de 

Félix, como já provavelmente esclarecido, são o caminho para que uma realidade controversa 

seja criada, pois ao “se afirmar uma falsidade que o interlocutor sabe que é uma falsidade, o 

contexto e suas pressuposições desfazem a falsidade e a transformam em uma verdade 

(irônica)” (KRAUSE, 2004, p. 83). 

 Dessa maneira, um dos traços relevantes da estética de Agualusa, o olhar irônico 

percebido no texto em análise, é vinculado ao panorama cético analisado até o momento. Tal 

olhar, como elucidado no segundo capítulo desta análise, constitui-se de diversas formas, 

dentre elas, a mais relevante para as questões a serem destacadas neste segmento corresponde 

à imagem de um albino que, pelo seu curioso ofício, traveste a “realidade” em ficção, fazendo 

com que esta assuma ares de verdade para os consumidores da história vendida. Destarte, a 

ironia passa a constituir um meio de expressão da desconfiança frente a uma verdade apenas 

aparente, oriunda, principalmente, da imaginação de um vendedor de passados.  

 A ação de duvidar das contradições de uma realidade aparente resvala no tom irônico 

com o qual a situação é descrita177, de modo que as crenças legitimadas pelas genealogias 

falsas de Félix são apresentadas de forma trocista com vistas a questionar, provavelmente, a 

ordem de um “real fantasioso” quando, com efeito, tal noção de realidade não passaria de uma 

convenção, que poderia muito bem ser igualmente urdida pelo “genealogista-criador”. 

Coerente com um universo em que se propaga a “assimilação do absurdo”, o fluxo de 

paradoxos é, de forma semelhante à ironia, recorrente na obra de Agualusa desde, por 

exemplo, a designação de um dos capítulos de rememoração da vida reencarnada da osga: 

“(na minha primeira morte eu não morri)” (AGUALUSA, 2004, p. 67), como indício da 

dimensão duplicada de Eulálio; e, até mesmo, o que outrora fora analisado aqui, em relação a 

um universo no qual os sonhos e as ficções são mais explicativos, mais possíveis do que a 

realidade. 

 Assim, ao universo de paradoxos - da leitura desconcertante ante a dúvida frequente - 

presente na trama, dá-se uma “resposta” irônica. Assumindo, como afirma Krause, que “a 

perspectiva cética só pode sê-lo se for também irônica, isto é, se se constituir desde o 

princípio como ficcional” (KRAUSE, 2004, p. 82), a ironia compreende a via de manifestação 

                                                 
177 Destaca-se que, por exemplo, “Kierkegaard relaciona a dúvida cética à necessidade da ironia afirmando que, 

assim como os filósofos defendem não ser possível uma verdadeira filosofia sem a dúvida, pela mesma razão 

pode-se garantir não ser possível a vida humana autêntica sem a ironia” (KIERKEGAARD, 1991, p. 338 apud 

KRAUSE, 2004, p. 86). 
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estética de que o juízo e/ou a afirmação apresentada são dignos de suspensão. Por 

consequência, frente ao crédito indiscutível dado aos heróis da independência angolana e a 

visão de um país totalmente livre, por exemplo, uma nova burguesia assoma com um passado 

inventado “a altura” de tal evento histórico recortado e, assim, as afirmações tomadas como 

verdadeiras são suspensas no contexto ficcional de Agualusa. Tal leitura é explicada, ainda, 

pela remissão às concepções mais amplas de Krause bastante salutares para esta análise: 

 

 A ficção inventa outra coisa porque suspeita da coisa que supomos saber; 

então ela tenta abordar a mesma situação por outro ângulo, por outra 

perspectiva. Nesse sentido, pode-se dizer que a ficção perspectiviza o real. 

Cabe à teoria da literatura explicitar o processo, terminando por suspeitar da 

realidade do que enxergamos, na nossa perspectiva limitada, como sendo a 

realidade (KRAUSE, 2004, p. 86, grifos nossos). 
 

 

 Enfim, a ironia possibilita que se lance sempre outro olhar sobre a sentença defendida, 

sobre o contexto observado. Esse recurso estilístico dispersa qualquer acepção que se deseje 

única, sugerindo uma segunda leitura. A suspeita é incessantemente provocada, salta o 

questionamento pela dissolução de qualquer parâmetro maniqueísta, difusor de uma leitura 

ingênua e oportuno para o fomento de uma postura “cega”. Expresso de outra maneira, tal 

parâmetro eterniza formas de perceber o mundo indiferente ao substrato “criativo” presente 

nas crenças formalizadas como verdades universais. Quando, na verdade, os julgamentos são 

relativos à circunstância dada e não há uma postura dominante satisfatória que os explique de 

uma vez por todas, visto que como, sabiamente, reflete a personagem Dona Anacleta mais 

uma vez em As mulheres de meu pai: “A vida não é cinzenta nem cor-de-rosa. Depende das 

lentes com que olhamos para ela” (AGUALUSA, 2007, p. 411). 

 Para finalizar a análise do primeiro nível de suspensão no romance em estudo – 

desencadeado pelas vias da memória, do sonho e da ficção -, é necessário sublinhar um 

excerto extremamente relevante para a presença cética no texto de Agualusa. Trata-se do 

capítulo “(sonho n.º 5)”, potencializador do que se poderia denominar de uma ficcionalização 

dos elementos céticos destacados até o presente instante nesta análise. Dessa forma, devido à 

relevância do diálogo encenado pela osga e José Buchmann, em um encontro nada provável 

no universo onírico de Eulálio, foi tomada aqui a decisão por dissertar sobre tal passagem de 

modo “em separado” das demais situações exemplificadoras do olhar cético na obra. Na 

verdade, tal escolha analítica tem sua motivação relacionada ao próprio teor de revisão que o 
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trecho em questão possibilita, pontuando aspectos fundamentais da dinâmica cética realizada 

no romance. 

 Por sua vez, uma espécie de discussão filosófica é contemplada, um jogo de 

pensamentos cadenciados pelas posturas, de certo modo, divergentes que a osga e o fotógrafo 

José Buchmann assumem. O fotógrafo de guerras incorpora a compreensão cética sobre o 

mundo e passa a relativizar o que se determina como real, pois a verdade lhe parecia 

improvável, uma fantasia, ao passo que a osga se mostra reticente e desconfortável com a 

dimensão insegura, irracional que, a seu ver, a mentira compõe: “- Abomino a mentira porque 

é uma inexactidão” 178 (AGUALUSA, 2004, p. 132), argumenta ao citar Ricardo Reis, um dos 

heterônimos literários do poeta Fernando Pessoa. Contudo, poderia se interrogar, 

ironicamente, o que seria exato em um universo no qual um indivíduo reencarna em uma osga 

e os demais sujeitos creem nessa possibilidade; da mesma forma, o que seria exato em um 

sistema no qual a imagem de um vendedor de passados não é incoerente; e, ainda, o que seria 

uma definição rigorosa, uma “verdade sem rachaduras” diante de ideias lançadas no contexto 

dos sonhos que cortam o presente vivido e suspendem este pelo trânsito fluente que 

engendram. A compreensão do que seja a mentira é retomada, defendida por José Buchmann, 

como arremate da suspensão de qualquer verdade ainda sustentada pela osga nesse âmbito: 

 

- A mentira -, explicou, - está por toda a parte. A própria natureza mente. O 

que é a camuflagem, por exemplo, senão uma mentira? O camaleão disfarça-

se de folha para iludir a pobre borboleta. Mente-lhe dizendo, fica tranquila, 

minha querida, não vês que sou apenas uma folha muito verde ondulando ao 

vento? – e depois atira-lhe a língua, a uma velocidade de seiscentos e vinte e 

cinco centímetros por segundo, e come-a (AGUALUSA, 2004, p. 132, grifos 

do autor). 

 

 

 A mentira seria um fingimento constante, naturalizado e necessário à ordem do 

entendimento de uma realidade inequívoca, cuja exatidão, referida pela osga, parece uma 

ilusão curtida a fim de promover a sensação de que há uma justificativa insondável para as 

divagações metafísicas dos sujeitos. “- Também a verdade costuma ser ambígua. Se fosse 

exacta não seria humana” (AGUALUSA, 2004, p. 132), pois é próprio do indivíduo a 

movência, a mudança, elementos instigantes da dúvida, do “ser e não ser” ao mesmo tempo, a 

exemplo do camaleão ilustrado por José Buchmann que, em relação à borboleta, é visto como 

folha e a confunde pelo engano que os sentidos do inseto provocam. A verdade torna-se uma 

                                                 
178

 Citação presente no texto “Notas para recordação do meu mestre Caeiro” em que o heterônimo Álvaro de 

Campos recorda seu mestre Alberto Caeiro e faz ponderações sobre os demais heterônimos de Fernando Pessoa. 

Leitura de acordo com Pessoa, 1980. 
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possibilidade entre outras, uma ideia em relação, pois, tomando novamente o caso metafórico 

do camaleão como exemplo, para a borboleta, o camaleão travestido é na verdade uma “folha 

muito verde ondulando ao vento”. 

 A necessidade da concepção cética se vê arraigada, desse modo, à premência de pôr 

em causa um real que se constrói, paradoxalmente, pelas múltiplas mentiras que habitam “em 

toda a parte”. Falsidades presentes, inclusive, no “denso volume de ficções”, que circulam nos 

discursos lançados cotidianamente na sociedade, pensamentos que, uma vez naturalizados, 

tornam-se verdades aceitas, crenças indiscutíveis, capazes de respaldar, como os clientes de 

Félix, a realidade intangível que foi criada. A mentira seria, por fim, conforme Krause, “o 

nome menos nobre da ficção. Servimo-nos da mentira e da metáfora para nos entendermos 

uns aos outros” (2004, p. 40), o que, segundo o autor referido, com a verdade própria e 

intransmissível, não seria possível de realizar. Em síntese, a mentira caracteriza-se como uma 

via pela qual um desvio é realizado, o intermédio da suspensão de uma verdade em nada 

justificável. Análoga à ficção, a mentira fundamenta, por essa medida, a via de suspensão tão 

analisada aqui. Nesta, Félix representa o elemento condensador da dúvida cética 

insistentemente entoada pelo relativismo que as criações daquele impõem ao que ainda se 

acredita como realidade, em um contexto cuja inexistência da mentira figuraria mais 

improvável do que a própria verdade, como analisa José Buchmann: 

 

Existem dezenas de profissões nas quais saber mentir é uma virtude. Estou a 

pensar nos diplomatas, nos estadistas, nos advogados, nos actores, nos 

escritores, nos jogadores de xadrez. Estou a pensar no nosso comum amigo, 

Félix Ventura, sem o qual nós não nos teríamos conhecido. Indique-me 

agora uma profissão, uma única, que não se socorra nunca da mentira, e na 

qual um homem que apenas diga a verdade seja efectivamente apreciado 

(AGUALUSA, 2004, p. 132-133).   

 

 

Por conseguinte, no universo onde a invenção das mentiras torna-se força motriz de 

um vendedor de passados, emerge, como resultado, a perspectiva de que a ficção, assim como 

a mentira, “está em toda a parte”. Isto é, o processo criativo se faz presente de modo ostensivo 

no romance de Agualusa, numa constante “ficcionalização do mundo” vivido, pois a realidade 

parece cada vez mais obra de personagens como Félix Ventura. Nesse cenário, os parâmetros 

entre o que é real e o que é irreal são eliminados, de tal forma que a hipótese, a indecisão e a 

desconfiança transformam-se em sentimentos compartilhados entre os viventes desses 

“mundos ficcionais” de Agualusa. Assim, o jogo se fecha, o rei branco da osga é derrubado, 

sugerindo a supremacia do pensamento cético, o qual José Buchmann metaforiza, sobre a 
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tentativa sem sucesso do pequeno animal de encontrar razões plausíveis para as aparentes 

casualidades do enredo.  

Por fim, o romance estrutura a própria vivência da ficção, instaurando a suspeita da 

realidade como atitude coerente, principalmente, porque “talvez o que chamamos de realidade 

seja basicamente estruturado por um tipo de ficção” (ISER, 1996, n.p. apud KRAUSE, 2004, 

p. 87). Diante disso, a verdade como lei universal é suspensa e chega-se à ataraxia 179 – 

estado de almejada tranquilidade para os céticos –, para tal momento, como confessa José 

Buchmann, pode ser dado outro nome: “Não receio nada. Não anseio por nada. Acho que a 

isto se pode chamar felicidade” (AGUALUSA, 2004, p. 194). Nesse liame, a análise 

converge, a partir deste momento, para uma leitura cética ainda mais aprofundada por meio 

das criações de Félix, já que, parafraseando Montaigne relembrado por José Buchmann, a esta 

altura, na obra de Agualusa, nada pode parecer verdadeiro que não possa parecer falso 

(AGUALUSA, 2004, p. 132). 

 

 

 3.2.  A super-relativização na gênese das criações de Félix 

 

 

 O sentimento de um “real ficcionalizado” apresenta-se, de acordo com as análises já 

desenvolvidas, como extrato fundamental da realização cética no livro de Agualusa. Dessa 

maneira, pelas genealogias inventadas, a criação compreende uma realidade possível, 

enquanto a definição de uma realidade convencional é questionada, senão desprezada, pois a 

ficção acabaria por atender melhor aos interesses dos indivíduos que se movimentam nesse 

jogo de probabilidades múltiplas. No entanto, ao mesmo tempo em que se depreende um 

contexto no qual um albino passa a “comercializar passados”, salta a incerteza se também esse 

universo não faria parte de uma esfera maior de imaginação. Se a situação vivida nos idos de 

uma Angola pós-independente é subvertida por passados deliberadamente falseados e essa 

condição é constantemente assaltada pela esfera da dúvida, por que, igualmente, não seria 

duvidoso que tal enredo fosse oriundo do que se poderia chamar aqui de um “segundo 

panorama ficcional”? 

 Seguindo tal linha de questionamento, o mundo ficcional no qual habitam Félix e seus 

clientes é uma vez mais relativizado, emergindo a hipótese de que toda a intriga urdida até o 

                                                 
179

 É considerada a finalidade do ceticismo, caracterizada como um estado de não perturbação alcançado pelo 

cético quando este “vive na dúvida quanto à natureza dos bens e dos males, por isso, não persegue nada com 

esforço” (GAI, 1997, p. 14), ou seja, a partir da suspensão dos julgamentos observa a dúvida com naturalidade, e 

a ataraxia vem a ser, então, a consequência dessa situação. 
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momento seria um convite a se pensar sobre o próprio processo de criação de Félix Ventura. 

Dito de outra forma, seria um convite à reflexão sobre a representação grandiloquente da 

escritura tecida pelo albino que, como escritor – cuja construção já foi ilustrada no segundo 

capítulo desta leitura - “perdido em suas efabulações” indicia, desde já, o olhar sobre quem 

seria o “arquiteto” de um sonho tão complexo que se confundiu com a vida.  

 Parte-se, inicialmente, na composição da “super-relativização” prenunciada, dos 

vestígios que o texto apresenta de que se estaria diante de um amplo “desdobramento 

criativo”. Tal processo é sugerido, principalmente, pela compreensão de que não só os 

possíveis clientes do albino são relativizados como frutos de uma invenção, mas sim, de um 

modo geral, todos os sujeitos são concebidos como seres fictícios imaginados pelo próprio 

Félix. Além disso, o albino Ventura também é percebido em relação, pois, em uma dada 

circunstância, figura como personagem principal a “ornamentar” passados; em outra 

conjuntura, corresponde à imagem do ser criador que imagina a si mesmo como um vendedor 

de passados. Nessa perspectiva, dependendo da forma com a qual se observe o romance, 

chega-se a “frentes criativas” várias, porém todas elas confluem para um mesmo olhar 

desconfiado para com a realidade, já que, compartilhando da mesma percepção cética, “tudo 

não passa de ficção” (GAI, 1997, p. 100). 

 Para tanto, Félix caracteriza, tanto em um nível de relativização quanto em outro, o 

elemento motivador para que “mundos ficcionais” diversos sejam inventados, de modo que o 

albino sempre se encontra reforçando sua posição sui generis de instância criadora na obra. 

Uma atitude inventiva disposta a ir muito além de uma “bricolagem” de antepassados fictícios 

para compreender “uma forma avançada de literatura”, conforme o próprio Félix confessa em 

uma passagem a ser reiterada neste momento: “- 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, 2004, p. 75). Não obstante, a realidade mesma – onde atuam um 

“vendedor de histórias passadas” e seus clientes - parece advinda das produções de Félix, na 

qual personagens como a osga que, como outrora elucidado, seria um dos narradores da 

trama, assemelha-se a uma variação de “seu criador”, aproximados seja pela tonalidade da 

pele, seja pelo “amor [...] pelas palavras antigas” (AGUALUSA, 2004, p. 26). 

  Por essa medida, uma das muitas ambivalências apresentadas pelos sujeitos inseridos 

nesse ambiente vem à tona, dado que se instaura uma duplicidade veemente entre a 

personagem vivente na Angola contemporânea e a imagem daquele que vive nas invenções de 

Félix, ou seja, o indivíduo produto da imaginação do albino. Essa leitura se descortina no 
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último capítulo do romance – “(Félix Ventura começa a escrever um diário)” –, fundamental 

para as análises tecidas neste momento. Nesse diário, a suspensão decorre de um enredo que 

vem a ser relativizado por personagens possivelmente oriundas dos sonhos do fictício 

genealogista:  

 

Talvez eu o tenha sonhado [a osga] inteiramente – a ele, a José Buchmann, a 

Edmundo Barata dos Reis. Não me atrevo a escavar o quintal junto à 

buganvília, porque me aterroriza a possibilidade de não encontrar nada. A 

Ângela Lúcia, se a sonhei, sonhei-a muito bem (AGUALUSA, 2004, p. 197).  

 

 

O sentimento de mudança constante, à qual as personagens estão sujeitas, possui uma 

ligação com a dúvida patente no texto, aspecto dimensionado pela presença marcante da 

duplicidade no romance. Tal processo ocorre não só pelo exemplo demonstrado acima, mas 

também pela recorrência ao caráter bipartido que as personagens exemplificam, desde a 

imagem da osga e sua vida humana de outrora, até mesmo o duplo José Buchmann/Pedro 

Gouveia, para citar apenas alguns casos. Nesse sentido, o duplo de uma vivência 

verdadeira/inventada, que caracteriza as “fabulações” de Félix, acresce ao romance um 

argumento em potencial para se questionar a natureza das personagens. Estas, vistas em um 

movimento contínuo, projetam a fragmentação da prosa de Agualusa entre um enredo vivido 

e outro sonhado ante a posição de um Félix personagem/criador, pois como “nada 

simplesmente é, todas as coisas estariam em processo de vir a ser, e vir a ser implica tornar-se 

relativo a alguma outra coisa” (KRAUSE, 2004, p. 234, grifo do autor). 

 Desta feita, o romance abre a possibilidade de tudo não ter passado de um sonho capaz 

de corromper qualquer noção de real ainda alimentada, coerente, desse modo, com o universo 

de um vendedor de passados que já não se harmoniza com um discurso que lhe tenta apregoar 

unidade e sentido. Assim, a contradição entre a realidade das personagens viventes no 

universo dos clientes do albino e o trabalho criativo de Félix Ventura é estabelecida na obra, o 

que acaba por impulsionar a suspensão, ou a epoché já explicada anteriormente. Por sua vez, 

uma nova “realidade” é sugerida, nela Félix imaginou toda a trama na qual ele próprio se vê 

como um “vendedor de passados”. Essa nova situação perfaz uma via de escape, um devaneio 

a partir do qual o albino admite: “Decidi começar a escrever este diário, hoje mesmo, para 

persistir na ilusão de que alguém me escuta” (AGUALUSA, 2004, p. 197). Nesse sentido, a 

criação de um “vendedor de memórias” seria para Félix a fuga de uma realidade que não 

atende aos seus anseios, que não lhe faz audível, um subterfúgio alcançado, nesse caso, por 
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meio da ficção, em extensão, pela arte, caracterizando uma situação muito bem refletida por 

Krause a ser reportada abaixo: 

 

A realidade, como um sistema de repetições circulares, só pode produzir 

clichês e se configurar ela mesma como um grande clichê. Desse clichê se 

pode “escapar” através da metáfora, ou seja, da arte, que dessa maneira 

compensa o déficit de sentido oriundo das relações de produção do mundo 

do trabalho, ou seja, dos processos que o são também de alienação. O ato de 

fingir (tão completamente) provoca uma repetição ou uma reescritura no 

texto da realidade (KRAUSE, 2004, p. 90). 

 

 

 A ficção converte-se no meio válido para suplantar um real fatídico e desviar-se de 

leituras ditas verdadeiras que não respondem às inquietações do indivíduo inserido nesse 

processo. Desse modo, restam às “pessoas destinadas a sonhar” (AGUALUSA, 2004, p. 145) 

- como Félix Ventura - inventar sua própria realidade, subvertendo estereótipos e 

preconceitos, representações redutoras do sujeito no seio de sua sociedade e seus padrões, 

para criar universos ficcionais vários, coletâneas de personagens e suas memórias. Com tal 

intuito, é possível conceber, até mesmo, o solo africano como palco onde um albino seria 

pago para sonhar, como uma forma de “narrativizar a existência”, “buscando dessa maneira 

preencher os vazios e os hiatos que lhe são inerentes” (KRAUSE, 2004, p. 80), segundo as 

análises de Krause no tocante à necessidade de, por meio da ficção, das “mentiras da ficção”, 

tornar o “real” vivido mais acreditável. Tal leitura dialoga com as importantes reflexões de 

Vargas Llosa recortadas abaixo: 

 

A ficção é uma arte de sociedades em que a fé experimenta alguma crise, em 

que faz falta crer em algo, onde a visão unitária, confiante e absoluta foi 

substituída por uma visão rachada, e por uma incerteza crescente sobre o 

mundo em que se vive e sobre o outro mundo. Além da amoralidade, as 

entranhas dos romances aninham certo ceticismo. Quando a cultura religiosa 

entra em crise, a vida parece escapulir dos esquemas, dogmas e preceitos que 

a sujeitaram e se transforma em caos: esse é o momento privilegiado para a 

ficção [...]. A ficção é um sucedâneo transitório da vida. O regresso à 

realidade é sempre um empobrecimento brutal: a comprovação de que somos 

menos do que sonhamos. O que significa que, ao mesmo tempo, os livros de 

ficção aplacam transitoriamente a insatisfação humana e também a atiçam, 

esporeando os desejos e a imaginação (VARGAS LLOSA, 2004, p. 18, 

grifos do autor). 

 

 

Portanto, Félix construiria uma imagem, provavelmente, bastante proveitosa para o 

caos no qual vive. Essa imagem metaforiza-se pela figura também de um ficcionista, um 

“inventor de memórias”, revelando justamente que, no “mundo ficcional” inventado, há outro 
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ser humano a adentrar também no panorama das criações para “sobreviver” na “realidade” 

vivenciada. Contudo, mesmo pela presença da imagem fantástica de uma osga, o “sonho” 

criado não evoca “apenas” uma dinâmica sobrenatural, visto que as personagens ditas, 

ironicamente, irrelevantes em muito contribuem para o enriquecimento de uma “realidade” 

mais verossímil. A Velha Esperança e Ângela Lúcia, por exemplo, tornariam mais crível a 

compreensão de uma história ambientada no solo angolano, como personagens comuns que 

são construídas na “gênese criativa” de Félix. Enfim, essas personagens comporiam invenções 

que, pelo prisma ressaltado, se encontram de acordo com a reflexão literária da osga, na qual 

“todas as vidas são excepcionais. Fernando Pessoa transformou a biografia prosaica de um 

pequeno funcionário de escritório num Livro do Desassossego que é, talvez, a obra mais 

interessante da literatura portuguesa” (AGUALUSA, 2004, p. 153-154, grifo do autor).  

Dessa forma, a presença das personagens, que seriam “normais” no contexto 

presentificado da Angola pós-independente, insurge como mecanismo substanciador da 

dúvida loquaz erguida no romance, já que, a partir daquelas, a pergunta se tudo seria invenção 

ou não é novamente trazida à tona. Por um momento, o leitor é levado a acreditar no universo 

ficcional de um “vendedor de passados”, pois, mesmo diante deste genealogista fajuto, seriam 

válidas as concepções de Krause, para este: “a ficção desrealiza o real para criar um novo real 

mais seguro, portanto ‘mais real’, do que aquele que se encontrava no ponto de partida” 

(2004, p. 81). 

No entanto, se por um lado algumas personagens possibilitariam a aceitação de um 

enredo protagonizado por um “criador de passados”, por outro lado a incerteza frequente 

manifesta-se e, em uma realização cética na qual “a dúvida não pode jamais ser superada” 

(GAI, 1997, p. 21), até Félix pode ser uma instância improvável: “- Tem razão. Ninguém é 

uma osga. E você – chama-se de facto Félix Ventura?” (AGUALUSA, 2004, p. 86). Essa é 

uma situação que vem a ser aprofundada no último capítulo, no qual se apresentaria o grau 

máximo de distorção da “realidade” até então vivenciada. Esta passaria a ser mencionada 

como uma ficção, um sonho, uma memória: “A memória que me resta dele [da osga], aliás, 

parece-se cada vez mais, a cada hora que passa, com uma construção de areia. A memória de 

um sonho” (AGUALUSA, 2004, p. 197, grifos nossos). 

Assim, as histórias narradas até o momento são suspensas, permanecendo a 

interrogação quanto à natureza ficcional de narrativas que agora figuram como “construções 

de areia”, cuja tessitura compreende elementos como o sonho e a memória. Os referidos 

elementos são pautados pelas qualidades criativas que possuem e pela dimensão sempre 
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questionável de verdade que poderia ser obtida por qualquer um daqueles. Por consequência, 

os encontros casuais entre Félix e a osga e a própria concretude dos objetos trocados entre as 

personagens desse(s) cenário(s) instiga uma desconfiança: “Os postais que me continua a 

enviar, um a cada três ou quatro dias, são quase reais” (AGUALUSA, 2004, p. 197). Em 

resumo, Agualusa edifica, através dos múltiplos níveis de suspensão no romance, um “duplo 

descrédito” com a noção de verdade, por isso as crenças assumidas nesse ambiente de 

pluralidade ficcional são estimuladas, pelo viés cético, a serem investigadas.  

 Por conseguinte, como forma de justificar a “errância” de um ficcionista entre 

prováveis realidades, Félix Ventura revela a origem das ficções que elaborou. O albino 

sonhador faz das suas invenções uma forma de sobreviver em um cenário carente de utopias, 

de maneira que ao invés de entregar-se ao devaneio, ele o constrói, reimaginando uma 

sociedade em que os sonhos são reinventados por um “vendedor de passados”: 

 

Vem-me à memória a imagem a preto e branco de Martin Luther King 

discursando à multidão: eu tive um sonho. Ele deveria ter dito antes: eu fiz 

um sonho. Há alguma diferença, pensando bem, entre ter um sonho ou fazer 

um sonho. 

Eu fiz um sonho (AGUALUSA, 2004, p. 198-199, grifos do autor). 

 

 

 Finalmente, a super-relativização aqui analisada indicia um olhar mais arguto para 

com as ficções vendidas, imaginadas e sonhadas nesse cenário. O “sonho realizado” de Félix 

demonstra o desejo de, como a personagem Ludovica da Teoria geral do esquecimento, 

“acordar dentro de uma realidade mais lúcida” (AGUALUSA, 2012, p. 41). Tal anseio 

começaria pela consciência a ser desenvolvida diante dos contextos tidos como reais que 

seriam alvos de dúvida, ou enfim, da possível constatação, como reflete Gai, de que “mesmo 

o que percebemos como real, ao fim de contas, não passa de ficção. Tudo é ficção” (1997, p. 

102). Se assim é, tal invenção não poderia ser ignorada, ou ainda praticada de forma 

inconsciente, mas sim, uma vez reconhecida, questionada e posta em causa, dado que se não 

haveria possibilidade de uma vida sem crenças, sem verdades alimentadas ficcionalmente, ao 

menos elas sejam refletidas a fim de que “sonhos” como o de Félix e Ludovica possam ser 

realizados, mesmo que sob um olhar cético. 

 

 

3.3. O engajamento de uma relativização ficcional 
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 Imersa nas múltiplas indagações insistentemente reforçadas, até então, sobre as 

versões mitificadas em que são convertidas a noção de realidade e as crenças que lhe servem 

de arrimo, a análise aqui desenvolvida explorou, consideravelmente, uma releitura dessas 

supostas “verdades” pré-definidas frente à atividade criativa de Félix Ventura. Nessa 

dimensão analítica, não só as identidades criadas pelo peculiar vendedor, mas também, em 

extensão, todo o panorama discursivo político, social, cultural a reger a vivência no contexto 

luandense tornam-se alvos de questionamento. Uma intensa desconfiança reverbera, então, 

para com as verdades assumidas com um enfoque mais generalista no traçado angolano, e, 

assim, para com o complexo de convenções e costumes que enformariam, dogmaticamente, as 

visões sobre o que existe e sobre o que é digno de crença nesse cenário (aspecto que relembra 

a dúvida pirrônica realçada em LANDESMAN, 2006, p. 81).  

 Desse modo, a suspensão dos julgamentos fomentadores da construção representativa 

da sociedade angolana vem a ser a atitude primordial sugerida pelo enredo de Agualusa. 

Nesse panorama, segmentos diversos se cruzam na aporia fundamental do que seria falso ou 

verdadeiro, percorrendo, por exemplo, a conjuntura política de Angola e as indagações 

cruciais sobre o sistema de governo no país. Da mesma forma, “revisando” a memória 

histórica constituidora do sentimento de nação angolana, este estudo chegaria ao que 

Inocência Mata percebe como uma tendência das narrativas africanas de língua portuguesa, 

referente a um “multiperspectivismo” de leituras que envolveriam o olhar sobre um passado 

oficial, problematizando uma “visão plural da história” (MATA, 2006, p. 60). Por essa 

medida, reflete-se sobre as consequências que a construção dos múltiplos discursos, que 

permeiam as esferas sociais elencadas acima, suscitaria para a imagem do espaço angolano 

presente na obra O vendedor de passados. 

  Tais circunstâncias conduzem à possibilidade de se entrever a “manifestação” de um 

viés crítico no texto de Agualusa, inferido, principalmente, a partir dos efeitos que a vivência 

em um contexto de indecisão provocaria. Nesta leitura, a atenção é dada às possíveis 

motivações da representação de uma sistemática na qual os elementos se movem na “corda 

bamba” entre a crença e a dúvida e, ao mesmo tempo, são atingidos pelo olhar irônico que os 

segue perante as verdades que, muitas vezes, os sujeitos aceitam sem se indagar tanto sobre 

tais discursos. Em resumo, as análises a serem realizadas a partir deste momento se voltam 

para o questionamento que põe em xeque se a apreciação cética do quadro angolano 

presentificada no romance seria um mote para se pensar a literatura de Agualusa como uma 

escrita engajada. E, nesse sentido, de que maneira seria possível conjecturar uma perspectiva 
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cética aliada à “defesa” de um posicionamento crítico no texto? Enfim, como tal processo 

seria esteticamente construído no romance em estudo? 

 Primeiramente, é necessário ter em vista, desde já, a tensão que envolve o conceito de 

engajamento no tocante ao tratamento artístico da questão. Tal situação ocorre devido à 

ruptura abismal entre a concepção de arte engajada e aquela que seria a “arte pura” ou adepta 

da versão de “arte pela arte”. Para esta, a produção artística seria desvinculada de qualquer 

parâmetro funcional, voltando-se precipuamente para a elaboração estética180. Esse embate 

disseminou e dissemina múltiplas compreensões sobre a natureza de uma obra engajada, 

desde concepções que tomariam a arte como uma instância panfletária de partidarismos 

diversos, a saber, por exemplo, os preceitos do realismo socialista181; ou mesmo, correntes 

que, negando o engajamento, voltam-se para a imanência do texto, destituindo-o de qualquer 

diálogo com o contexto social no qual aquele se insere.  

De início, focaliza-se, até mesmo de forma redundante por tudo que já foi discutido 

nesta pesquisa, a impossibilidade de se negar o vínculo entre os aspectos sociais, históricos, 

culturais africanos e a obra de Agualusa. Ao contrário, uma comunicação profícua é traçada 

entre tais contextos, indício salutar para as interpretações a serem construídas neste segmento. 

No entanto, tal ligação não deve ser percebida como um mote para se pensar o texto como um 

retrato, uma reprodução da realidade social em Angola, de modo que, longe de se enveredar 

por tal empreitada, o romance em estudo foge a leituras que o vejam como um depoimento 

sobre o solo africano, ou mesmo como uma explicação didática sobre tal cenário. A interação 

existente é feita de modo a respeitar a literariedade do texto, sua natureza subjetiva e a 

abstração que lhe é inerente, isto é, o romance não se traveste de um discurso que não seja em 

primeiro plano literário. Assim, se justifica, de forma abrangente, a relação entre a obra e o 

panorama extratextual descrito pelas palavras de Adorno: 

 

                                                 
180 Não será realizada uma análise mais densa sobre a dinâmica que envolve a dissonância entre a arte engajada e 

o conceito de “arte pela arte”. Deseja-se reconhecer apenas a polêmica existente entre tais modos de 

compreensão, vistos por Adorno numa eterna negação recíproca, em que cada um acaba por refutar a si próprio, 

de acordo com aquele: “Cada uma das duas alternativas nega, ao negar a outra, também a si própria: a arte 

engajada porque, como arte necessariamente distinta da realidade abole essa distinção; a da arte pela arte porque, 

pela sua absolutização, nega também aquele relacionamento irrecorrível para com a realidade, que no processo 

dinâmico de sua independentização do real, entende-se como seu a priori polêmico. Entre os dois polos dilui-se a 

tensão que a arte tem vivido até as mais novas eras” (1991, p. 52). 
181 Admitido como uma “política de Estado para a produção artística” e relacionado ao regime de governo que 

vigorou na antiga União Soviética entre as décadas de 1930 e 1960, tomava a literatura como veículo de 

manifestação partidária. Uma doutrina a prescrever, de modo geral, segundo Eagleton, que “a literatura deve 

ensinar determinadas atitudes políticas” (2011, p. 90), reproduzindo a realidade social vivida conforme os 

ditames do partido no poder.  
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Nenhuma palavra que é inserida numa obra literária desvincula-se 

completamente das significações que possui no discurso comunicativo, mas 

também em obra alguma, nem mesmo no romance tradicional, essa 

significação conserva inalterada aquela mesma que a palavra tinha fora do 

texto (1991, p. 52). 

 

 

 Imbuído dessas reflexões, o estudo crítico aqui desenvolvido parte em busca do 

entendimento de qual seria o espaço das construções agualusianas numa projeção literária 

engajada. Para esse fim, é relevante compreender, inicialmente, o que significa asseverar que 

dada obra demonstra, em sua elaboração, um discurso engajado, visto que as posições teórico-

críticas sobre o tratamento desse tema ainda se revelam bastante controversas. Nesse sentido, 

duas leituras críticas são tomadas aqui como paradigmas no entendimento da questão, sendo 

possível, a partir delas, analisar o lugar ou “não-lugar” do romance em estudo nos enfoques 

propostos por tais leituras. 

Em primeiro lugar, recorre-se ao clássico posicionamento de Sartre, alvo de frondosas 

polêmicas quanto a sua concepção de obra de arte como instância de intervenção efetiva no 

mundo, como meio capital para se promover a tomada da ação pelos sujeitos que dela tomem 

contato. Em suma, a arte corresponderia, assim, a um agenciamento possível, uma 

mobilização eficiente dos indivíduos por meio da leitura. É válido fazer a ressalva de que ao 

se referir à arte engajada, Sartre realiza um recorte e focaliza “apenas” a prosa como exemplo 

possível. Para ele, a “prosa é utilitária por essência; eu definiria de bom grado o prosador 

como um homem que se serve das palavras” (SARTRE, 1993, p. 18, grifo do autor). Nesse 

viés crítico, a palavra é concebida como uma extensão do corpo, devendo ser utilizada sempre 

para o bem comum, exposta de uma maneira clara, transparente, pois cumpriria um papel 

específico que não poderia ser delegado a artes como a pintura e a poesia, já que estas seriam 

extremamente ambíguas. 

 De modo geral, na leitura sartreana, a obra de arte não pode se furtar da 

responsabilidade de instituir um apelo para aquele a quem se dirige seu relato. Escrever, 

segundo Sartre, “é apelar ao leitor para que este faça passar à existência objetiva o 

desvendamento que empreendi por meio da linguagem [...]. Assim, o escritor apela à 

liberdade do leitor para que esta colabore na produção da sua obra” (1993, p. 39). Ao autor, 

caberia desvendar o universo vivenciado, isto é, a vida social e suas intempéries, como um 
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“apelo” para a liberdade182 dos leitores para que estes, não conformados com a realidade 

vivida, possam criar outra.  

 Em resumo, a arte seria um apelo entre liberdades: daquele que escreve e não pode 

ficar passível diante da situação vivida e daquele que lê, pois deve assumir a responsabilidade 

de agir ou não nesse cenário. Portanto, um escritor é engajado, para Sartre, “quando trata de 

tomar a mais lúcida e integral consciência de ter embarcado, isto é, quando faz o engajamento 

passar, para si e para os outros, da espontaneidade imediata ao plano refletido” (1993, p. 61-

62).  

Em contrapartida, a perspectiva adorniana dá primazia a uma visão de engajamento, 

poder-se-ia dizer menos extremada, em que o foco principal do objeto artístico não seja a 

mensagem transmitida e/ou as intenções e motivações envolvidas nesse processo. Na verdade, 

Adorno enaltece obras que, diferente de preconizarem aspectos políticos, sociais em 

detrimento de elementos formais na elaboração artística, não se definem por uma exposição 

didática de uma temática política travestida literariamente. Com efeito, produções singulares 

são focalizadas de acordo com sua realização estética que, segundo Adorno, faz “explodir a 

obra de arte por dentro, que o engagement proclamado submete por fora, e por isso só 

aparentemente. Sua irrecorribilidade obriga àquela mudança de comportamento que as obras 

engajadas apenas anseiam” (1991, p. 67, grifo do autor). 

Manifesto de outro modo, Adorno observa a questão de maneira adversa a Sartre – para 

o qual o estilo de uma obra literária poderia passar despercebido (1993, p. 22) –, aquele 

defende que é através da configuração estética que maiores possibilidades reflexivas são 

passíveis de serem inferidas pelos interlocutores do processo artístico. Para Adorno, não se 

pode relegar a segundo plano aquilo que atribui, por exemplo, a feição literária a uma dada 

ficção ou composição poética. Destarte, a relação com o universo extratextual seria sentida 

“apenas” a partir da estruturação formal do texto e não por alusões diretas àquele. Na 

compreensão de Adorno, os “rudimentos das significações externas nas composições literárias 

são o inevitavelmente desartístico da arte. Não é neles que devemos ler sua lei formal, e sim 

na dialética dos dois momentos” (1991, p. 53). 

A esta altura caberia, portanto, retomar a indagação firmada anteriormente de qual seria 

o lugar do romance O vendedor de passados numa perspectiva literária engajada. Ademais, 

                                                 
182

 A noção de liberdade tão evidenciada por Sartre relaciona-se com o pensamento existencialista do qual tal 

autor era adepto, tendo em vista que se o homem seria construído em cada ato e, desse modo, não haveria valores 

naturais instituídos, deveria o indivíduo, então, educar suas escolhas e dirigir conscientemente sua liberdade para 

o bem comum em uma tentativa de reconfigurar o mundo, desvinculando-se das ideologias que regem o contexto 

no qual se acha inserido. 
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diante dos distintos posicionamentos críticos, acima apresentados, seria possível definir uma 

aproximação do literato Agualusa com alguma das correntes críticas demonstradas e, assim, 

por extensão, caracterizá-lo dentro de uma escrita engajada? Situa-se, dessa forma, este 

momento da análise em uma indagação feita pela personagem José Buchmann à representação 

do escritor presente no romance – Félix Ventura –, em que se descortinam as “escolhas” de 

uma atitude, um “lugar de escrita”: 

 

Talvez ela tenha razão e o importante seja dar testemunho não das trevas, 

como eu tenho feito, e sim da luz. Se estiver com a nossa amiga [Ângela 

Lúcia] diga-lhe que, pelo menos, conseguiu semear na minha alma alguma 

dúvida, e que tenho erguido os olhos aos céus, nestes últimos dias, mais do 

que fiz em toda a minha vida. Erguendo os olhos não vemos a lama, não 

vemos os pequenos seres que combatem no meio da lama. O que lhe parece, 

meu caro Félix, é mais importante dar testemunho da beleza ou denunciar o 

horror? (AGUALUSA, 2004, p. 109). 

 

 

Félix não responde ao questionamento lançado por José Buchmann no trecho citado, 

pois parece ser improvável, nesse romance de Agualusa, pautar-se por um lado ou outro, 

tendo em vista que na vida, da qual o texto literário se aproxima, reina os dois momentos, a 

vivência se realiza entre sombra e luz – como a análise das personagens outrora já havia 

elucidado. Além disso, a passagem recortada sugere que, para vislumbrar a luz, é preciso 

reconhecer o caminho de trevas, tomar consciência dos “pequenos seres que combatem no 

meio da lama”, ao mesmo tempo em que se observa esperançosamente o céu repleto de 

nuvens, como o faz Ângela Lúcia. Dessa reflexão, é que se poderia traçar o engajamento do 

escritor sentido no texto em estudo, revelando uma concepção que não se define por uma 

denúncia proclamada da realidade vivida, nem mesmo por uma estilização complexa a partir 

da qual se poderia inferir certo relevo social. Percebe-se uma forma singular de engajamento, 

denominada aqui de “discurso de entremeio”. 

 Tal designação advém do lugar de construção do “posicionamento crítico” de Agualusa, 

espaço que, pela maneira como se realiza, justifica a análise que conceba o autor de O 

vendedor de passados como um adepto de uma arte engajada. O exposto é explicado diante 

das posturas dissonantes de Adorno e Sartre, detalhadas acima, pois não haveria como 

perceber a obra do literato em análise como um exemplo isolado de nenhuma das concepções 

apresentadas, embora, a seu modo, o texto literário empreendesse um diálogo com tais leituras 

equidistantes. 
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 Nesse sentido, por mais que a relevância da configuração estética não seja, de forma 

alguma, ignorada, não é apenas através dela que se faz sentir a presença do extratextual no 

texto e as implicações de tal referenciação. Assim, mesmo que muitas alusões ao contexto 

angolano sejam metaforizadas no romance, há demasiada recorrência ao cenário de Angola e 

seu percurso histórico, elementos pontuais no entendimento do engajamento observado - 

como será deslindado posteriormente. Desse modo, a “fabricação da vida propriamente dita”, 

como coloca Adorno (1991, p. 70), não decorre na narrativa de Agualusa “apenas” de um 

“querer” estético, restrito à estruturação formal da obra. Por essa leitura, tal prosa atinge a 

“outra margem” do discurso sem se furtar, no entanto, ao que torna o romance digno do 

epíteto literário, o trabalho com a linguagem no texto. 

Dessa maneira, a presença do universo social angolano na narrativa de um “vendedor de 

memórias” possibilita a compreensão de um contexto firmado por muitas afirmações 

universais, crenças e histórias tomadas como verídicas que, ao serem postas em suspensão no 

romance, sugerem a suspeita para com os discursos que circulam na sociedade. Em outras 

palavras, o sistema em suspensão evidenciado no texto de Agualusa relacionar-se-ia com o 

ato de desvendar o mundo e, principalmente, “o homem para os outros homens” (SARTRE, 

1993, p. 21). Isto é, por meio da dúvida, abre-se o precedente de se admitir o discurso 

ideológico, determinante na elaboração da nação angolana, como um reduto de ficções 

propiciadoras do controle dos indivíduos que daquele se alimentam. Em vista desse 

direcionamento, há um risco que, conforme Zilá Bernd, não corresponde a “apenas permitir a 

dominação de um grupo sobre o outro, mas procurar atribuir a causas falsas, apresentadas de 

preferência através de um discurso pretensamente científico e verdadeiro, a dominação real” 

(BERND, 1988, p. 12). 

Contudo, o “apelo” realizado em O vendedor de passados não se caracteriza pelo 

mesmo imperativo categórico com o qual aquele se legitima na concepção de Sartre, tendo em 

vista que, ao pôr em causa os discursos tomados muitas vezes como dogmas, Agualusa não 

assume uma postura assertiva, não toma a palavra como uma “pistola carregada” (lembrando 

SARTRE, 1993, p. 21) em forma de denúncia que se brada aos leitores. Se assim o fizesse, a 

realização cética analisada na obra figuraria essencialmente contraditória. Não se deseja, ao 

questionar a realidade vigente, defender uma nova posição dogmática sobre o vivido, de 

forma que Agualusa desvia do comprometimento efetivo se este significar que para combater 

o sistema acaba-se resvalando na sua própria forma de discurso. Na verdade, O vendedor de 

passados demonstra o “desvendamento do mundo” instituído pela dúvida, esta se torna meio 
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para um “apelo” engendrado por outros moldes que, porventura, não signifiquem 

necessariamente uma tomada de ação183, mas, fugindo à alienação, possibilitem “o momento 

da consciência reflexiva” (SARTRE, 1993, p. 120). 

 Por conseguinte, a crítica aos regimentos sociais pautados no fortalecimento de uma 

versão oficial da “verdade” é sugerida ironicamente, e o “apelo” referido acima diz respeito à 

provocação da dúvida causada no leitor que passaria a interrogar as verdades possivelmente 

aceitas por si, dado que, em um panorama cético, “o leitor desse tipo de texto se sente parte do 

diálogo, e não um sujeito intimado a concordar com ou a discordar de determinada opinião” 

(KRAUSE, 2004, p. 29). Dessa forma, pela metáfora de um “vendedor de passados”, 

reverbera o anseio por uma postura mais consciente frente aos muitos discursos padronizados, 

desmitificando-se, assim, qualquer acepção que veja no engajamento uma oposição à atitude 

cética, já que, para se reportar mais uma vez às importantes percepções de Krause, o “cético 

pode se engajar intelectual e politicamente, mas ao mesmo tempo deve se proteger contra a 

indignação [...] discute-se o mundo, suspeitando-se das concepções que o pretendam reger” 

(2004, p. 32). 

Nessa perspectiva, a ironia é realçada – elemento crucial na configuração da estética e 

do ceticismo no romance de Agualusa – como elemento potencializador da releitura de 

sistemas sociais diversos que primam pela defesa de uma verdade única, uma situação que 

acaba por oprimir o sujeito perante os discursos fixados impositivamente. Diante de tal 

contexto, à dinâmica cética cabe - como já exposto - o levante de dúvidas “sobre a adequação 

e a confiabilidade dos métodos prevalentes de fixar crenças e quanto a termos alguma 

justificação ou base para acreditar no que acreditamos” (LANDESMAN, 2006, p. 20). 

Destarte, a verdade, muitas vezes tomada como instância de poder, parece cada vez mais uma 

improbabilidade, como destaca Félix ao citar um simbólico “escritor da diáspora” a dissertar 

sobre os diferentes regimes de governo e o modo como eles concebem a “verdade”: 

 

Acrescentou a seguir, já mais sóbrio, baixando a voz, que a grande diferença 

entre as ditaduras e as democracias está em que no primeiro sistema existe 

apenas uma 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. A ele, Félix, 

impressionou-o esta ideia (AGUALUSA, 2004, p. 75, grifos nossos). 
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 Faz-se a ressalva de que se discute aqui a visão defendida por Sartre de que a arte é uma forma de apelar à 

liberdade dos leitores para que estes detenham a possibilidade de “mudar tudo” (SARTRE, 1993, p. 120), enfim, 

de agirem contra o sistema denunciado via escrita literária. 
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 Da mesma maneira que são subvertidos os discursos totalitários declamadores de 

“uma” verdade ditada como lei, instiga-se aqui, através da ironia cética no romance, o 

questionamento das estruturas governamentais que se “vestem” da mentira como forma de 

edificar um sistema palpável de governo. Isto é, regimes marcados por uma falsa impressão 

de liberdade são desconstruídos diante da reflexão tecida neste momento, “democracias 

veladas” 184 que, instituídas sobre vastos “enredos oficiais”, elaboram a sensação fantasiosa de 

se viver com emancipação. Tal aspecto, trazendo para o percurso angolano, significaria, 

enfim, a independência. No entanto, é necessário verificar novamente essa noção e a ela 

dirigir o olhar da dúvida quando se depara com os efeitos de um país “dependente” de outra 

esfera de poder referente, por sua vez, ao sistema capitalista. Dinâmica responsável por 

transmutar o griot em “vendedor de genealogias” – de acordo com o exposto no segundo 

capítulo deste estudo –, remodelando os planos e as utopias dos sujeitos que se movem nesse 

espaço. Esse exemplo não se exaure na observação de Angola, mas se estende a outros países 

africanos, como bem ilustra a passagem abaixo pela narração de José Buchmann de sua 

viagem à África do Sul e as personagens emblemáticas que descobre em uma “cidade de 

plástico”, “um logro no qual apetece acreditar” (AGUALUSA, 2004, p. 148): 

 
Este aqui é o sujeito que hoje mora no apartamento onde viveu a minha mãe. 

[...] É um daqueles tipos que tendo lutado a vida inteira contra o apartheid 

não se conseguiu adaptar lá muito bem ao país do arco-íris. Queixa-se de que 

já ninguém defende ideais, acha que o triunfo do modelo capitalista 

perverteu o povo, irrita-o a democracia e as suas leis liberais, mas do que ele 

realmente sente saudades é da juventude que perdeu, e do olho e das duas 

pernas (AGUALUSA, 2004, p. 148, grifo do autor). 

 

 

 Voltando à vivência angolana, tal condição traduz-se na observação clara da 

marginalização em que se encontram boa parte da população, para a qual a liberdade de 

direitos e possibilidades dignas de sobrevivência ainda não sucedeu. A configuração da 

sociedade angolana dialoga, então, com o que o velho professor, de o Milagrário pessoal, já 

confessava: “África libertou-se do domínio colonial europeu, embora não da miséria, da 

ignorância, da violência. Tão-pouco do colonialismo interno. Foi uma meia vitória” 

(AGUALUSA, 2010, p. 161). Por essa lógica, a nítida separação social tornou-se comum, 
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 Esta compreensão se faz mais latente na obra Barroco tropical, na qual Angola vivifica uma democracia de 

fachada que mais se apresenta, na verdade, como uma “ditadura mascarada”, cuja percepção só ocorreria em 

determinados momentos, como explica a personagem Bartolomeu Falcato: “Durante muitos anos, confesso, nem 

sequer me dei conta de que vivia numa ditadura. [...] As pessoas só se dão conta de que vivem numa ditadura 

quando as suas opiniões colidem com as de quem está no poder. No meu caso aconteceu de forma abrupta, como 

um acidente de automóvel. Foi há uns dez anos” (AGUALUSA, 2009, p. 84). 
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determinando aqueles que vivem “à margem de um muro” e, muitas vezes, são condicionados 

por tal situação, pois “são os muros que fazem os ladrões” (AGUALUSA, 2004, p. 11). O 

povo vive, desse modo, sob o jugo de uma demanda reguladora que parece ser posta 

divinamente, responsável por defini-lo como: “(O Povo, ou Eles, é como em Angola nós, os 

ricos, ou os quase ricos, designamos os que nada têm. Os que nada têm são a esmagadora 

maioria dos habitantes deste país)” (AGUALUSA, 2009, p. 11)185. 

 Entretanto, para suplantar o caos vivenciado e camuflá-lo com o sentimento patriótico 

do fazer parte “da nação angolana independente”, é que se ironiza com a necessidade 

burguesa de se afirmar enquanto classe a partir das falsas genealogias tornadas verossímeis 

pelo crédito cego a elas dado. Tal aspecto está interligado à necessidade de construir uma 

identidade nacional que se transforma em discurso alegorizado pela atividade criativa de 

Félix. Diante dessa construção fantasiosa, o leitor é convidado a refletir sobre os repertórios 

nacionalistas difundidos não apenas em Angola, mas para além dela. Essa reflexão perfaz a 

compreensão de que, uma vez edificadas, seja por meio de um “vendedor de passados”, seja 

por outras formas de manutenção da identidade nacional; tais histórias fazem da ideia de 

nação uma invenção. Sendo assim, a visão do constructo nacional figura como um discurso 

vazio, modificado ao bel-prazer dos agentes interessados no controle de tal ideologia. 

Nesse ínterim, a memória corresponde a um discurso de poder perfeitamente 

manipulado a ponto de transformar-se em substância necessária das narrativas históricas 

oficiais. Assim, os arquétipos dos heróis nacionais são construídos e tornam-se elementos de 

primeira necessidade – “como de pão para a boca” (AGUALUSA, 2004, p. 120). Esses heróis, 

muitas vezes inventados, visam dar força à identidade angolana, alimentada talvez por tal 

feito186. Desta feita, entendendo que a memória torna-se elemento de releitura histórica do 

passado, aquela se caracteriza como um instrumento de poder e, por esse movimento 

exemplificado no texto, aprofunda a via para o engajamento de Agualusa em uma reflexão 

prenunciada pelas acepções de Tedesco demonstradas a seguir: 

 
A aliança entre memória e poder exprime-se na elaboração de forma 

estruturada do conhecimento histórico. Os poderosos hegemonizam não só o 

passado, mas também o futuro: querem ser recordados e, para esse fim, 

erguem monumentos em lembrança de suas atividades, fazem-no de modo a 

                                                 
185

 Trecho retirado do Barroco tropical. 
186

 Agualusa já destacava a necessidade de fabricar heróis por meio de narrativas inventadas desde o romance A 

conjura. Neste a personagem Camuquembi é travestido em símbolo do movimento contra a colonização 

portuguesa, mártir da resistência angolana quando, na verdade, “era uma invenção e Severino sabia-o melhor do 

que ninguém; fora ele quem o inventara, convicto de que era necessário apresentar heróis ao povo” 

(AGUALUSA, 2009, p. 176). 
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que essas venham a ser lembradas, cantadas pelos poetas, eternizadas em 

monumentos e arquivadas. O poder legitima-se retrospectivamente e 

perpetua-se em modo prospectivo (TEDESCO, 2004, p. 79, grifos nossos). 

 

 

Por esta senda analítica, aliada à visão da memória como usufruto da revisão de um 

passado, vem a ser recuperada a noção de uma releitura do discurso histórico angolano, 

balizada pelos reflexos do que outrora, nesta análise, fora observado como uma “metaficção 

historiográfica” no texto de Agualusa. De acordo com tal panorama, o pretérito surge como 

forma de questionamento da validade das narrativas construídas sobre aquele. A ideia de uma 

“verdade histórica” é colocada em suspensão diante da sua aproximação de um enredo 

ficcional, cuja construção possibilita indagar o próprio conceito de História admitido 

socialmente. Alvos de discussão são também os efeitos que a aceitação dogmática de tal 

narração provocaria na sociedade angolana, tão desejosa de ostentar seu próprio acervo 

historiográfico, distante, portanto, da dominação portuguesa. Coerente com tais anseios, o 

romance não é concebido como um retrato da realidade historiográfica do país, ao contrário, 

como metaficção, segundo as definições de Hutcheon, “reconhece que a história não é o 

registro transparente de nenhuma ‘verdade’ indiscutível” (1991, p. 168). 

 Desta feita, a pretensa realidade dos chamados fatos históricos é alvo da troça que a 

figura de um vendedor de passados representa nesse contexto através da “parodização” do 

passado angolano. Este, uma vez revivido pela dimensão ficcional da qual se reveste, sugere a 

dúvida quanto à veracidade dos eventos tidos como reais, para além do próprio texto literário 

de Agualusa. Assim, é que, por exemplo, o olhar crítico é potencializado perante a estrutura 

mesma do discurso histórico reinventado nas memórias ficcionais do Ministro – evocadas 

algumas vezes nesta escrita -, refletindo a “consistência” do passado angolano que chega aos 

indivíduos da Luanda no século XXI ante a suposta legalidade de obras como “A Vida 

Verdadeira de Um Combatente”, já que: 

 

Assim que A Vida Verdadeira de Um Combatente for publicada, a história 

de Angola ganhará outra consistência, será mais História. O livro servirá de 

referência a futuras obras que tratem da luta de libertação nacional, dos anos 

conturbados que se seguiram à independência, do amplo movimento de 

democratização do país (AGUALUSA, 2004, p. 140, grifos do autor). 
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 A partir da conceituação de Hutcheon (1991) sobre a paródia187, admitida não como 

uma imitação burlesca das teorias e dos preceitos originados das teorias de humor do século 

XVIII, mas sim como uma releitura “com distância crítica que permite a indicação irônica da 

diferença no próprio âmago da semelhança” (HUTCHEON, 1991, p. 47); tece-se, neste 

estudo, o redimensionamento do “historicismo” com seus tons nacionalistas na composição 

dos eventos que formam o “enredo memorial” da personagem Ministro criado por Félix. As 

ações desencadeadas pelo ilustre político assumem um tom heroico a fim de serem aceitas 

pela investidura historiográfica, isto é, a fim de que os feitos ficcionais “sejam mais História”. 

Nessa perspectiva, decorre a possibilidade de remeter-se à fala histórica a partir de seu interior 

e, nesse jogo, desconstruí-la, refazendo-a simultaneamente por um processo interdiscursivo: 

 

Após as primeiras eleições o Ministro regressou a Luanda, e com o capital 

acumulado durante tantos anos a consolar mulheres mal casadas, construiu 

uma rede de padarias – Padarias União Marimba. Esta é a verdade que o 

Ministro contou a Félix. Para a História ficará a verdade que Félix fez o 

Ministro contar (AGUALUSA, 2004, p. 141). 

 

 

 A recriação paródica singulariza a compreensão de que cada sujeito produz a sua 

versão dos acontecimentos e a esta leitura atribui a sua noção de verdade. Esse aspecto 

destituiria a história oficial do seu lugar de acepção absoluta sobre os eventos narrados, como 

bem explica Inocência Mata: “Com o relativismo histórico, o multiperspectivismo 

desestabilizou as fronteiras da verdade e da ficção na sua relação com o passado, enquanto as 

possibilidades do presente se alargaram e a inquirição passou a estatuto de postura 

epistemológica” (2006, p. 59). Dessa forma, por meio do que Hutcheon define como um 

“formalismo aparentemente introvertido” (1991, p. 42) - no caso da paródia -, a suspeita é 

concebida envolta de uma ironia corrosiva frente à reflexão sugerida no romance de que no:  

 

mundo em que vivemos, o problema a enfrentar não é mais só o do declínio 

da memória coletiva e a sempre menor consciência do próprio passado, mas 

é a distorção deliberada dos testemunhos históricos, a invenção de um 

                                                 
187

 Não se deixa de reconhecer aqui as fundamentais explicações de Bakhtin no tratamento da questão, em que a 

paródia é concebida dentro de um jogo de vozes, “uma dupla vida”, marcada pelo antagonismo que a voz 

segunda conteria em relação à voz primeira aludida no discurso recriado. Contudo, a primazia recai aqui sobre a 

leitura paródica já voltada para o discurso historiográfico em uma “confrontação direta com o problema da 

relação do estético com o mundo de significação exterior a si mesmo, com um mundo discursivo de sistemas 

semânticos socialmente definidos (o passado e o presente) - em outras palavras, com o político e o histórico” 

(HUTCHEON, 1991, p. 42). 
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passado mítico construído para servir os poderes (YERUSHALMI, 1990, p. 

23-24 apud TEDESCO, 2004, p. 64). 

 

 

  A situação é passível de ser ilustrada mais uma vez a partir da personagem Ministro e 

a farsa da qual se compõem suas memórias, embora estas se encontrem coerentes com o 

universo deturpado que a política angolana representa no texto de Agualusa. Tal sistema seria 

corrompido em várias instâncias, entre elas, a que o Ministro figura como um impoluto líder 

governamental no combate à corrupção: 

 

3) O regresso do Ministro assinala também o início do seu envolvimento 

com a política. Começou por pagar os favores de alguns elementos das, 

assim chamadas, estruturas, por forma a acelerar a legalização das suas 

padarias, e em pouco tempo já frequentava as casas dos ministros e dos 

generais. Dois anos bastaram para que ele próprio fosse nomeado Secretário 

de Estado para a Transparência Econômica e Combate à Corrupção. Em A 

Vida Verdadeira de Um Combatente, o Ministro explica como, movido 

unicamente por grandes e graves princípios patrióticos, aceitou esse primeiro 

desafio. Hoje é Ministro da Panificação e Lacticínios (AGUALUSA, 2004, 

p. 141-142, grifos do autor). 

 

  

 Como resultado, sátira política e “parodização do passado” unem-se, já que a leitura 

intertextual construída possibilita uma transgressão veemente para com o ontem “atualizado” 

por diversas alusões irônicas, principalmente, ao chamado “tempo das lutas”. O discurso 

nacionalista angolano se faz presente no texto, citações das falas efervescentes do período 

recortado são recontextualizadas à luz do olhar crítico que recebem. Para exemplificar, 

destaca-se a frase de efeito entoada pelo MPLA, utilizada de forma jocosa pelo albino: 

“Abaixo o tribalismo, Abaixo o regionalismo. Viva o poder popular – não era assim que se 

dizia antes?” (AGUALUSA, 2004, p. 160).  

Além disso, alguns dos tantos slogans ecoados na comoção social vivida no ano da 

independência são rememorados no texto, essas frases visavam unir a população em favor do 

projeto de libertação do país, porém, acima de tudo, exalavam os sonhos dos angolanos de 

uma vida mais digna, longe do jugo imperialista internacional. A incorporação paródica de 

tais “palavras de ordem” reencena a alteração do status desse passado revisitado, do enfoque 

que possuía no mundo objetivo para o redimensionamento sofrido no texto literário. Neste, é 

possível perceber que, menos do que se alvitrar um sentimento saudosista, se destila a 

reiterada ironia diante de um desejo patriótico que parece não ter vingado de acordo com os 

anseios esperançosos do povo angolano. Outrossim, imbuído dessa mesma perspectiva é que a 

estrutura do “sistema revolucionário” angolano também vem a ser relembrada: 
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A Revolução estava em perigo. Um bando de miúdos, uma cambada de 

pequeno-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. Fizemos o que havia a fazer. Quando 

uma laranja apodrece tiramo-la do cesto e deitamo-la no caixote de lixo. Se 

não a deitarmos fora todas as outras apodrecem. Deita-se fora uma laranja, 

deitam-se fora duas ou três, e salvam-se as restantes. Foi o que fizemos. O 

nosso trabalho era separar as laranjas boas das laranjas podres 

(AGUALUSA, 2004, p. 176-177, grifos do autor). 

 

 

 O momento posterior ao fatídico 27 de maio de 1977 é, dessa forma, lembrado – data 

já remontada outras vezes nesta pesquisa –, o decreto, ao qual a fala do presidente Agostinho 

Neto alude, – “Não perderemos tempo com julgamentos” – traduz-se em uma resposta aos 

opositores do partido metaforizados como “laranjas podres”. O discurso do “Velho” afere, por 

essa medida, a um dos militantes do MPLA, na figura de Edmundo Barata dos Reis, a 

justificativa simplista para a eliminação de todos os articuladores do movimento contrário ao 

grupo no poder. A ação decorre segundo a defesa de se estar lutando em prol da nação 

angolana, afinal, “Fizemos o que havia a fazer”.  

A remissão ao discurso do presidente simbolizaria uma sentença da qual uma 

personagem como José Buchmann não poderia escapar, uma “laranja podre” no seio da terra 

angolana, um branco, representativo dos anos sob o jugo do colonialismo português. Não 

haveria questionamentos, dúvidas, reflexões; a frase recortada da deliberação governamental 

possibilita repensar as ações de um agente de estado ou “ex-agente”, que atuava indiferente à 

natureza do que praticava tão convicto das “verdades” que sua ideologia política lhe conferia. 

 Por conseguinte, a parodização percebida, de um modo geral, no romance de Agualusa 

configura um elemento de indagação sobre o passado e, em virtude disso, compreende um 

mote elucidativo da presença cética na obra, pela qual, se abstrai o engajamento do escritor 

referido. Tais concepções se centram na impossibilidade mesma de se chegar a uma verdade 

absoluta, de forma mais específica neste momento, a uma verdade histórica, pois se consente 

que a história, vista como discurso, “é um processo em movimento constante, dentro do qual 

o historiador se move” (CARR, 1976, p. 113 apud MATA, 2006, p. 59). Não haveria como 

entrever que a forma como dado acontecimento fora narrado historiograficamente equivale 

necessariamente aos fatos, um aspecto ratificado por Linda Hutcheon ao afirmar que “a única 

‘historicidade autêntica’ passa a ser aquela que reconheceria abertamente sua própria 

identidade discursiva e contingente” (1991, p. 45). 
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 Dessa forma, a improvável verdade é bastante revista, não como uma crítica 

radicalizada no sentido de promover o abandono de todas as crenças, mas sim a partir da 

postura cética, demonstrada por Krause, de que “não podemos deixar de crer em algo, mas 

devemos reconhecer que se trata de crenças” (2004, p. 100). Tal percepção se faz ainda mais 

relevante perante a conjuntura de uma “versão oficial travestida”, seja pelas memórias de um 

Ministro corrupto; seja pela ironia de um país onde o presidente metamorfoseia-se em vários 

duplos, pois “O velho nunca aparecia em público. Eram os duplos dele quem apareciam. 

Aquele, o Três, foi sempre o melhor. O único que podia falar sem levantar suspeitas” 

(AGUALUSA, 2004, p. 161); seja, portanto, pela ironia de um “país ficcional” para o qual a 

metáfora de um “Ministério de mentiras” não figura inverossímil: 

 

Contou que numa pequena ilha do Pacífico, onde vivera alguns meses, a 

mentira era considerada o mais sólido pilar da sociedade. O Ministério da 

Informação, instituição venerada, quase sagrada, estava encarregue de criar e 

propagar notícias falsas. Uma vez à solta entre as multidões, essas notícias 

cresciam, adquiriam formas novas, eventualmente contraditórias, gerando 

amplos movimentos populares e dinamizando a sociedade [...]. Nem sempre, 

é claro, as coisas corriam da maneira prevista pelos técnicos. Certa ocasião, 

por exemplo, O Ministério, [...] lançou sobre um opositor, na intenção de lhe 

destruir a carreira, a suspeita de que este mantinha um caso extraconjugal 

com uma famosa cantora inglesa. O boato cresceu e ganhou força, de tal 

forma que o opositor se divorciou da esposa, casou com a cantora (que antes 

nem sequer conhecia), e com isso alcançou enorme popularidade, vindo a ser 

eleito, anos depois, presidente do país (AGUALUSA, 2004, p. 134). 

 

  

 A mentira, enquanto agente substanciador das múltiplas ficções urdidas no solo 

angolano, sinaliza o “apelo”, no romance, para o esclarecimento de tantos boatos e invenções 

tornados realidades aceitas pelos discursos de que revestem. Assim, o “Ministério da 

Informação” metaforiza instâncias de poder pautadas na formulação de um real que melhor 

convenha aos interesses de alguns. Por sua vez, a revisão paródica engendrada na obra e a 

consequente suspensão das memórias, dos discursos e do passado histórico sublinham a 

possibilidade de se construir um olhar mais lúcido frente ao que Krause designa como o 

“envenenamento místico do mundo” (2004, p. 52). Este “envenenamento” se caracteriza pela 

demanda social de se assumir um repertório de crenças alicerçadas, muitas vezes, por um 

olhar falseado sobre o mundo. Dessa maneira, pela dúvida irônica constante na obra, a 

reflexão crítica é realizada diante de uma verdade tão propagada, mas que não passaria, ao fim 

das contas, de uma “superstição” simbolizada por inúmeros “vendedores de passados” a 

recriarem, cotidianamente, a história angolana como uma ficção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No fim tudo se liga. 

José Eduardo Agualusa, O Vendedor de passados. 

 

 

A memória compreende o espaço interpretativo do ontem ao mesmo tempo em que 

possibilita a revisão do hoje. Na esteira da rememoração, o passado é reconstruído aos olhos 

daquele que habita o presente e, nesse jogo, tanto o passado quanto o agora são modificados. 

A reminiscência caracteriza-se como um elemento agente do olhar que o indivíduo lança 

sobre si mesmo e sobre o contexto no qual se insere. A memória se faz, assim, meio pelo qual 

as representações simbólicas de tal contexto são edificadas, de modo que valores e 

significados culturais são atribuídos aos eventos vividos e concebidos nesse ambiente. Um 

elemento que, nessas condições, aflora na narrativa de O vendedor de passados como uma 

forma de reinterpretar a atividade memorial, o que é realizado através da revisão de um 

passado ficcionalizado ante aos sujeitos que reclamam uma história condizente com os seus 

desejos de posse, gravitando ao redor de um “genealogista inventor”. 

No enredo de Agualusa, as marcas de um presente desalentador estão constituídas e 

delas a memória surge como possibilidade explicativa, como “urgência” em uma sociedade 

que tenta se recompor dos cacos de uma guerra fratricida. Revisita-se, assim, o passado em 

uma atitude que, dada as ressalvas necessárias, não seria incomum ao fazer literário de tantos 

escritores inerentes ao cenário angolano, pois à noção de uma literatura angolana imbrica-se a 

ligação com o desejo de formar um Estado-nação livre do epíteto de colonizado. Não há, 

dessa maneira, o distanciamento para com o momento histórico vivido, ao passo que também 

é focalizado um tempo distante do domínio português, um período trazido para as produções 

literárias como um meio de promulgar a fala do homem angolano contra o imperialismo luso 

e, assim, fomentar a luta por uma identidade nacional. 

A “missão” fora dada, arregimentando gerações de escritores no sonho de um país que 

formularia sua própria memória histórica, ergueria heróis nacionais e veria “semeada”, pelas 

letras literárias, o sentimento de que por meio da escrita - signo que retoma o colonizador – 

seria possível ouvir a voz do angolano em uma literatura com ares próprios. Nesse sentido, a 

literatura transformou-se em símbolo de resistência e, por conseguinte, discurso de afirmação 

cultural. Repercute-se, literariamente, o sonho de uma vida livre dos desmandos coloniais, 

vigora o desejo de um tempo novo com a legitimação da independência. Esta, por sua vez, 
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traz à tona a necessidade de consolidar o Estado “recém-surgido”, amplificando a esperança 

de uma prosperidade vindoura.   

Do passado, a escritura literária angolana não se afasta, nem mesmo quando os 

lampejos da utopia descrita acima passam a ser atravessados pelo desengano de uma longa 

guerra civil e pelas consequências de um sistema socioeconômico que “respira” de acordo 

com as pulsões da rede capitalista, a qual vem tornando abissais as desigualdades sociais já 

existentes. O otimismo de outrora dá lugar ao silêncio diante de uma vivência contemporânea 

na qual o país sonhado ainda não se realizou. Desse ponto de visão, abstrai-se o autor José 

Eduardo Agualusa que, inserido em um presente conturbado, desloca as concepções sobre 

uma identidade nacional, ou mesmo sobre o anseio por tal discurso no solo angolano, para 

conceber essa identidade como uma construção. Isto é, desconstrói-se a pretensa natureza fixa 

atribuída à questão identitária para percebê-la em movimento, agenciada pelos diálogos 

culturais realizados, convertendo o literato Agualusa em um “entre-lugar” de escrita nos 

caminhos da língua portuguesa. 

Tal situação seria condensada em suas obras desde o relacionamento entre Angola, 

Portugal e Brasil reiterado em diversas narrativas, até a divagação constante entre os tempos 

passado e presente. Essa reflexão levou ao entendimento de um entrecruzamento temporal que 

potencializa, ao reconstruir o vivido, um olhar sobre o que tem sido feito do hoje, por 

exemplo, quando em um presente caótico emerge a necessidade de um “fabulador de 

passados”, bem como de uma memória, mas não de uma reminiscência qualquer, ao contrário, 

uma “memória de luxo”, uma invenção. Em O vendedor de passados, a memória compõe o 

elo pelo qual a sociedade, que faria de um “genealogista vendedor” uma personagem possível, 

dialoga com a criação das reminiscências na estrutura ficcional. No vai e vem que o processo 

de relembrar o passado e ao mesmo tempo construí-lo tendencia, elementos estruturais e 

semânticos se constituem na/pela “dialética memorial” no romance em destaque. 

A memória une os fios do “novelo” tecido por Agualusa, caracterizando-se como um 

elemento de composição da prosa romanesca, um “agente da estrutura”, segundo o método 

analítico que a crítica dialética de Antonio Candido constitui. O método citado não concebe a 

estrutura de um texto literário e o cenário social com o qual aquela dialoga de forma isolada. 

Desvencilha-se, de igual forma, de qualquer estudo que tome a produção literária como 

documento ou reflexo direto de determinado contexto social, para compreender os elementos 

internos e externos no texto como partícipes da composição da obra referida, dimensões 

integrantes do fazer literário. 
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Na construção romanesca de Agualusa, a própria natureza da memória aqui aludida, 

ou seja, a forma como se processa o ato de rememorar, torna-se objeto de reflexão. Foi 

sublinhada aqui a propriedade criativa que a reminiscência apresenta, visto que o passado não 

seria armazenado, nem mesmo conservado na memória, na verdade, seria recriado, 

alimentado da ficção que tenta preencher os silêncios que ficaram do “ontem”. Assim, o 

passado concebido muitas vezes como manancial estanque de lembranças é, por essa forma, 

desconstruído, o que se reflete a partir da conduta de um “inventor de memórias”, 

caracterizado como “alicerce” simbólico da teorização memorial realizada no texto.  

Desta feita, foi vivificada a construção de uma “memória ficcional”, uma 

“reminiscência criativa” pautada pelo movimento de uma dimensão individual das lembranças 

para uma demanda social, cultural, que influi na maneira como cada sujeito reconstitui seu 

passado. A “memória coletiva”, por sua vez, é inerente ao jogo de genealogias edificadas à 

luz da lógica do poder, mecanismo que determina quem pode desfrutar de um “bom passado”, 

em que a memória torna-se instrumento de legitimação social, de imposição hierárquica. 

Igualmente, a “memória coletiva” apresenta ligação com a imagem das demais personagens 

presentes na trama que têm sua memória individual inter-relacionada com o cenário coletivo 

de Angola, fazendo-se “marcas do passado” doloroso sentido no presente vivenciado em 

Luanda.  

Em uma circunstância quanto na outra, a teorização memorial realizada em O 

vendedor de passados concentra-se no diálogo com o universo social de Luanda e os acertos e 

desacertos do contexto presentificado, além de, por esse processo, desembocar numa memória 

feita trabalho - para utilizar a leitura de Bosi (1994, p. 55). A memória é vista, desse modo, 

em eterno movimento, fomentada pela imaginação, enfim, vista como uma (re)construção 

ficcional que conflui “mundos ficcionais” vários, entrelaçados pela tessitura memorial 

apresentada. Nesta, a voz se fragmenta, se multiplica diante de uma narração que é 

complementada pelo ato de relembrar, pelo desejo das personagens de reunir os “cacos” do 

que foi vivido, narrando assim, cada qual, sua própria “construção de areia” (AGUALUSA, 

2004, p. 197).  

 As vivências são narradas entre sonhos, criações e lembranças oriundas, 

principalmente, dos “núcleos de invenção” presentes no romance, dimensões firmadas pela 

imagem do albino Félix Ventura e da osga Eulálio. Ao primeiro, um vendedor de passados, 

corresponde a reinvenção da tradição africana por um “griot às avessas”, que faz da memória 

criada uma mercadoria a mais em uma economia de mercado concernente com um tempo em 
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que os “sólidos são liquefeitos”, para relembrar Bauman (2001, p. 9). A metáfora de um 

“mercador de memórias”, um genealogista inserido na ordem capitalista, revela-se como a 

alegoria de um tempo em desalinho relativo à contemporaneidade angolana. O passado é 

dissolvido na torrente em que ressoa o hoje e, nesse ambiente, tornam-se válidas as palavras 

da personagem Bartolomeu Falcato, as quais afirmam que, entre os luandenses, “confunde-se 

tradição com traição e vice-versa” (AGUALUSA, 2009, p. 332), afirmação realizada no 

romance Barroco tropical, de Agualusa. 

De maneira que a relevância dada à ancestralidade não evanesce, assume, na verdade, 

outros tons pelo ofício de Félix. Através da manipulação memorial, forja-se o imaginário 

coletivo de uma nação e seus heróis, seus antepassados ilustres, figuras nas quais os clientes 

do albino desejam ver-se representados. Nesse comércio, as identidades são formatadas e 

instantaneamente são aceitas pelos sujeitos que daquelas se revestem. Em O vendedor de 

passados, mesmo as personagens que não seriam fregueses do lucrativo negócio do albino 

Ventura, têm suas identidades reconstruídas pela relação que desenvolvem com o passado. 

Dessa forma, os sujeitos fictícios referidos unem-se por um “fio” contínuo de transformação, 

uma metamorfose que rompe com qualquer critério de fixidez ou naturalização, concebendo 

os homens dentro de uma realidade desmontável, dimensão sujeita à mudança na 

complementaridade da vida. A identidade é percebida como um constructo disposto a 

alterações pelo jogo memorial sentido no romance, dialogando, portanto, com a leitura de 

Tedesco exposta abaixo: 

 

 A identidade não é dada de uma vez por todas; não é, nunca, uma aquisição 

permanente, assim como não é a memória um bem frágil e precário. A 

identidade se faz pouco a pouco, com base na experiência vivida, 

rememorada, retida anteriormente. Nesse sentido, a memória é o 

componente essencial para a identidade do indivíduo e sua integração social 

(2004, p. 93). 

 

 

Em uma metamorfose incessante da qual as personagens se alimentam, vivificam-se 

identidades plurais, híbridas, instâncias multiplicadas inclusive pela imagem duplicada 

assumida pelas personagens na trama. O duplo figura como uma vivência a mais, 

compartilhada, principalmente, por aqueles que adquirem um “outro eu” pelas invenções de 

Félix, a exemplo do par José Buchmann/Pedro Gouveia. Ainda, é possível ir além para 

observar a instância duplicada como uma característica peculiar daqueles que se movem entre 

universos vários, entre “mundos pequenos”, entre passado e presente. Emerge, assim, uma 



193 

 

movência entre culturas, um sincretismo que desconstrói leituras puristas para refletir que, no 

solo angolano, como lembra o velho professor de O milagrário pessoal, “quanto mais 

identidades partilhamos, mais singulares nos tornamos. Concordo. Nós, os luandenses, somos 

grandemente singulares” (AGUALUSA, 2010, p. 157). 

O trânsito empreendido caracteriza as vivências que se encontram em um “espaço 

intervalar”, o “entre-lugar” comum ao escritor Agualusa. As fronteiras se dissolvem e o 

romance divaga em uma ampla zona de indefinição iniciada pela imagem nômade que 

algumas personagens assumem. Nessa circunstância, figura o forasteiro transmutado em José 

Buchmann, um filho fictício da pequena Chibia, para o qual “Não há mais lugar de origem/ a 

origem é existir/ não me diga de onde eu sou/ eu sou, não sou, eu estou aqui” (AGUALUSA, 

2005, p. 105, grifos do autor), conforme a canção descrita no conto “Não há mais lugar de 

origem”, do Manual prático de levitação. De igual forma, a fotógrafa de nuvens, Ângela 

Lúcia, assim como seu pai, absorveria o signo da errância. As posições fixas são deslocadas e 

adentra-se na inconstância em uma vida que se faz reconstruída, ficcionalizada e porque não, 

“um lugar de passagem” (AGUALUSA, 2004, p. 191). 

A travessia, porém, não se finda em um recorte espacial, vagueando pelos enigmas de 

personagens como a osga Eulálio e o albino vendedor, circunscritos, primeiramente, como 

seres sem cor em um espaço tão demarcado pela oposição branco versus negro. Tais sujeitos 

se aproximam e se reconhecem no “entre-lugar” habitado, transitando entre sonhos e 

memórias para se caracterizarem, como tantas personagens de Agualusa, de “fronteiras 

perdidas”, em que a origem é uma incógnita e a identidade, um processo. Essa situação se 

assemelha, por exemplo, a “Uma dessas figuras a que, em Angola, é costume chamar 

fronteiras perdidas, porque à luz do sol parecem brancos, e na penumbra se revelam, afinal, 

amulatados - de onde se conclui que, por vezes, as pessoas se conhecem melhor longe da luz” 

(AGUALUSA, 2012, p. 179, grifos do autor), na Teoria geral do esquecimento. 

A dinâmica narrativa torna-se densa pelo trânsito entre vidas, entre um “eu” humano e 

um “eu” reencarnado, entre a memória de um homem e a de uma osga que se encontram na 

extensão fantástica do texto de Agualusa. Vida e morte são vistas, assim, alinhadas e, mesmo 

o passado de uma vida distante – no caso da osga –, integra a vivência do hoje em um 

intercurso temporal ao qual se agregam os demais indivíduos do ilustre “rio de memórias”, no 

qual Félix Ventura se “orienta”. Nas ficções do albino, ou mesmo na rememoração realizada 

pelos demais sujeitos, cadencia-se um movimento ininterrupto entre sonhos, entre vidas, 

enfim, entre tempos na deriva coerente com um vendedor de passados. 
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Os espaços caracterizadores da trama se interpenetram, ligando-se ao trânsito temporal 

que faz do passado um elemento sempre presente na releitura do hoje. A casa, núcleo das 

criações de Félix, e a capital Luanda inserem-se nas espirais de um pretérito que se faz 

contínuo, “tudo vai e tudo volta”. De modo que diante da fragmentação temporal, vive-se o 

presente, mas seja no lar das memórias de Félix, seja nas ruas do espaço citadino, o passado 

atravessa o vivido, confundindo e alterando o que se passa na Angola pós-independência. 

Espaço e tempo confluem-se como pares de uma experiência pautada na reflexividade dos 

acontecimentos decorridos por tais paragens angolanas, esses eventos são ilustrados muito 

bem pela Teoria geral do esquecimento, de Agualusa: 

 
Caíram muros. Veio a paz, realizaram-se eleições, a guerra regressou. O 

sistema socialista foi desmantelado, pelas mesmas pessoas que o haviam 

erguido, e o capitalismo ressurgiu das cinzas, mais feroz do que nunca. 

Suspeitos que, havia ainda poucos meses, bramiam em almoços de família, 

em festas, em comícios, em artigos nos jornais, contra a democracia 

burguesa, passeavam-se agora muito bem vestidos, com roupas de marca, 

dentro de veículos refulgentes (2012, p. 91). 

 

 

Os signos espaciais caracterizam-se como instâncias significativas no romance, 

embebidos dos fluxos memoriais que “guiam” os cruzamentos que o tempo agencia em um 

contexto desarmônico. A casa perfila desde o movimento de uma dimensão viva, repositório 

de muitas vozes nas memórias que ali “dormem”, até o índice da exclusão social, das 

“margens” daqueles para os quais um “bom passado” é um bem impensável, pois já não 

desfrutam de um “bom presente” frente ao “muro” simbólico. Esse elemento desvela as ruínas 

de um tempo que se quer esquecido, mas que ainda deixa vestígios, estabelecendo, por esse 

cenário, uma vivência entre luz e sombra, em que “onde uns vêem luz outros apenas 

distinguem sombras. Os que vêem sombras constróem muros para se protegerem. Tendem a 

ser fanáticos construtores de muros” (AGUALUSA, 2007, p. 163). 

Para “além” do muro sublinhado, são destacados Luanda e o relevo de um passado 

histórico refletido pela “metaficção historiográfica” na releitura de eventos anteriores, um 

período que fomentaria as bases de uma identidade nacional e de uma utopia que não se 

realizou. O discurso histórico torna-se fonte de interrogação diante de uma cidade onde 

comprar passados é privilégio de poucos e na qual, pelo cenário caótico vivenciado, assomam 

os “restos” de um tempo que se deseja apagado perante indivíduos como um ex-agente do 

Estado, tão esquecido quanto a ideologia que defende nesse contexto. Enfim, andeja-se pelas 

dissonâncias de um local que teria começado, segundo excerto de As mulheres de meu pai, 
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com “uma esplêndida confusão de raças, línguas, sotaques, apitos, buzinas e atabaques, que, 

com o passar dos séculos, mais não fez do que aprimorar-se. O caos engendrando um caos 

maior” (AGUALUSA, 2007, p. 66). 

Nesse confuso cenário, o trânsito temporal vê os dias deslizarem como líquidos, 

desnorteando aqueles que se movem por essa terra. Se o tempo é transformado em matéria 

criativa, de igual forma ele converge para uma catarse possível de momentos que não se 

deseja esquecer, pois “Esquecer é morrer [...] Esquecer é uma rendição” (AGUALUSA, 2012, 

p. 221), mas sim questionar a esfera do ontem e ao mesmo tempo o presente, conjecturando o 

que seria feito de Angola nesse enlace.  

Ademais, diante de um cenário em que o tempo é comercializado e, nessa empreitada, 

falseado por um “arquiteto de memórias”, não seria incomum indagar a natureza do contexto 

representado. Tal contexto caótico instiga a necessidade de remissão ao pensamento cético 

devido à presença da constante dúvida suscitada no romance pelos níveis de relativização, 

constituídos a partir da relação com o universo criativo do albino Félix Ventura. Alimenta-se, 

dessa forma, uma incessante suspeita do que viria a ser tomado, ou melhor, admitido como 

realidade nesse enredo, de modo que se sente uma incerteza comum ante ao processo criativo 

de um vendedor de passados. O que não seria digno de dúvida em um “mundo ficcional” que 

poderia não passar de um sonho, de uma ficção? Enfim, o que seria válido ou passível de 

crédito perante as várias realidades possíveis descortinadas? 

A prosa de um “inventor de memórias” torna perceptível uma “metafísica do engano” 

- relembrando a expressão de Gai (1997, p. 79) - gerida por uma realidade suspensa frente a 

memórias, sonhos e ficções. Nesse rol de ilusões, a verdade se faz improvável, ou pelo menos 

um elemento ao qual se integra a desconfiança. Em uma vivência na qual realidade e fantasia 

se inter-relacionam - proporcionando sujeitos como uma osga reencarnada e um vendedor de 

passados -, o que seria sobrenatural parece advindo dessa mesma realidade confusa, nesta os 

sonhos seriam mais verossímeis, mais explicativos de um espaço onde vagueiam indivíduos 

consumidores de um “bom passado”.  

A dúvida irônica desvenda as mentiras forjadas a projetarem um “real ilusório”, 

alimentado consistentemente de ficções. Diante da necessidade de uma realidade que faça 

sentido, o presente vivido constitui-se de representações, de “estórias” (e porque não de um 

“inventor de genealogias”), de modo a se fazer aceitável para os homens que convivem em 

um país “virado do avesso” (AGUALUSA, 2012, p. 152). O romance possibilita a reflexão 

sobre um “mundo que se parece” (PESAVENTO, 2002, p. 8), em que a verdade é dada pelas 
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aparências e, por isso, torna-se mutável, disposta a transformações como os próprios 

indivíduos que daquela verdade se valeriam.  

Desse modo, imerso no universo das mentiras necessárias em um “sistema de ficções”, 

desconfia-se dos discursos tomados como verdades últimas, ao mesmo tempo em que se 

ironiza a aceitação de preceitos absolutos. A formatação de discursos nacionais é questionada 

pela metáfora de um “vendedor de passados”, isto é, o fomento da historiografia por uma 

memória “pré-formatada”, o “arrimo de uma ideologia” torna-se pauta de interrogação, a fim 

de que se possa entrever uma postura mais lúcida nesse cenário. Perfaz-se, por um “discurso 

de entremeio”, a tentativa de vislumbrar melhor as crenças, as estórias admitidas no solo 

angolano. Nesse anseio, residiria o engajamento do escritor Agualusa frente às invenções de 

um albino e os “sonhos” de um porvir mais digno. Se tal aspecto não responde ao “senso de 

missão” (MACÊDO, 2008, p. 214) por tanto tempo difundido na criação de uma identidade 

angolana, permite, ao menos, que a construção dessa mesma identidade, por exemplo, seja 

mais bem percebida a partir de uma consciência que se faz mais reflexiva. 

Seria, assim, por meio de uma memória construída, agente da estrutura romanesca, 

substância das identidades criadas, fio entrelaçador de “mundos ficcionais” e a “memória de 

um sonho”, que se buscou aqui aclarar as “memórias ficcionais” de um “criador de passados”. 

Por aquelas, se pôde desconfiar das “ficções” edificadas cotidianamente na sociedade, na 

eterna simulação de um real mais crível, não só no espaço angolano, mas para “além” dele, 

em um mundo de mentiras que se fazem crenças e tornam realidade o que outrora, como um 

vendedor de passados, não passava de ficção. 
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