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Resumo: a presente dissertação analisa o livro Caderno de memórias coloniais (2011), da escritora
moçambicana Isabela Figueiredo, por meio dos níveis de leitura para o texto literário, propostos por
Roberto Schwarz (1997). Falamos sobre a importância do livro, da sua recepção pelo público e de
certas possíveis reações de seu leitor. Também trabalhamos o gênero memórias autobiográficas,
no qual o nosso objeto de estudo se insere. Para isso, apresentamos um pouco do contexto
histórico, sobretudo, da tensão entre Moçambique e Portugal. O primeiro, porque queria a liberdade,
e o segundo, por não querer abrir mão de sua até então colônia, o que acabou implodindo uma
guerra. Em nossa análise, destacamos as temáticas que o livro aborda dentro do primeiro nível de
leitura que chamamos de “Romanesco”. Depois, no segundo nível de leitura, o qual nomeamos de
“Relações familiares” falamos do contexto do livro, pensando no período em que foi escrito, bem
como, na relação entre a autora e seu pai colonialista. Posteriormente, em nossas considerações
finais denominada “Culpa e Redenção”, estudamos a relação da escritora com esse pai,
observando como foi a sua vida de filha de colonizador e o que isso representa no que tange à
culpa que ela sente e da sua redenção em relação a essa culpa.

Palavras-chave: colonialismo; memória autobiográfica; Moçambique; Portugal.



Abstract: this dissertation analyzes the book Caderno de memórias coloniais (2011), by the
Mozambican writer Isabela Figueiredo, through the levels of reading for the literary text, proposed
by Roberto Schwarz (1997). We talked about how important this book is, its reception by the public
and certain possible reactions from its reader. We also work on the genre autobiographical
memories, in which our object of study is inserted. For that, we present a little of the historical
context of the tension between Mozambique and Portugal. The first one, because it wanted freedom,
and the second one, for not wanting to give up of its colony. All of It ended up imploding a war. In our
analysis, we highlight the themes that the book addresses within the first level of reading that we call
“Romance”. Then, at the second reading level, which we call "Family Relations", we speak of the
context of the book, thinking about the period when it was written and the relationship between the
author and her colonialist father. Subsequently, at the last part of this research, called “Guilt and
Redemption”, we studied the writer's relationship with her father. We observe her life as a colonizer
daughter and what this represents in terms of the guilt she feels and her redemption in relation to
that guilt.

Keywords: colonialism; autobiographical memory; Mozambique; Portugal.
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INTRODUÇÃO

Isabela Figueiredo em seu livro Caderno de Memórias Coloniais relata parte

de sua vida em Moçambique. Lá ela pôde vivenciar experiências coloniais cercada

dos privilégios que um colonizador pode usufruir quando explora a terra e o

trabalho do outro.

Pela escrita de Isabela Figueiredo pode-se perceber que a história de

Portugal se cruza com a história de Moçambique, ou mesmo, se atravessa pela

história do país Africano e acaba tentando anular e silenciar as vivências do povo

Moçambicano, como também o direito que esse povo tem à sua própria terra. Em

Caderno de Memórias Coloniais essas questões são trazidas à tona de uma forma

corajosa, engajada e direta.

A escrita de Isabela Figueiredo não utiliza uma linguagem rebuscada para

dizer o que quer dizer, ela narra aquilo que viu e ouviu de acordo com as suas

próprias percepções e modo de enxergar o mundo. A escritora assume o

posicionamento de quem não aprovou o que viu, e não repassou todos os

preconceitos que ouviu, muitos deles vindo de dentro de sua própria casa, pois

Isabela é filha de um pai colonialista convicto, o que não a impediu de se colocar

contra seu genitor em muitas questões.

Também falaremos um pouco sobre o conceito de memória e de escrita com

traços autobiográficos, já que o livro tem características desse gênero. Ademais,

utilizaremos o texto do teórico Roberto Schwarz (1997) A poesia envenenada em

Dom Casmurro como proposta de análise.

E assim como propôs Roberto Schwarz com a obra machadiana Dom

Casmurro, que a analisou em três níveis ou camadas de leitura, procuramos seguir

este mesmo caminho. No primeiro nível de análise, o teórico fez uma leitura que

chamou de romanesca. No segundo nível, fez uma leitura que engloba o contexto

histórico das personagens e da obra. Já no terceiro nível, ele fez uma leitura que

chama de leitura a contracorrente. Esta, permite uma compreensão mais apurada

do livro e costuma ser alcançada por um leitor mais perspicaz.

Em nossa dissertação, traremos dois níveis de leitura. No primeiro, que

também chamaremos de romanesco, procuramos falar sobre as temáticas que

foram abordadas pelo livro de Isabela, e como elas aparecem em seus relatos. No
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segundo, que chamados de conflitos familiares elegemos como objeto de análise a

conturbada relação de Isabela com o seu pai. Em nossas considerações finais, a

qual chamamos de culpa e redenção procuramos mostrar o que essa relação da

escritora com o seu pai nos permite perceber também sobre a relação

Metrópole-colônia, colonizado versus colonizador.
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CAPÍTULO 1 – AUTORA E OBRA

1.1 A ESCRITORA E A OBRA

A escritora Isabela Figueiredo nasceu no ano de 1963, na cidade de

Lourenço Marques, capital de Moçambique, cidade que atualmente se chama

Maputo. Ela publicou em 2009 o seu segundo livro Cadernos de Memórias

Coloniais, sendo ele o nosso objeto de estudo. Esse livro foi publicado vinte anos

depois do primeiro texto da autora, entitulado Conto é como quem diz em 1988, em

2016, Isabela Figueiredo voltou a publicar o seu terceiro livro, um romance

chamado A gorda.

Caderno de Memórias Coloniais tem sido o livro de Isabela Figueiredo com

maior repercussão e se tornou o centro de estudos acadêmicos e também de

críticas por parte de um público que não se sentiu tão confortável com os relatos

que a autora fez de sua vivência em Moçambique quando ainda era criança. Antes

de Cadernos de memórias coloniais ser transformado num livro publicado, esses

textos estavam disponíveis no blog de Isabela, chamado O mundo perfeito. Como

livro publicado ele foi dividido em 43 capítulos curtos, que reúnem algumas

histórias sobre a infância de Isabela Figueiredo, pouco antes dela completar os

seus treze anos.

Com doze anos, faltando apenas cinco semanas para fazer aniversário, ela

foi mandada às pressas para Portugal na condição de retornada. Isso aconteceu

porque o país em que a escritora havia nascido, Moçambique, passava por

grandes tensões em decorrência de uma guerra colonial. Sobre isso, o jornal El

País que entrevistou a escritora relata em 2018, relata:

Em 1975, mais ou menos um ano depois do fim da ditadura salazarista, e
da independência das ex-colônias, como Moçambique e Angola, a
escritora, nascida moçambicana, retornou a Portugal aos doze anos de
idade. Os pais resolveram lhe enviar de volta à Europa, porque
Moçambique havia se tornado um lugar perigoso para jovens brancas
como ela. “Os negros tinham sido amarfanhados, maltratados,
subvalorizados, durante anos pelos colonialistas racistas, então, quando
veio a independência, passaram eles a exercer suas vinganças pessoais
também”, diz. Ela foi, os pais ficaram (EL PAÍS, 2018).
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Nesse contexto, os moçambicanos estavam ganhando a guerra contra o

colonialismo português, que, embora tenha resistido em deixar a sua colônia livre,

acabou derrotado num cenário de grandes tensões dentro de uma violenta guerra.

Entre essas tensões, destaca-se que a própria metrópole vivia um difícil momento

político, pois o regime ditatorial vigente, conhecido como regme Salazarista estava

prestes a ser destituído do poder por conta da pressão dos movimentos

democráticos que não aceitavam mais que Portugal vivesse sob uma ditadura.

Ganhando cada vez mais força contra o então governo, Portugal foi marcado pela

revolução do dia 25 de abril de 1974, conhecida como a Revolução dos Cravos.

É importante dizer que, com a Revolução dos Cravos acontecendo na capital,

e vivendo uma guerra em sua colônia, o país europeu acabou perdendo as suas

colônias africanas, e isso interrompeu o modo de viver de muitos portugueses que

moravam nas ex-colônias. Foi o que aconteceu com Isabela Figueiredo que

retornou à Portugal.

Sobre ele, vale lembrar que se trata de um livro de memórias, com traços

autobiográficos que foram escritos numa considerável distância temporal desde

quando ela vivenciou as memórias que relata, até a publicação anos mais tarde,

pois suas memórias datam até aproxidamente 1974, e o livro foi publicado em

2009.

O que se percebe com a obra é que, as temáticas que Isabela Figueiredo

abordou em suas mémórias permitem ao leitor identificar alguns posicionamentos

da autora. Ela direcionou suas memórias com um olhar bastante crítico ao

colonialismo, e não poupou o relato de episódios que permitiram que se

entendesse toda a problemática a respeito do imperialismo, do colonialismo, da

insavão e da exploração da terra do outro, e claro, do racismo que havia dentro de

todas essas questões.

Em 2018, Isabela Figueiredo esteve no Brasil para participar de um evento

literário e deu uma série de entrevistas sobre o seu livro Caderno de memórias

coloniais. Ela falou sobre as temáticas que seu livro aborda, sobre

posicionamentos políticos e sobre racismo, e deixou uma mensagem de

positividade aos brasileiros que perguntaram a ela sobre como é lidar com o

crescimento do fascismo num país. A respeito desse assunto, Isabela Figueiredo

disse que embora essas coisas aconteçam, elas também passam, e que o
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momento politico tenso que o Brasil vive com a ascenção política da extrema

direita tende a ser uma coisa que vai passar em algum momento, há retrocessos,

mas esses momentos vão passar. Vejamos esse trecho da entrevista concedida a

revista Crioula, para penélope Eiko Aragaki Salles:

Sim, pode haver um retrocesso, mas pense uma coisa. Esse retrocesso
tem um tempo, tudo tem um tempo. Portanto nós não podemos ser
apocalíptcos. Pode haver um retrocesso, podemos passar uns anos mal
por causa da ditadura. Mas tudo isso vai acabar. Ou seja, tudo tem um
fim. O Trump vai acabar. Ele vai dar uns passos atrás. Sim, vai. Mas o
Trump tem um tempo e vai acabar. Nós em Portugal também tivemos um
governo de direita até quatro anos atrás. Vivemos um tempo bem mal.
Mas o fim do governo também foi muito mal para eles. Portanto, tudo que
é mal termina e tudo que é bom começa (CRIOULA, 2018, p. 147).

Isabela Figueiredo não fala sobre o fascismo sem conhecimento de causa,

isso porque quando ela nasceu, Portugal vivia a ditadura salazarista, e Isabela viu

esse regime político cair do poder em 1974, embora ele tenha permanecido no

poder por longos 48 anos.

Entre as perguntas que fizeram para Isabela Figueiredo em suas entrevistas,

ela foi perguntada se hoje, se sente portuguesa ou moçambicana. A resposta não

surpreende a quem tenha um mínimo de conhecimento sobre o colonialismo.

Embora na escrita de suas memórias Isabela Figueiredo tenha dito se sentir

desterrada quando foi obrigada a deixar Moçambique, hoje, a escritora se diz

portuguesa. Atentemo-nos:

Passei a minha vida a me sentir apátrida, porque eu sentia ser uma
portuguesa que não era portuguesa, que era moçambicana. Agora, desde
que voltei a Moçambique, percebi que não sou moçambicana. Sou
portuguesa. Já não sou apátrida. Tem aqui um chip moçambicano que, de
vez em quando, é ativado, mas eu sou portuguesa. A realidade de
Moçambique hoje é África. O que eu percebi? Percebi que minha infância
não foi vivida em África, foi vivida numa Europa construída na África. O
mundo em qual eu vivi, era um mundo europeu que se servia da mão de
obra africana e se servia também da vida dos africanos. Quando estive
em Moçambique, depois de muito tempo, reconheci a geografia, a fauna,
a flora, mas o ambiente era outro. E o ambiente faz a terra (El País,
2018).

O fato dela se sentir mais europeia que africana se justifica pela seguinte

questão, mesmo que ela tenha passado seus primeiros doze anos de vida em
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África, a sua família nunca a deixou ter muito contato com os povos locais. Ela foi

educada em Moçambique, mas aprendeu ao hino nacional português, foi educada

dentro dos preceitos religiosos católicos assim como a maioria dos portugueses,

na escola que estudava em Lourenço Marques, ela aprendia a geografia

portuguesa e não a da região em que morava. Sobre isso, aponta Silva:

No âmbito desta política educativa salazarista, é preciso analisar e
conhecer, particularmente, como as propostas escolares e curriculares
impostas pelo Império Português era recepcionada por Moçambique e
Angola (num estudo comparado), considerando-se os interesses do
Império frente às diferentes realidades e culturas das duas nações da
África colonial portuguesa no século XX. Antes, porém, de adentrarmos
no âmbito do impacto e recepção da proposta escolar e curricular nas
nações em pauta, objeto de uma fase de nossa pesquisa, consideramos
importante discutir, previamente, o Projeto Político e Educativo na União
Nacional que se forma no Império português, destacando em princípio as
determinações, legislações e orientações do regime de uma educação
para a África. A meta tem sido analisar o entrelaçamento dos discursos
do regime com os dos intelectuais, católicos e doutrinadores do regime no
âmbito da Metrópole, e que também buscavam apoio num campo de
discursividade e intelectualidade que partia da ex-colônia brasileira
(SILVA, 2015, p. 2).

Todas essas questões que fazem que Isabela se sinta mais portuguesa que

moçambicana se explicam pelo modo como funcionava o colonialismo. Pois,

embora os portugueses tenham considerado as terras africanas uma espécie de

paraíso tropical, eles não tiveram respeito pelas culturas locais, nem tanto pelos

povos locais. Segundo Teixeira:

Durante o perído colonial, os moçambicanos eram classificados como
indígenas e forçados a cumprir, entre outras culturas obrigatórias, o
trabalho forçado nas lavouras. Composto por uma pequena elite
portuguesa que viera povoar o país, Moçambique era conduzido através
de um sistema rígido de administração que segregava brancos e negros
impedindo assim, a ascensão social deste último grupo, em cargos de
administração colonial (TEIXEIRA, 2014, p. 21).

Os colonizadores sempre fizeram questão de demarcar uma distância entre

eles e os povos locais, mesmo que as terras a qual estavam usufruindo

pertencesse aos africanos, os povos locais eram considerados inferiores pelos

portugueses.
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1.2 A RECEPÇÃO DA OBRA

Em 2018, ao falar sobre a recepção da obra pelo público leitor para a

jornalista Patrícia Campos de Mello, em entrevista ao jornal A folha de São Paulo,

Isabela Figueiredo comentou como os portugueses, em especial os portugueses

retornados, que assim como Isabela, tiveram que abandonar a África às pressas e

voltar para Portugal, receberam o livro, e ela afirma que a princípio, o livro não foi

tão bem recebido.

Quando chegou às prateleiras, em 2009, Caderno de memórias coloniais

chocou boa parte do público com as memórias de uma ex-colonizadora e filha de

colonizadores. Entre as críticas, diziam que Isabela Figueiredo havia traído a

memória do pai, pois em seu relatos ela não poupou críticas ao patriarca e a sua

posição como colonizador e também contou episódios dele comentendo atos de

racismo e exploração.

Com um livro que trata de temas tão polêmicos e que não alivia críticas ao

colonizador, as memórias da escritora acabaram sendo duramente criticadas. Ela

diz ter ouvido o questionamento de pessoas que lhe perguntavam como ela foi

capaz de tocar nessas questões, e de questionar o comportamento dos

portugueses em seus tempos de colonizadores.

Segundo Isabela Figueiredo, a reação negativa por essas pessoas sobre o

livro se dá em especial porque há uma certa convenção entre os portugueses

retornados em não falar sobre o racismo cometido por eles em África. Os

retornados tiveram dificuldades em se inserir novamente na sociedade portuguesa,

pois, as pessoas que viviam no país não aceitavam que eles voltassem para

Portugal por vários motivos, entre eles, porque achavam que os retornados viriam

para tomar seu lugar e seus empregos, algo que já estava escasso em Portugal,

que vivia uma grande crise econômica na época. Conforme descreve Peralta:

Num país imerso num profundo e conturbado processo de mudança
social e política nestes anos pós-Revolução e massacrado por 13 anos de
guerras nas colónias, os retornados eram considerados aqueles por cujos
privilégios tantos jovens metropolitanos tinham perdido a vida no conflito
em África, tornando-se no bode-expiatório do colonialismo português.
Além disso, num país pobre com um Estado Social praticamente
inexistente, os retornados eram frequentemente vistos pelos portugueses
metropolitanos como concorrentes num mercado de habitação e de
trabalho já muito escasso. E os portugueses metropolitanos também se
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sentiam ultrajados com o facto de os retornados terem acesso a apoios
especiais por parte do Estado, terem alojamento gratuito, por vezes em
hotéis de cinco estrelas, ou terem acessos preferenciais ao mercado de
trabalho. De uma forma geral eram malvistos pela população
metropolitana. Eram acusados, por vezes de forma explícita e de outras
de forma velada, de colonialistas e de exploradores dos negros, aqueles
“contra” quem se tinha feito a revolução, os que auferiam dos privilégios
de uma classe dominante opressora e exploradora. E eram vistos como
uma população envolvida em atividades económicas pouco claras
(PERALTA, 2019, p. 320).

Ainda falando sobre os retornados, título que Isabela também recebe, essa

palavra é problematizada por muitos deles que preferem ser chamados de

refugiados de guerra civil. Sobre isso, Peralta destaca:

Os próprios sentidos normativo e coloquial do nome de “retornado”
comportam consigo um julgamento moral e ideológico. Nomear estas
pessoas como retornados é considerar que regressam à sua terra natal
como ex-colonos num território que ocupavam e exploravam, enquanto
beneficiários do salazarismo e do sistema colonial. É, na verdade, por
esta razão que muitas destas pessoas rejeitam o nome de retornado pelo
sentido pejorativo que denota, segundo o qual o retornado é equivalente a
colonialista. Rejeitam-no também por o considerarem inexato, alegando
que em muitos casos já tinham nascido nas colónias, pelo que não
poderiam “retornar” a um sítio de onde nunca tinham partido. Preferem
antes considerar-se “refugiados” das guerras civis entre os movimentos
de libertação e como vítimas da descolonização. Todavia, tanto o
representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (acnur)21 em Portugal como o Governo português de então,
determinaram que estes migrantes não poderiam ser considerados
refugiados nos termos da Convenção dos Refugiados de 1951, já que não
atravessavam uma fronteira internacional, mas movimentavam-se dentro
de um espaço imperial em declínio como cidadãos do país de destino
(PERALTA, 2019, p. 320-321).

Entre os motivos que levaram Isabela Figueiredo a escrever suas memórias

de forma tão crítica, está o fato de que, até então, a literatura portuguesa sobre as

antigas colônias era idílica, nostálgica, e apenas exaltava o lado bom de ter

morado em África, o lado bom para quem colonizou, é claro, porque o outro lado, o

dos colonizados, mal era retratado. Os países africanos eram mostrados como

uma espécie de paraíso tropical, e a saudade desse paraíso é um tema em voga

nesse tipo de relato.

Acontece que, Isabela Figueiredo, mesmo sendo filha de colonizador e ter

usufruído de todos os privilégios que um colonizador acreditava ter direito, ela

sempre direcionou o seu olhar também para o outro lado dessa história. Se de um
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lado está o paraíso para o colonizador, ela sempre pensou também no lado do

colonizado. Sobre a entrevista de Isabela Figueiredo, vejamos um trecho:

O que começou nas livrarias dos anos 90 e início dos anos 2000 foram
relatos coloniais muito idílicos, cor de rosa, com fotografias de vida ao ar
livre, vida social tudo muito lavado, muito limpo. E foi nessa altura que eu
resolvi escrever o “Caderno de memórias coloniais. Tive consciência de
que estava a escrever algo que era bomba e que os retornados iam odiar.
Percebi que estava entrando em um território proibido. Não aconteceu
nada de grave, mas os fóruns de discussão, os artigos de jornais sobre
caderno de memórias coloniais estão cheios de insultos (FOLHA DE SÃO
PAULO, 2018).

Ainda sobre a recepção do livro, por parte dos retornados, Isabela conta que

é tratada como aquela que traiu o seu povo tentando sujar a sua memória, e ainda

disse que essas opniões dos retornados são as mesmas que ela sempre ouviu dos

seus pais, vejamos:

Ainda persiste essa reação, de que você cometeu uma traição aos
retornados? Sim, sim. Principalmente entre os mais velhos. Esse foi o
discurso dos meus pais. Toda a vida eles me falaram dessa maneira dos
negros, eu ouvi isso na minha casa. Mas os pais, os retornados, não
admitem que falam daquela maneira, que tenha sido verdade. Fazem
uma lavagem do passado. Mas eu só quis descrever o que eu
testemunhei. É claro que você pode dizer ‘As pessoas não eram todas
assim’. E eu digo, não, não todas. Mas a maioria era assim. (FOLHA DE
SÃO PAULO, 2018).

Ao falar sobre como seus pais se referiam aos moçambicanos, há vários

passagens no livro que mostram como eles eram vistos pelos olhos dos

portugueses, o que se falava a respeito deles, e, mesmo sendo eles os que mais

trabalhavam para garantir a vida boa e os privilégios dos brancos, eles eram

taxados como preguiçosos e mal acostumados, como é possível ver nesse trecho

abaixo:

O que se dizia à mesa do jantar era que o sacana do preto não gostava
de trabalhar, ganhava o suficiente para beber; depois, ficava-se pela
palhota estiraçado no pulguedo da esteira, a ferramentar aguardente de
caju e de cana, enquanto as pretas trabalhavam para ele, com os filhos
às costas. […] O negro estava abaixo de tudo. Não tinha direitos. Teria os
de caridade, e se merecesse. Se fosse humilde. Esta era a ordem natural
e inquestionável das relações, preto servia branco, o branco mandava no
preto.” Havia sempre muitos pretos, todos à partida preguiçosos, burros
e incapazes a pedir trabalha, a fazer o que lhes ordenássemos sem
levantar os olhos (FIGUEIREDO, 2011, p. 24-25).
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Ainda sobre a recepção do livro pelo público leitor, Isabela Figueiredo contou

em outra entrevista, agora para o Jornal do Correio, concedida a Diogo Guedes,

que embora no início as reações tenham sido de hostilidade, os estudos

acadêmicos a respaldaram de forma positiva pela honestidade de seus relatos.

Essa tentativa de embranquecer a história de Portugal é rompida por seu livro que

conta os dois lados da história.

Ela ainda diz que imagina que seu livro também não seja tão bem aceito

pelas ex-colônias, já que nele, ela fala sobre as atrocidades da guerra pela

libertação, atrocidades cometidas pelos africanos. Podemos perceber isso na

seguinte passagem do livro que faz um relato sobre a guerra:

As cabeças dos brancos roladas no campo da bola iam perdendo o rosto,
a pele, os olhos e os miolos, e o que restava da carne amolgada e dos
maxilares partidos. A negralhada remendava as bolas com trapos já
engomados de sangue seco, rasgados aos cadáveres, e assim
sustinham a estrutura que se fazia a cada pontapé, até não restar senão
a mão cheia de ossos moídos, moles, que depois chutavam para o mato,
atrás do caniço (FIGUEIREDO, 2011, p. 79).

Nas concepções de Ribeiro:

A falta de diálogo e o impasse político radicalizaram posições conduzindo
a cenários de guerra como aconteceu com Portugal e suas antigas
colonias entre 1961 a 1974. Para os países africanos foi uma guerra
libertadora, fundadora da narrativa da nação independente. Para os
portugueses foi uma guerra inconfessada e inconfessável. Aos discursos
africanos enaltecedores da luta, opõem-se os os discursos da perda e
disforia que povoam as narrativas portuguesas de guerra. Uma história
comum, mas de memórias diferentes (RIBEIRO, 2015, p. 2).

Isabela Figueiredo relata a violência da guerra de diversas formas no livro,

mas ela admite que o diálogo com os povos locais não era possível, em especial

pela forma que os brancos sempre exploraram os negros e fizeram a vida deles

ser muito difícil. Não havia harmonia entre os povos porque nos anos de

colonização, os brancos não fizeram questão alguma de cultivar algo que

futuramente pudesse ser resolvido com diálogos.

Além disso, ela relata um episódio em que um jovem negro se aproximou

dela e a apertou quando ela estava na rua. Ela disse que sabe que esse episódio

só foi possível porque os negros já estavam guerreando e se davam essa liberdade
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de atacar aos brancos. Não eram mais tão dósseis ou submissos, e os brancos

começavam a perceber que não podiam fazer nada contra isso. Notemos:

Um jovem negro que se deslocava rápido na minha direção, sem qualquer
intenção aparente [...] abraçou-me com a esquerda, esmagou o meu
corpo contra si [...] Olhou-me nos olhos,muito perto, sem temor, se culpa.
Largou-me sem palavra [...] Permaneci na mesma posição, paralisada,
muda [...] Um acontecimento como acabei de descrever, em pleno dia, no
meio da cidade, no tempo dos brancos, nunca sucederia. A acontecer,
garantia a este jovem linchamento sumário em poucas horas. Haveriam
de encontrá-lo. Morreria ele, ou outro parecido, mas haveria morte. Ele
sabia-o. Agora, nada o poderia atingir (FIGUEIREDO, 2011, p. 88-89).

É claro que todas essas questões saem caras aos retornados. Admitir que

foram racistas, exploradores, injustos, invasivos e desrespeitosos com os

africanos não é bem o tipo de coisa que queira dizer sobre si. O discurso

civilizatório ainda é predominante, muito se fala que eles foram para os países

africanos levar civilidade àqueles povos que viviam de forma tão rudimentar, uma

desculpa que, é claro, não cabe mais, ainda mais se tratando de estudos

pós-coloniais. Mas é pela literatura que se consegue dizer muita coisa que na

história acaba não sendo permitido falar, por isso a importância dos relatos de

Isabela Figueiredo, Peralta ressalta:

Através do romance, tantas vezes auto-biográfico, da arte, do
documentário ou do humor, o indizível é dito, em tom emocional, parcial,
implicado, explosivo. É geralmente nestas condições que o conflito
emerge. As versões públicas autorizadas que sancionam o esquecimento
destes passados por via da sua integração intencional num esquema de
recordação abrangente e trivial, bem como os pactos de silêncio que se
mantêm no tecido social, são desestabilizados por incómodas e
imprevistas erupções da memória que trazem à superfície as
ambiguidades dos legados problemáticos. Emanadas a partir da
experiência retida ou por via do estabelecimento de um diálogo criativo
com o passado, estas erupções não carecem de aval público nem de
acuidade para serem legítimas no seio dos debates sobre a memória,
pois a sua autenticidade reside na capacidade que têm de instarem a
uma revisão do passado à luz das condições contextuais do presente que
convidam à sua atualização (PERALTA, 2011, p. 2).

No livro, Isabela Figueiredo descreve que ao chegar na metrópole, ela foi

ridicularizada por seu status de retornada, conforme esse relato do contido no

capítulo 36 do livro:

Em Portugal, habituei-me cedo a ser alvo de troça ou de ridículo, por ser
retornada ou por me vestir de vermelho ou lilás. Mas o meu sentido de
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justiça era um Pai-Nosso [..] No entanto, o meu peito foi pactuando com o
ridículo a que me expunha, a abriu-se a ele totalmente. [...] Depois veio
uma tarde em que fui obrigada a dizer a verdade ‘perdi tudo exceto os
meus lápis nº1 [...] Respirei fundo. E doía-me muito o peito
(FIGUEIREIDO, 2011, p. 119).

Sobre as desculpas pelas quais o colonizador se pautou para poder explorar o

continente africano, está à frente o discurso civilizatório de que a Europa, sempre

superior à África, precisava levar um pouco de sua luz a um continente pouco

evoluído, segundo Meneses:

Para além da sua função legitimadora, a ideia de missão civilizacional,
que ainda perdura em várias interpretações de cariz paternal e
luso_tropicalista, integra_se numa visão em que o africano permanece
refém do seu primitivismo, do seu atraso. E nessa visão, é_lhe recusada
inclusivamente a autoria plena dos seus anseios e projetos nacionalistas.
(MENESES, 2013, p. 45).

Esse diálogo criativo com o passado que o livro Caderno de Memórias

Coloniais faz, acaba ferindo o orgulho de um Portugal imperialista, expansionista,

que tem um sentimento coletivo de posse em vários lugares do mundo e se

orgulha dessas posses. Pois os portugueses sempre tiveram muito orgulho do seu

império, de suas ocupações que eles chamam de conquistas, e todas essas

chamadas conquistas, contam apenas um lado da história, e silencia o outro, como

a maioria das histórias de colonizador em terras alheias, eles só falam aquilo que

lhes beneficia. Para Peralta:

Talvez por isso, tanto no domínio académico como no de uma esfera
mais ampla da designada sociedade civil, tenha sido notória a
desatenção aos aspectos mais problemáticos da história do império,
nomeadamente os associados ao seu fim, como a guerra colonial e o
súbito repatriamento de centenas de milhares de portugueses quando as
colónias portuguesas em África se tornam independentes. Também no
domínio privado, das sociabilidades mais íntimas, se aprendeu a não
perguntar sobre a guerra, ou a recordar África, e o chamado “retorno”, de
acordo com um punhado de lugares comuns imputrescíveis, criando
assim as condições para a transmissão geracional do silêncio (PERALTA,
2011, p. 3).

Quando questionada em sua entrevista ao jornal El País, sobre a decisão de

escrever um livro de memórias politizado e com ar de denúncia, livro que desfaz a
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linha de relatos cor de rosa que só falavam das maravilhas africanas sem nunca

mencionar a que custo os portugueses desfrutavam dessas maravilhas.

Isabela Figueiredo diz que esses relatos que se faziam até então sobre a

colonização são uma construção da verdade, e não necessariamente uma mentira,

pois ela mesma viveu essa verdade, ela viveu em Moçambique e lembra daquelas

maravilhas ao ar livre de um país tropical com um clima único. Mas ela não pôde

deixar de reparar em coisas que nunca lhe agradaram, como o tratamento dado

aos moçambicanos.

A escritora diz que percebia uma perversidade a sua volta, e que para

perceber o quanto isso era errado, ela não precisou que ninguém a dissesse o

quanto aquilo era injusto, ela aprendeu o que era racismo sozinha, porque nunca

se sentiu indiferente com a situação dos negros, ela mesma notava como seu pai

os tratava mal, e nunca concordou com essas abordagens. Isabela Figueiredo

sempre relata que o pai aplicava castigos físicos aos empregados negros que, por

algum motivo o tivessem desagradado em algo, vejamos:

De maneira que, ocasionalmente, aos sábados à tarde meu pai tinha que
ir ao caniço procurar o Ernesto. [...] O meu pai levava-me pela mão, e eu
sentia-me portátil leve; [...] O meu pai perguntava [...] Onde está o
preguiçoso? A mulher apontava a palhota. [...] O meu pai gritava lá dentro,
e aos safanões trazia-o para fora, atordoados ambos. Segunda, vais
trabalhar, ouviste? [...] Cabrão preguiçoso. [...] E eis que o homem branco
mete uma nota na mão da negra e diz-lhe, dá de comer aos teus filhos.
[...] E voamos ambos para fora do caniço [...] O branco foi lá dentro, deu
porrada no Ernesto [...] E o homem branco que me leva pela mão voando,
atravessa o caniço veloz,, procura a Bedford estacionada lá fora,
senta-se, põe o motor a trabalhar, arranca, olha para mim, então, está
cansada, querer ir beber uma Coca-Cola? Querer que te deixe provar o
meu pênalti? Olho-o, não respondo. Aquele homem branco não é meu
pai (FIGUEIREDO, p. 51-53).

Sabe-se que, quando se fala abertamente sobre questões raciais e sobre as

práticas colonizadoras em África, isso acaba abrindo um debate bastante

necessário. Antes desses debates virem à tona, quem tinha voz para falar sobre o

colonialismo era o próprio colonizador. E isso fazia parecer que as práticas

colonialistas eram brandas e civilizatórias, e essa visão sobre o colonialismo

dominava os discursos a respeito do tema. Mas hoje, já se toca nas feridas abertas

pelo colonialismo. O livro de Isabela Figueiredo ajuda a abrir outros caminhos de

debate sobre o assunto, pois até então, havia uma espécie de pacto do

esquecimento em se falar do lado negativo do colonialismo. Conforme Ribeiro:
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Hoje, à distância de quase 40 anos do 25 de Abril de 1974, é possível
refletir sobre os modos, os processos e o tempo que demorou à
sociedade portuguesa negociar o que se deveria esquecer e o que se
deveria recordar da ditadura, de África, da Guerra Colonial – para, sobre
este pacto de esquecimento e recordação, inventar uma possível
democracia no tempo prescrito de eleições e outros urgentes processos
que compõem o corpo social e político dos sistemas democráticos
ocidentais. Memória e não memória, silêncio, trauma, recalcamento, mas
também exaltação, imaginação, invenção e novidade são assim alguns
dos pressupostos sobre os quais se ergueu a nossa jovem democracia,
nascida sobre uma revolução imaginada como pacífica, esquecendo
assim, de um só golpe, todo o sangue de África que ela continha.
Resumindo, a memória, e sobretudo a memória de África, não parecia ser
contemplada como um elemento essencial à construção da nossa
democracia. Ao contrário, ela era permanentemente o seu elemento
perturbador, pois nela tropeçávamos a cada passo, ora sob a forma dos
ex-combatentes regressados, ora sob a forma de retornados de África,
ora ainda sob a forma de complexas negociações diplomáticas que cada
dia nos comprometiam com a rota europeia e nos desresponsabilizavam
de África no âmbito do quadro geral da Guerra Fria que então se vivia e
que nós sabíamos que iria ser bem “quente” lá em baixo, em África.
(RIBEIRO, 2019, p. 89).

Com isso, entramos na questão da importância da Literatura como lugar de

memória. Sabemos que, a Literatura não tem uma obrigação documental de

provar o que diz. Mas a Literatura tem seus próprios caminhos e recursos para

falar as suas verdades, tudo isso dentro de uma linguagem elaborada e poética.
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1.3 A IMPORTÂNCIA DA OBRA

Não se pode negar que a memória dos portugueses em relação ao

colonialismo sempre foi muito seletiva. Ressalta-se aquilo que tem orgulho de

mostrar, como os feitos de suas navegações, e esconde aquilo que se quer ocultar,

como todas as injustiças e explorações que os portugueses cometeram quando

estavam invadindo outras terras.

O fato é que, por vergonha ou mesmo por não considerar esse outro lado da

história importante, e muito disso devido ao complexo de superioridade europeu

sob os povos africanos, os portugueses sempre costumam exaltar as suas

histórias de aventura pelo mundo como se as suas explorações e conquistas não

tivessem prejudicados outros povos.

Com isso, o livro Caderno de Memórias Coloniais ajuda na construção de

uma memória mais democrática, e toca em questões mal resolvidas da história de

Portugal com ele mesmo, e também na histórica da África, tão ferida e

desvalorizada e explorada por nações europeias que sempre se acharam no

direito de ocupar espaços africanos e explorá-los da forma como melhor achassem

conveniente.

Nessa linha, a literatura de Isabela Figueiredo acaba exercendo a função de

questionar esquecimentos propositais por parte dos portugueses. Nas palavras de

Ribeiro:

Escritores como Helder Macedo, Lídia Jorge, António Lobo Antunes,
João de Melo, Carlos Vale Ferraz, Ricardo Saavedra, mas também os
mais jovens Paulo Bandeira Faria, Rodrigo Guedes de Carvalho ou
Isabela Figueiredo têm vindo a preencher significativamente esta linha
ficcional. Pelas análises profundas que empreendem do Portugal
contemporâneo, intrinsecamente ligado à memória da ditadura que se
prolonga nos nossos gestos, pensamentos e políticas e pela leitura
política e ideológica que vai fazendo do que foi o colonialismo em África,
que ainda hoje assombra, de maneira fracturante, o presente pós-colonial
português, estas obras questionam os protocolos de esquecimento sobre
os quais se fundou e construiu a nossa democracia, mais à procura da
Europa do que de si própria, exigindo-nos uma democracia com memória.
(RIBEIRO, 2019, p. 90).

Essa literatura contribui para uma espécie de tomada de consciência

pós-colonial. O livro de Isabela Figueiredo oferece esse novo olhar a respeito do

colonialismo português, e, ainda oferece ao leitor uma linguagem inocente pelo
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olhar de uma criança que viveu e vivenciou o colonialismo durante a sua infância.

Claro, o vivenciou de uma forma privilegiada como a maioria dos brancos que

estavam em África. Mas a novidade fica a cargo de como a narradora se

posicionou acerca dessas questões, pois Isabela Figueiredo tem um olhar apurado

e não romantizado sobre a passagem dos portugueses em África. Quanto a isso,

segundo Cavalieri:

No livro de Isabela Figueiredo, bem pelo contrário, perde-se qualquer
vontade de reconstrução idealizadora, as suas são memórias tingidas de
vergonha, sentimento ligado à culpa que ressoa por todo o livro, mas que,
através da escrita, se tornam uma oportunidade importante de
transformação de perspectiva sobre o passado e, por consequência, de
atuação sobre o presente (CAVALIERI, 2009, p. 218).

Sobre a escrita de Isabela ser pelo olhar de uma criança, aponta Ribeiro:

Contudo, e relativamente a esta bibliografia sumariamente apresentada,
o livro de Isabela Figueiredo oferece a grande novidade do olhar sobre o
colonialismo português, não mais a partir do olhar de quem mal ou bem o
protagonizou, ora como filho de administrador colonial, ora como antigo
colono, ora como miliciano do exército colonial em África, mas a partir da
memória do olhar de uma criança que, ao mesmo tempo que acorda para
o mundo, e chora como todas as crianças choram quando percebem o
mundo, acorda também para a realidade do colonialismo (RIBEIRO, 2019,
p.2)

Vale ressaltar que para Isabela Figueiredo conseguir o efeito de mostrar as

suas memórias com a inocência de uma criança que está percebendo como

funciona o mundo a sua volta. Ela disse em entrevista ao Jornal do comércio ter

realmente buscado uma linguagem mais inocente para contar eventos tão duros,

percebamos nesse trecho da entrevista:

Não houve uma procura da forma ideal. O discurso impôs-se, saiu. Eu já
disse que foi um jorro de lava. Não deve haver muitos livros tão pouco
trabalhados na história da literatura. A única coisa que tive consciência de
procurar foi a linguagem da criança, o olhar da criança. O seu coração.
Ingênuo e límpido, como você diz. Eu queria que o discurso fosse o da
menina, não o da mulher. Isso não foi totalmente conseguido. Há
momentos em que se nota mais a mulher, mas a minha preocupação foi
apenas dar voz à criança ferida que ficou lá atrás (JC ON-LINE, 2019).

Além de abordar o passado, o livro de Isabela Figueiredo é capaz de gerar

um futuro e ajuda a abrir caminhos para se falar sobre coisas que até então eram
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tabus para os portugueses, como a sua relação tão complexa com as ex-colônias

africanas. Nas considerações de Ribeiro:

Talvez a partir do livro de Isabela Figueiredo e deste tipo de
representações se possa constituir não só um discurso fundador de uma
identidade da segunda geração (filha de um ex-combatente, filho de um
preso político, filho da ditadura, filho de retornado) mas também, e pela
partilha que oferece, restituir uma (im)possível memória da cena
traumática para quem a protagonizou, ainda que, como mostra Isabela
Figueiredo ou Helder Macedo só se possa fazê-lo, postumamente e,
portanto com efeitos efectivos apenas na segunda geração, mas
seguramente que com efeitos morais de prolongado efeito (RIBEIRO,
2019, p. 8).

Sendo assim, as memórias de Isabela Figueiredo incitam não só uma

recordação, mas também uma reconstrução do passado colonial, possibilitando

uma nova visão dele, que abre caminhos para dar voz aos que nunca tiveram.

Esses relatos acabam quebrando uma narrativa sempre linear contada por

aqueles que ousaram ocupar o espaço do outro, que invadiram e fizeram sua vida

num território que eles achavam ter o direito de conquistar, coisa que hoje, graças

aos novos estudos pós-coloniais, é permitido contestar. Percebamos em Martins:

Caderno de memórias coloniais, de fotografias da infância da autora, que
reforçam a personalização das recordações e a assunção individual de
um papel histórico, que parte do domínio do privado de alguém real para
interrogar e contestar uma narrativa pública, certamente repleta de
personalidades concretas (sobretudo masculinas), mas, no fundo,
despersonalizada na memória geral do coletivo nacional (MARTINS,
2011, p. 6).

Sobre narrativas autobiográficas, que ao mesmo tempo que falam sobre a

vida daquele que a constrói e a narra, também falam por um coletivo e permitem

ao leitor conhecer também a história além do prazer pela literatura, como é o caso

do livro de Isabela Figueiredo. Peralta ressalta que:

O livro de Isabela Figueiredo instiga, portanto, a uma ampla reflexão
sobre um passado que até agora tem resistido à interpretação. Vai
faltando, entretanto, um exame mais sistemático desta memória. Um
exame capaz de estabelecer um diálogo entre a força reprodutora das
instâncias de poder e a força, ora transformadora ora repressora, das
emoções associadas à recordação e ao esquecimento deste passado.
Deste diálogo poderá finalmente resultar a tão adiada reconciliação da
nação com a sua história colonial (PERALTA, 2011, p. 5).
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Foi no século XX que relatos pessoais como memórias e diários acabaram

ganhando campo como produtos de consumo, marcado pela necessidade de

preservar vivências, recordações do sujeito, e também fatos históricos. A

autobiografia, ou romance autobiográfico é um texto que se aproxima do leitor, e

essa relação entre autor e leitor desperta a curiosidade deste último a respeito

daquilo que se lê.

Esse tipo de literatura é centrada sobretudo, no próprio sujeito. O sujeito que

escreve e narra também é o centro de seu próprio discurso. A chamada Literatura

Confessional, por exemplo, é um tipo de discurso mais íntimo que, narrado pelo

homem, fala de uma sequência de acontecimentos que pode explanar o passado e

o presente, e porque não, falar do futuro. No caso do Caderno de Memórias

Coloniais, Isabela Figueiredo, situada no presente, fala do passado, e seu discurso

permite uma discussão acerca do futuro.

Como gênero, a literatura íntima ganha força com a ascensão da burguesia

quando o homem ocidental se dá conta da sua existência no mundo. Claro que os

textos marcados pelo sujeito não são de todo uma novidade, pois já havia textos

desse tipo nas canções líricas portuguesas na época medieval, chamadas

canções trovadorescas de amor e de amigo, pois já nesses tempos o poeta fala

sobre seu coito de amor. Segundo Rodrigues:

O grande questionamento se dá sobre o momento do surgimento da
literatura de cunho intimista, tendo em vista que ela tem como centro o
sujeito e assim, faz parte da sua existência narrar fatos que aconteçam
com ele. Todavia, o discurso íntimo manifesta-se um pouco mais tarde.
Alguns autores localizam o seu fortalecimento na cultura ocidental a partir
do século XVIII, ou seja, do estabelecimento da burguesia, mas são
unânimes em concordar com Lejeune, quando distingue traços desses
textos do século XII, salientando que as cantigas medievais portuguesas
são exemplos claros de textos confessionais (RODRIGUES, 2009, p. 26).

Para analisar uma narrativa autobiográfica, é muito importante considerar a

posição do sujeito e a sua relação com o seu passado. É um tipo de texto que

reconstitui a experiência vivida num texto para ser lido, há uma movimentação do

escritor entre o que foi e aquilo que poderia ter sido. Pois o indivíduo faz a

narrativa de acordo com as reflexões centradas no sujeito. Ao mesmo tempo que o

escritor silencia fatos de sua vida, ele seleciona outros fatos para falar sobre si

mesmo, expondo a imagem que o próprio escritor tem de si. Em abril de 2018,
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Isabela Figueiredo conversou com o jornal O Globo, e falou sobre os estudos

acadêmicos a respeito do gênero de seu livro:

A minha literatura está inserida naquilo que os contemporâneos chamam
de autobiografia. E no meu caso, acho que é impossível fugir [...] É um
livro escrito sobre a memória de uma menina que não tem consciência
politica, e essa memória é verdadeira. Em Portugal, continuamos vivendo
uma relação muito forte com as ex-colônias (O GLOBO, 2018).

Quando se fala em narrativas autobiográficas, centradas no sujeito, o francês

Phillipe Lejeune é um nome em destaque para tratar do assunto. Estudioso de

autobiografias, Lejeune conseguiu formular alguns princípios fundamentais que se

encontram nesse gênero. Antes de Lejeune dedicar-se aos estudos de textos

autobiográficos franceses, esse gênero chegava a ser considerado uma

subcategoria, e não uma categoria com suas próprias peculiaridades. Como

comenta Rodrigues:

Uma primeira definição de autobiografia pode ser encontrada no próprio
nome: biografa de uma pessoa feita pela própria, traduzindo assim, sua
vida sem ‘grafias’ e ‘escritas’. Philippe Lejeune40. Define textos
autobiográficos como sendo relatos retrospectivos que alguém real faz da
sua própria existência. Compreende gênero como memórias, biografias,
romances pessoais, auto-retratos, etc. Segundo o autor, se estabelece,
nesses textos, um pacto autobiográfico em que a identidade do autor será
confirmada pelo seu nome no texto, que remete ao nome da capa.
(RODRIGUES, 2009, p. 26).

Sobre esse gênero literário, é importante salientar que o ato de narrar a si

não é totalmente diferente do ato de se inventar ou se reinventar. Um texto como

um diário íntimo, por exemplo, tende a ser um texto de confissões datadas próximo

dos fatos descritos no diário tendo uma finalidade mais íntima entre aquele que

escreve de si para si mesmo. Pois o diário normalmente é um texto escrito para

ficar guardado, diferente de um texto autobiográfico construído para ser publicado.

Assim, nesse último caso, pode haver um maior cuidado com o que se vai dizer e a

forma que se vai dizer. E essa preocupação com a linguagem aproxima o gênero

autobiográfico mais do literário do que um diário íntimo, que talvez nunca chegue a

ser lido se não por aquele que o compõe. Conforme aponta Calligaris:

Narrar-se não é diferente de inventar-se uma vida. Ou debruçar-se sobre
sua intimidade não é diferente de inventar-se uma intimidade. O ato
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autobiográfico é constitutivo do sujeito e de seu conteúdo. Essa
concepção é confirmada pelo fato de que a modernidade não para de
escrever o ato autobiográfico como ato suscetível de modificar
diretamente a vida do sujeito. Que essa era a ideia original da psicanálise,
não há dúvida. Menos banal é constatar que essa mesma ideia continua
animando uma incessante produção de atos autobiográficos
(CALLIGARIS, 1998, p. 49).

Lejeune fala em uma entrevista em como ela percebe o texto autobiográfico:

A autobiografia se inscreve no campo do conhecimento histórico (desejo
de saber e compreender) e no campo da ação (promessa de oferecer a
verdade aos outros), tanto quanto no campo da criação artística. É um ato
que tem consequências reais: foi o que tentei mostrar numa série de
estudos que analisavam como o ato autobiográfico se inscreve no campo
do direito. Há mentirosos que são estigmatizados. Há malvados e
indiscretos que são temidos e punidos. Há verdades que ferem
(LEJEUNE, 2005 apud NORONHA, 2008, p. 104).

Pensando nisso, Lejeune propõe o que ele vai chamar de “Pacto

autobiográfico” texto publicado em 1973 na revista Poétique. Embora esse texto

tenha enfrentado algumas críticas por aqueles que o acham normativo demais,

não deixa de ser um importante aliado para se poder compreender e valorizar a

autobiografia como gênero. O pacto autobiográfico é algo que acontece entre autor,

leitor e narrador. Conforme comenta Faulhaber:

O Pacto autobiográfico é uma espécie de proposta do autor, um discurso
dirigido ao leitor que visa estabelecer um contrato de leitura. Esse
contrato é baseado, acima de tudo, na afirmação de identificação entre
autor, narrador e personagem. Essa identificação é feita através do uso
do nome próprio e pode ser estabelecida de diferentes formas. A primeira,
e mais óbvia, é quando narrador e personagem possuem o mesmo nome,
remetendo a uma pessoa existente, registrada em cartório, que seria o
autor da obra. Outra forma de afirmar a identificação é quando o
personagem não tem nome na narrativa, mas o autor dá indícios de
identificação com narrador-personagem, através de títulos, preâmbulos e
prefácios que remetem ao nome desse autor assinado na capa. Existe
uma terceira forma de constatar essa identificação que não é diretamente
explicitada como nas formas citadas anteriormente. É quando o autor
deixa pistas, ao longo de sua narrativa, como títulos de suas obras
anteriores, menção à sua profissão, nome do pai e da mãe ou até mesmo
uma passagem rápida, na qual seu nome próprio aparece. Tais pistas
permitem ao leitor associar o narrador-personagem ao nome do autor,
assinado na capa. Por outro lado, segundo Lejeune, não haveria pacto,
logo não haveria autobiografia, quando o nome do narrador-personagem
difere do nome do autor, impossibilitando qualquer forma de identificação.
Para Lejeune, a assinatura do autor, seu nome, sustenta o pacto
autobiográfico (FAULHABER, 2012, p. 2-3).

Dentro desse pacto autobiográfico, é preciso dizer que o próprio Lejeune

atualizou suas considerações sobre ele por mais de uma vez. Isso se deu porque,
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depois de rever as suas primeiras escritas dos anos de 1970, ele percebeu a

necessidade falar novamente sobre alguns conceitos, de acrescentar outros e

também de amadurecer as suas ideias. O fato é que, falando de uma maneira

mais ampla sobre o pacto, é importante elencar alguns elementos que fazem parte

desse conceito, elementos que francês Lejeune identificou em comum nas

autobiografias que estudou.

Em um texto autobiográfico, o autor faz um discurso dirigido ao seu leitor.

Esse texto poder ser visto pelo leitor como uma expressão da personalidade

daquele que escreve. Há uma espécie de engajamento pessoal daquele que

escreve através de sua produção textual. Além disso, pode haver também alguns

elementos prévios que podem fazer o leitor a entender aquele texto como uma

autobiografia. Esses elementos podem estar na capa do livro, na folha de rosto, no

prefácio e em possíveis fotos que venham a compor o livro. Além disso, a narrativa

autobiográfica tende a ser em primeira pessoa, e há um contrato entre escritor,

narrador e personagem, que são a mesma pessoa, e isso fica claro para o leitor.

Dessa forma, o escritor também é aquele que narra ao mesmo tempo que é

um personagem das lembranças narradas, e nesse sentido, há uma reflexão

verossímil sobre o passado, onde o leitor é envolvido e convidado e perceber que

o nome do narrador também é o nome do autor. E que esse autor-narrador conta

episódios de sua vida guiado por reflexões, que podem ter ou não uma ordem

cronológica organizada numa linha do tempo reta. As narrações podem estar

embaralhadas, como acontece com o livro Caderno de memórias coloniais, pois

não há uma cronologia linear entre os relatos da autora.

Essa não linearidade faz parte da seleção do autor em narrar aquilo que

denuncia os seus traços de personalidade e os seus posicionamentos. O pacto

autobiográfico não está apenas no conteúdo, mas também na forma do livro, em

sua edição e nos elementos que essa edição trará para que o leitor identifique a

autobiografia e faça parte desse pacto com o narrador-escritor-personagem.

No livro de Isabela Figueiredo, esse pacto é possível de ser percebido logo

ao constatar o seu nome na capa do livro, além de uma foto sua quando ainda era

criança. Na contracapa, também há uma pequena nota dizendo onde Isabela

nasceu e que depois de ir embora para Portugal, ela não retornou à África. No

meio do livro há algumas fotografias de Isabela pequena, e como adendo, além de
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uma entrevista da autora falando sobre sua vida e os assuntos abordados no livro,

ainda há alguns textos que constam em seu blog O mundo perfeito.

No terceiro capítulo da narrativa, a voz está em primeira pessoa dizendo “O

meu pai gostava de foder”, e já é possível o leitor identificar pelas pistas dadas no

capítulo anterior, que os fatos narrados foram vivenciados pela autora do livro, em

especial nessa passagem que ela cita seu pai. Nesse caso, pode-se compreender

o texto de Isabela Figueiredo como um texto de memórias com características

autobiográficas, segundo essas concepções apontadas abaixo:

A diferença na leitura recai então sobre o seguinte aspecto: na
autobiografia o autor se expõe ao afirmar dizer a verdade sobre si mesmo,
ao passo que no romance autobiográfico não temos essa afirmação. No
romance autobiográfico, ficamos limitados ao texto, ao enunciado. Na
autobiografia entra em jogo a enunciação, o sujeito que diz “eu” e afirma,
a um só tempo, ser o autor e o narrador e dizer a verdade sobre si
(FAULHABER, 2012, p. 7).

Ao falar sobre a estrutura de um texto autobiográfico, não é possível dizer

que há uma estrutura fixa, pois quem determina o estilo da escrita é a próprio autor,

e essa liberdade faz parte do próprio fazer literário, pois, embora haja diferentes

livros com estilos narrativos parecidos, cada escritor tem a liberdade para criar sua

estrutura e seu estilo próprio de linguagem.

Outro ponto a ser elencado sobre o livro, é que se trata das memórias de

uma escritora mulher, e sabe-se que, até dentro da literatura, sempre houve uma

hegemonia masculina quando o assunto são obras reconhecidas e estudadas.

Isso, muito se dá pelo modo com que a sociedade sempre se comportou com as

mulheres, segundo Viana:

Desde a antiguidade, quando cabia ainda aos mitos a tarefa de explicar a
formação e configuração do Cosmos e do ser humano, mortal, sexuado e
cultural, reservaram-se para a mulher características ditas naturais, como
passividade, submissão, fragilidade, menor capacidade de raciocínio e
maior emotividade [...] Se a mulher renunciava àquelas características,
chamadas naturais pela cultura de uma civilização marcadamente
falocrática, a mulher tornava-se um abrigo diabólico (VIANA, 1995, p. 13).

Assim, a escrita de uma mulher se torna também uma forma dela ocupar um

espaço que sempre foi reservado para homens, pois culturalmente apenas eles

eram considerados seres capazes de raciocinar. Nessa linha, tomando posse da
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linguagem, a mulher também chama para si o direito à fala e o direito de ser ouvida.

Isabela Figueiredo, em suas memórias, fala de temas que por muito tempo foram

considerados tabu para as mulheres, como a sexualidade, pois a autora comenta

sobre as suas primeiras experiências sexuais. Analisemos esse trecho do livro:

A Domingas era mais velha que eu, tomávamos banho de imersão juntas.
Eu achava-a grande, e bonita, porque já tinha mamas e pelos púbicos [...]
A Domingas me masturbou pela primeira vez [...] E procurou com o pé, a
entrada da minha vulva, que esfregou devagar [...] Deixei-me ficar a olhar
para ela, rindo e gozando, igualmente (FIGUEIREDO, 2011, p. 94).

Contudo, não fica difícil imaginar o quanto Isabela Figueiredo pode ter sido

criticada por suas memórias, como já comentamos que foi. Por mais que seu livro

tenha sido escrito no século XXI, não deixa de ser uma mulher falando sobre

assuntos que nunca lhe deram espaço para falar. Pois, a figura do colonialismo

sempre esteve mais centrada e representada por homens, no caso dos

portugueses, desde os desbravadores dos tempos da navegação que sempre

eram homens.

Ao criticar o colonialismo português, mesmo que o tenha presenciado, há

uma tentativa de apagar a voz de Isabela Figueiredo, principalmente pela sua

condição como mulher, tentando a ofender nesse sentido. Há uma tentativa de

descredenciar sua fala, principalmente logo que o livro foi lançado. Ela comenta

isso na entrevista dada à Folha de São Paulo em 2018 “Em Portugal, em 2009,

ouviu os piores insultos. ‘Diziam que eu era traidora à memória de meu pai,

mentirosa, que pertencia a uma classe social baixa e era puta, é claro’” (Folha de

São Paulo, 2018).

Percebe-se que há uma desconfiança por parte de certo grupo leitor não só

pelo que se narra, ou pela forma como se narra, mas também pelo fato de quem

narra ser uma mulher. Há liberdade por parte de Isabela Figueiredo em tratar

vários assuntos, e ela faz isso por meio da literatura. E essa escolha que ela faz

em tocar em assuntos até então indizíveis, acaba gerando desconfiança, ainda

mais se tratando de memórias femininas. Segundo Viana:

Deve-se a essa liberdade linguística e literária a desconfiança em relação
a autobiografia ditas mais literárias. Acredita-se que quanto mais
elaborada for a reprodução dos fatos vividos, menos exata, menos
próxima da verdade ela estará. [...] No entanto, a liberdade linguística e
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literária é direito adquirido de toda pessoa dotada de capacidade
psicomotora para a escrita, uma vez que a escolha das palavras, assim
como o arranjo que com elas se faz para exprimir emoções, experiências,
pensamentos e posturas [...] E é por esse caminho do direito inalienável
do uso da palavra que muitos autores conseguem driblar a censura à
imprensa, institucionalizada nos momentos de graves crises políticas
(VIANA, 1995, p. 17).

Viana ainda chama atenção em quando se trata de memórias femininas:

No que concerne à escrita memorialística feminina, a luta maior se trava
com uma outra censura, mais sutil e mais imperiosa porque
frequentemente inconsciente: a censura interna de cada um, nascida da
incorporação de valores, concepções e preconceitos que o contexto
sócio-cultural impõe a cada sujeito, muitas vezes, mais impermeável e
castradora do que mecanismos censores externos. A partir dela é que se
fundamenta nas lembranças pessoais aquela dose inevitável de
fingimento que perpassa a narrativa mais ‘verdadeira’ (VIANA, 1995, p.
18).

As memórias deste livro são um tipo de texto que não custam barato à autora.

Pois, Isabela Figueiredo renuncia da sua posição de filha orgulhosa que amava

seu pai para fazer uma crítica aos colonizadores e ao colonialismo, mesmo

sabendo o quanto seu pai a amava e amava Moçambique. Claro, ele amava o país

que colonizou por conta dos privilégios que ele achava que tinha direito ao explorar

àquela terra. Seu pai, com uma mente colonialista, contribuiu para o apagamento

da cultura dos povos locais.

E durante a leitura fica claro que a autora não compactua com o colonialismo

colorido e limpo, esse colonialismo que pessoas da sua família sempre quiseram

exaltar. Ela faz de seu livro uma voz que destoa do relato de outros retornados e

de outras literaturas. Isabela Figueiredo mesmo admite que o estopim que a fez

escrever Caderno de Memórias Coloniais foi sentir falta de haver nas prateleiras,

livros que contassem uma história do colonialismo que muitos não gostam de falar,

e até tentam esconder. Segundo Castelo:

De facto, o Estado português tem preferido evocar o período colonial
mais exaltante: a expansão, os «Descobrimentos» e o Império Português
do Oriente. Em 1986 criou a Comissão Nacional para as Comemorações
dos Descobrimentos Portugueses (CNCDP), com o propósito de
assinalar oficialmente o ciclo de «descobertas» marítimas portuguesas.
Nesse quadro comemorativo, que programaticamente se deveria
extinguir em 2000 (passados 500 anos sobre a chegada de Pedro
Álvares Cabral ao Brasil), não havia lugar para revisitar o colonialismo
português tardio. Embora a CNCDP tenha patrocinado algumas
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(escassas) iniciativas que extravasavam o período áureo dos
«Descobrimentos» portugueses, fê-lo sem qualquer visão integrada e
apenas respondendo a solicitações pontuais de investigadores10. Dentro
da mesma lógica de enaltecimento dos feitos marítimos dos portugueses,
em 1998, organizou-se em Lisboa a última exposição universal do século,
sob o signo dos Oceanos, e coincidindo o quinto centenário da chegada
de Vasco da Gama à Indiano espaço público português, a memória do
«fim do império» é que, de tempos a tempos, irrompe como um problema
mal resolvido [...] Em Portugal não existe uma política oficial de memória
relativa ao chamado terceiro império português: não foi promulgada
legislação específica sobre a preservação da memória do colonialismo ou
sobre o seu tratamento nos programas escolares; não estão em
preparação museus, centros de pesquisa ou outros espaços de evocação
e reflexão relativos à nossa presença colonial em África (CASTELO, 2006,
p. 4-5).

O que se pode perceber é que a memória coletiva portuguesa não dissipa do

espírito português desde os tempos das navegações e expansões. Passando

pelas navegações, pelo sebastianismo, pelas colônias grandes como o Brasil e por

toda a sua história de conquistas, nota-se certo orgulho em exaltar tudo isso por

parte dos portugueses.

O fim do terceiro império acabou sendo um grande trauma para eles. Um

povo que sempre sonhou com uma grandeza expansionista e acabou vendo o seu

tão sonhado império ruído pela luta pela libertação dos tão subjugados povos

africanos. Portugal perdia suas colônias, mas também tinha que engolir seu

orgulho, não é à toa que esse é um assunto pouco falado entre os portugueses, e

nesse sentido, o livro de Isabela Figueiredo lhes é uma pedra no sapato.
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CAPÍTULO 2 – CONTEXTO HISTÓRICO

2.1 O IMPERIALISMO E A DISPUTA DOS EUROPEUS PELOS TERRITÓRIOS
AFRICANOS

Próximo ao fim do século XIX, com a Revolução Industrial, tornou-se clara a

procura das potências europeias por novos comércios e expansão do seu mercado

pelo mundo. Os países industrializados passam então a concorrer por novos

mercados, matérias-primas e mão de obra barata. Contudo, Portugal continuava

tendo uma fonte de renda essencialmente agrícola. Em seus estudos, Sampaio

(2014) aponta que ao fim do século XIX Portugal ainda se limitava a explorar o

litoral e apenas alguns pontos do interior do país.

Moçambique já fazia parte das ocupações portuguesas desde os tempos das

navegações, no século XV, mas, a efetiva ocupação só aconteceu séculos mais

tarde com o advento da Revolução Industrial e a briga dos países europeus para

ocupar territórios africanos. Sobre o primeiro contato de Portugal com

Moçambique, comenta Pimenta:

Os primeiros contatos entre o colonizador português e os povos nativos
de Moçambique se dão por volta do século XV, em meados de 1498 [...]
Aportando do sul de Moçambique, atuais cidades de Inharrime e
Inhambaque, os portugueses almejavam novas rotas de comercialização
– marfim, ouro, prata, especiarias, produtos exóticos, e mais tarde, tráfico
humano (PIMENTA, 2014. p. 20).

Em 1884, Portugal propõe a Conferência de Berlim, para que fosse

delimitada a divisão entre as potências europeias, e desenvolve um projeto de

dominação territorial chamado “mapa cor de rosa” (CABAÇO, 2007, p. 78).

O plano tinha por objetivo consolidar o direito português sobre a área pelo

seu histórico de exploração. A princípio, o processo de ocupação intermediária foi

realizado entre os territórios de Angola e Moçambique. A corrida pelas posses que

já indicavam o processo de imperialismo foi demonstrada em forma de conflitos: a

Inglaterra não reconheceu os acordos propostos por Portugal. Com a escusa de

proteção de etnias que habitavam os territórios africanos, em 1889, os britânicos

tentaram argumentar seu interesse na região. Dessa maneira, Portugal e

Inglaterra entraram no embate por posses em solo africano.
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Após conflitos constantes, a Inglaterra, com o conhecido Ultimato Britânico,

exige a retirada das tropas militares portuguesas que se estabeleciam na área,

com a ameaça de quebra de relações diplomáticas e retaliação militar (SAMPAIO,

2014, p. 64). Com a ameaça de uma possível guerra, a primeira reação

portuguesa foi a ordem de evacuação do território, principalmente por saber que

não teria poder bélico para enfrentar tal combate.

O interessa da Inglaterra nos territórios africanos não era humanitário e sim

comercial. A briga dos ingleses com os portugueses eram em que teria o direito de

explorar o solo africano para benefício próprio. O fato de a Inglaterra ter

contribuído para a abolição da escravatura foi uma tática puramente interessada

em benefícios comerciais como mão de obra barata. Segundo Pimenta:

Sendo contra a escravização, que impedia a vantagem econômica do
capitalismo industrial por meio do trabalho livre, em 1807, a Inglaterra
proclamou o fim do tráfico negreiro e criou o ‘Instituto Africano’ para
fiscalizar, internacionalmente, os infratores. Apesar do tratado
luso-britânico – o tráfico negreiro fora considerado igual à pirataria, o que
permitia à marinha realizar inspeções nas navegações portuguesas -,
atividade escravagista perdurou até o início do século XX, meados de
abril de 1978, nas costas de Moçambique. [...] Entretanto, a subjugação
continuou a persistir em Moçambique. A transição do regime
escravocrata para o trabalho livre não significou uma adequação às
novas relações de produção e nem aliviou as sequelas da relação
colonial (PIMENTA, 2014, p. 22).

Com isso, sabe-se que por interesses capitalistas, foram criados pela

Inglaterra, formas de proibir o tráfico humano de África para outros continentes.

Mas nada disso aconteceu de forma rápida e muito menos por questões

humanitárias. Sempre houve interesse das potências europeias em explorar

territórios africanos, e, a briga entre Inglaterra com Portugal por esses espaços

perdurou por alguns anos. Mas, como Portugal tinha ocupado países como

Moçambique e Angola séculos antes da Inglaterra, esses países voltaram a ser

apossados pelos portugueses por um acordo feito entre eles e os britânicos.

Em de 1891, foi definitivamente firmado o acordo em que se definiram as

fronteiras físicas entre Angola e Moçambique e incentivou os portugueses a, de

fato, passar a explorar o território que havia sido deixado de lado por tanto tempo.

Mesmo que já tivessem esses lugares sob sua posse desde o século XV, o interior

desses locais foi realmente conquistado apenas durante o século XX (SAMPAIO,
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2014, p. 62). O esforço português na virada do século XIX para o século XX esteve

na ocupação territorial das colônias africanas, e os índices demonstravam disparo

da presença de migrantes em África.

Sampaio, nas considerações finais de seu estudo, evidencia que foi só a

partir do Ultimato Britânico, com o orgulho nacional ferido que surgiu uma maior

necessidade de mostrar-se forte de novo. Com isso, Portugal, então, engajou-se a

dar espaço sobre o fluxo populacional nas terras africanas. Segundo Afonso

Costa:

Depois (de 1888), com a chegada das nossas crises, a emigração saltou
para 23981 em 1888, 29421 em 1890, 30383 em 1893, até chegar a
44746 em 1895! Foi este o ponto culminante da nossa emigração, como
foi também um dos pontos culminantes dos nossos desastres
econômicos e das nossas crises políticas, caracterizadas por uma feroz
reação (COSTA, 1911, p. 12).

Inclusive, o governo propôs o desvio do fluxo migratório do Brasil para o

continente africano na crença de que favoreceria trabalhadores desempregados.

Entretanto, havia uma crescente crítica de que o proveito da mão de obra enviada

para o país seria baixo, além de apresentar menos oportunidades do que a

metrópole. Os migrantes, em geral, eram operários, camponeses, e pessoas da

classe trabalhadora. Esta parcela da sociedade não seria tão beneficiada, tendo

em vista que a situação da colônia não era nada simples. O custo de vida caro e a

baixa remuneração submetia a população a um estado de luta pela própria vida,

citado por Antônio Ennes (ENNES, 1947, p. 62) como struggle for life. Assim,

Brasil continuava sendo a preferência de rota das migrações portuguesas

No ano de 1896, um importante incentivo para a imigração foi implementado:

a gratuidade do passaporte para quem fosse às colônias. Em 1907 já não havia

mais obrigatoriedade no uso de passaporte, apenas para aqueles que saíam do

país. Com essas políticas de emigração, Portugal cada vez mais marcava território

em suas colônias africanas e a colonização durou até 1975.

Moçambique só conquistou a sua independência depois de uma guerra de

luta armada contra os portugueses, essa guerra se somou à queda do regime

político de cunho fascista que governa Portugal, esse regime político era chamado

de Salazarismo ou Estado Novo, e o mesmo não admitia perder as suas colônias

em África.
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2.2 SALAZARISMO – ESTADO NOVO

A população portuguesa encarava uma ditadura chamada Estado Novo, que

se instalou no país com a queda da primeira república. Entretanto, o despreparo

do grupo militar não possibilitou a melhora da economia do país que permanecia

vulnerável. Com isso, não perdurou: com a promessa de um milagre financeiro, em

1928, o professor António de Oliveira Salazar assume o cargo de Ministro das

Finanças. Com o sentimento de esperança garantido por Salazar e o crescimento

do Fascismo na Europa, a idealização do Novo Estado surgiu como o impedimento

do regresso, retorno ao fracasso. Assim, de acordo com Candeias:

O destino histórico da 1° República no quadro de um estado periférico e
pobre, não poderia ser senão o que foi: esmagado por entre a pressão
sindical e o poder do grande capital, as fracas classes médias urbanas
encontraram no Salazarismo um compromisso conservador que a troco
das liberdades típicas do liberalismo que, de qualquer das formas a
instabilidade dos regimes anteriores não tinha permitido potenciar, lhes
fornecerá um quadro de vida estável e previsível dentro dos
condicionamentos conhecidos (CANDEIAS, p. 163).

Em 1932 é publicado o projeto de Constituição, posteriormente aprovado em

1933, que estabeleceria o novo regime. E, com isso, surge o Estado Novo e

Salazar assume o posto de Chefe do Estado.

O Salazarismo constitui o regime autoritário mais longo na Europa Ocidental,

pois, foram nada menos que cinco décadas de censura. Com caráter autoritário e

discurso nacionalista, Salazar era visto como a salvação de Portugal. A

concentração do poder, o antiparlamentarismo e a existência de um único partido

são fortes pontos contra a democracia, evidenciando as características opressoras

desse governo. Além disso, havia também manipulação e censura dos veículos de

notícias, à medida que apenas uma “boa imagem” de Salazar poderia ser

passada.

A censura, monitoramento e supervisão sobre os órgãos de imprensa foram

uma das mais marcantes características autoritárias desse governo. Os jornais

republicanos sofriam uma rígida vigilância e não podiam publicar nada que não

passasse pelo carimbo da censura, que, decidia se os jornais podiam ou não

publicar determinado conteúdo. Veículos de imprensa que estavam mais alinhados

ao regime tinham um pouco mais de liberdade e uma supervisão menos intensa.
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A perseguição e a prisão de jornalistas eram algo comum a esse regime, e

no auge de sua censura, até anúncios publicitários foram vetados de ser

publicados, pois, acreditava-se que não se poderia dar voz aos chamados inimigos

do estado. Quanto a censura de obras literárias, ela nunca chegou a ser

estabelecida, mas, o governo tinha autonomia de recolher obras se as

considerasse transgressoras.

Antônio de Oliveira Salazar era tratado pela imprensa que o apoiava como o

salvador da pátria, e até parte da imprensa exterior reconhecia seus feitos. A

propaganda manipulada positivamente para maior destaque da sua imagem,

juntamente à dominação carismática da população no meio político, potencializou

sua credibilidade.

Colonialista, o governo de Salazar definia-se como um Estado

pluricontinental e multirracial, pretexto evidente para a continuidade da posse de

suas colônias sem denominá-las, de fato, como colônias. No lugar disso, as

chamava “províncias ultramarinas” e elas eram vistas extensão inseparável de

Portugal. Mais uma vez, negando completamente o processo de dominação

estabelecido por tantos anos. Era como se Moçambique não existisse separado de

Portugal.

Na mesma legislação que estabelecia essa nomenclatura que minimizaria o

peso de Portugal continuar com a posse de colônias enquanto o resto do mundo

pregava a descolonização, houveram ainda medidas que feriam direitos

fundamentais da população nativa. Inclusive, reforçando o processo de

desconstrução cultural, onde a cultura eurocêntrica era tida como a “correta”.

Estas medidas vieram moldar novamente as relações entre colónias e
metrópole e, no novo quadro político‐jurídico, o estatuto do indígena
assumiu um papel central. Este negava à grande maioria dos africanos
todo um conjunto de direitos indispensáveis ao exercício da cidadania,
nomeadamente ao nível do acesso ao mercado de trabalho e ao nível da
progressão profissional e salarial. Tratou‐se de uma política que visava
dirigir a mão de obra africana para o ‘trabalho barato’, de modo a servir o
crescente setor capitalista e a promover os interesses da população
branca.13 Num outro patamar, este estatuto procurava também
institucionalizar o estatuto de cidadão assimilado ‘à cultura portuguesa’
(GOMES; MENESES, 2013, p. 66).

Salazar conseguiu manter o saldo estatal positivo, além de manter

neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial, evitando maiores conflitos.
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Porém, mesmo com a melhora, Portugal ainda era um país sem industrialização,

com a economia rural e de baixo rendimento, além da mão de obra barata por ser

desqualificada. Em relação às colônias, o governo de Salazar ainda reforçava a

ideia do domínio desses territórios como fonte de poder e nacionalismo. Tentando

estreitar o relacionamento entre metrópole e colônias, no ano de 1930 foi

decretado o Ato Colonial, que determinava princípios e pilares da relação do

dominador com as colônias.

Portugal ia em contramão ao novo contexto que o mundo vivia: a ONU

incentivava uma política de emancipação dos territórios coloniais no contexto do

pós Segunda Guerra Mundial. Entretanto, o governo de Salazar se apoiava no

ideal de que eles tinham orgulho de ser sós e continuavam tomando decisões

unilaterais e mantendo as colônias portuguesas. Evidentemente, em busca pela

autodeterminação, os povos africanos cada vez mais buscavam por sua liberdade

das garras da metrópole, que persistia em negar a sua independência, mesmo que

aquilo lhe acarretasse repressões das Nações Unidas. Com isso, diversas revoltas

passaram a acontecer em solo africano, como o anúncio de algo maior.
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2.3 A LUTA DE MOÇAMBIQUE PELA EMANCIPAÇÃO

Em Moçambique, por volta dos anos 30, havia grande insatisfação da

população local por Portugal assumir o monopólio de toda sua produção destinada

à exportação e, mesmo com crescente aumento na quantidade de produtos

produzidos pela colônia, os salários ainda eram baixíssimos frente à altíssima

exploração da mão de obra.

O lucro superfaturado de Portugal sob os produtos exportados de

Moçambique gerava descontentamento ao povo que se via em extrema pobreza,

enquanto sua força de trabalho produzia algo tão mais valioso do que lhes era

repassado. Não havia debate: era injusto.

Além disso, a exploração que os países exerciam sob os países africanos

era mascarada sempre por um falso discurso civilizatório. Mas sabe-se que essa

civilidade nunca existiu dentro dessas relações, já que não pode haver civilidade

dentro de um contexto de exploração e injustiças. Na obra História Geral da África

- África do século VI ao XVIII, os autores apontam a relação exploratória de

Portugal com os países africanos, disfarçada como um comércio que beneficiava

ambas as partes, vejamos:

As trocas entre as duas partes eram desiguais, pois os europeus
exportavam produtos de baixo custo, em troca dos quais conseguiam um
número abundante de mão de obra. Deste modo, se eles não tentaram
conquistar o continente, do ponto de vista demográfico, causaram um
grave prejuízo à África. [...] Os benefícios que a África retirou de tais
contatos se limitam à introdução da cultura do milho e de diversas
variedades de mandioca. Não se poderia sustentar que isto compensa a
hemorragia demográfica, sem falar dos sofrimentos infligidos aos
inúmeros seres humanos que foram arrancados de seu meio e levados
para terras longínquas, onde tudo lhes era estrangeiro, para serem
sujeitados a um trabalho pesado nas plantações.” (UNESCO, 2010, p.
55).

Foi em meados dos anos 50 que Portugal designou suas colônias como

territórios ultramarinos, como forma de negar o real fato de que esses territórios

permaneciam como colônias. Indo na contramão ao que o contexto mundial que o

Pós-segunda Guerra pregava, o governo de Salazar optou pela conveniência de

manter esses territórios como colônias, mas alterar o nome para algo de “maior

prestígio”.
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Cansados de serem usados para enriquecer Portugal, entra em cena a

Frente de Libertação de Moçambique, mais conhecida por FRELIMO. Fundada no

ano de 1962, com o principal intuito de livrar-se das garras da presença colonial

em Moçambique, o grupo enfatizava sua luta contra a presença portuguesa em

seu território. Eles lutavam pela emancipação de Moçambique e contra ideais

imperialistas.

Em sua tese, José Luís Oliveira Cabaço, aborda sobre o antagonismo criado

entre negros e brancos durante a tensão deste período, onde afirma que “O

dualismo da sociedade moçambicana se traduzia numa profunda distanciação e

desconfiança entre ‘brancos’ e ‘negros’” (CABAÇO, 2007, p. 377).

O partido nacionalista lutava pela descolonização do território moçambicano.

A organização foi responsável por diversos dos levantes contra o domínio

português em seu território. Segundo Cabaço:

Difundia-se, entre muitos, e de forma crescente, a sensação de que a
causa de seus sacrifícios residia no comportamento de uma comunidade
branca abastada e prepotente, alheia a seu esforço, displicente perante
seus sacrifícios, e de governantes incompetentes, corruptos e
acomodados aos privilégios. Os sofrimentos que aceitavam não eram
partilhados nem valorizados pelos brancos residentes, que continuavam
beneficiando das mordomias que a injusta situação lhes proporcionava.
Da auto-representação de “herói incompreendido”, se passava à
descrença dos reais motivos que determinavam a sua condição de
soldados em risco de vida, longe da própria terra. Daqui ao sentimento de
vitimização a estrada é curta (CABAÇO, 2007, p. 372).

A população local sentia sua cultura oprimida pelo eurocentrismo. A

perspectiva de crescimento e de uma vida melhor aos povos locais era baixíssima

e, devido ao baixo investimento em educação, a falta de especialização tornava a

mão de obra barata. Diante de uma situação insustentável, o sentimento de

insatisfação crescia no povo. Entretanto, o governo não cedia: todos aqueles que

se demonstravam revoltosos eram exilados por apresentar ameaça ao regime.
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2.4 A FRELIMO

O movimento FRELIMO, liderado pelo sociólogo Eduardo Mondlane, que foi

o primeiro presidente da organização, busca a independência de forma pacífica,

através de negociações. Entretanto, notando que aquelas eram tentativas

consecutivamente falhas, Mondlane não se conforma e dá início ao processo de

revolução através de guerra, em 1964. O apoio da população moçambicana

agregou na quantidade de combatentes, dando maior poder militar à revolução.

Com apoio da União Soviética e da China, a Frente de Libertação de Moçambique

recebeu diversos armamentos pesados e com isso, a guerra foi se tornando cada

vez violenta e passou a assustar os colonizadores que ali residiam.

A FRELIMO fez toda a diferença para que um coletivo moçambicano

começasse a buscar a sua própria identidade livre do domínio português. Havia

ideias nacionalistas se formando, ideias constituídas pela similaridade de um povo

que tinha algo em comum, e que, esse comum fazia com que os moçambicanos

lutassem pela sua independência e tivessem o direito de não mais viver sob o

domínio Português. Segundo Pimenta:

O ambiente colonial de Moçambique, regido por um disciplinador, fez o
uso de suas ações segregacionistas e racistas, buscando assim,
fragmentar os grupos etnolinguísticos, desestruturar as sociedades
tradicionais e manter a ordem colonial. Assim, a minoria branca, imbuída
de privilégios, afirmou a sua superioridade em relação aos indígenas,
tratados como inferiores, marginais e semi-escravos. [...] Cabe ainda citar,
como um dos instrumentos reguladores, o toque de recolher depois das
21 horas. Nenhum indivíduo africano poderia circular nas ruas depois
desse momento (PIMENTA, 2014. p. 23).

No ano de 1969, Eduardo Mondlane foi assassinado ao abrir uma

encomenda que, na realidade, era uma bomba. Mesmo que nunca confirmado, é

historicamente notório o interesse da polícia portuguesa em desestabilizar o

movimento de libertação em Moçambique. E, com isso, a crença é de que Portugal

tenha sido responsável pelo ataque, mesmo que provas concretas nunca tenham

existido a respeito disso.

Anos se passaram e a FRELIMO deixava cada vez mais claro, através dos

ataques de guerrilha, que não reconsiderariam a exigência da liberdade. Com isso,



44

são intensificados os ataques que contribuiriam para a Revolução dos Cravos. Em

Moçambique, especialmente, a movimentação militar da FRELIMO foi otimizada.

Além da guerrilha armada, havia um forte movimento intelectual que também

contribuiu para a luta pela independência de Moçambique. Esses movimentos

intelectuais foram formados dentro da CEI Centro de Estudantes do Império. Tal

instituição teve, primeiramente os seus estudos bancados pela metrópole, que

queria formar uma elite intelectual para manter o poder na colônia. Acontece que,

com essa elite intelectual se formando, espírito nacionalista na colônia vai

ganhando corpo, e a CEI acabou sendo perseguida pelo governo Salazar por

acabar se voltando contra os seus ideais. Nas palavras de Pimenta:

A CEI, na visão do governo português, tinha como pressuposto o ideal de
Império unificado a partir da centralização dos estudantes, o que, por sua
vez, facilitaria o controle politico e social. No entanto, a mesma passou a
ser perseguida [...] acusada de oposição ao governo Salazar. [...] A CEI é
transformada em algo oposto àquilo que se queria com a sua criação,
tornando-se [..] uma elite africana. (PIMENTA, 2014. P.31).

Após a morte do Chefe de Estado português Antônio Salazar, em 1970, as

colônias portuguesas em África recebem a visita de seu sucessor, Marcelo

Caetano. O novo Chefe de Estado de Portugal reafirma as colônias como

territórios ultramarinos, tornando evidente que o país não estava disposto a recuar.

Sob novo comando, o governo seguia com o aumento de censura da imprensa e

daqueles contra o regime que, como consequência, eram exilados.
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2.5 GUERRA COLONIAL – A LUTA PELA DESCOLONIZAÇÃO E A
REVOLUÇÃO DOS CRAVOS

A África, essencialmente, continuava como potencial fonte de matérias

primas para a indústria portuguesa, além do poder que lhes proporcionava.

Portugal não abriria mão de suas colônias tão facilmente. Por cerca de 1960 são

iniciados movimentos nas colônias portuguesas em prol da emancipação. Alguns

desses movimentos eram armados, o que demandou, na reação portuguesa,

considerável aumento nas despesas militares, fato que contribuiu para crise

econômica de Portugal. Na tentativa de oprimir essas revoltas, em 1968, as

despesas com as forças militares já representavam 36% do orçamento estatal

(RAMOS; MONTEIRO; SOUSA, 2012, p. 678).

Em 1960 ou 1961, quando o ministro Botelho Moniz lhe apresentou um
orçamento de 1 500 000 contos, Salazar comentou «Se para a defesa do
Ultramar fosse necessário esse dinheiro, tínhamos de desistir dos seus
territórios», e deu-lhe apenas 100 000 contos. Em Agosto de 1965,
insistia: «temos de baratear a guerra, senão esgotamo-nos e não
aguentamos». Podia-se fazer a guerra contra os «ventos da História»,
mas não contra a falta de meios. Estes existiram por causa da
prosperidade do país e das colónias, mas sobretudo porque a pressão
diplomática e militar foi relativamente limitada (RAMOS; MONTEIRO;
SOUSA, 2012, p. 682).

Mais uma vez, assim como o processo de abolição do trabalho escravo, a

emancipação das colônias portuguesas foi fruto da pressão externa, e não como

opção pela melhor decisão em prol de um grupo em situação vulnerável, e que

seja dito, essa vulnerabilidade era resultado da opressão exercida pelo

colonizador.

O ditador português, então, que não demonstrava recuo, deu continuidade

ao conflito sangrento contra as colônias que lutavam por independência,

prolongando por anos o desgaste sem margem para diálogo entre as partes.

Salazar, no fim do ano de 1968 precisou ser afastado do cargo por motivos de

saúde e foi substituído por Marcello Caetano. Salazar, até do dia de sua morte, em

1970, acreditou que ainda era Chefe de Estado e não soube de sua substituição.

Dessa forma, Marcello Caetano, chefiou o governo (1968-1974). Caetano, assim,

assumiu-se como "continuador" de Salazar.
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A morte de Salazar, idealizador do Estado Novo, impulsionou ainda mais o

desejo de revolução por parte das colônias portuguesas. Mesmo com a troca do

comandante, o regime permanecia impopular: Portugal assistia o crescimento dos

outros países europeus e percebia seu notório atraso. Além disso, a guerra

colonial exigia da metrópole muitos recursos, além da manutenção dos territórios

coloniais. Portugal, com a crise financeira que passava, era incapaz de arcar com

tantas despesas. Com isso, uma parte do exército que estava insatisfeita, uniu-se

à oposição em prol da derrubada do governo de Marcello Caetano, pelo fim do

Estado Novo.

Deixando apenas 4 mortos, sendo considerada uma revolução com mínima

violência, o golpe militar que restabeleceu a democracia em Portugal e derrubou a

ditadura Salazarista recebeu o nome de Revolução dos Cravos. A flor foi símbolo

da revolução por ser colocada pelos próprios militares no cano dos fuzis, como

símbolo de paz. Após seguidos anos de guerra colonial, foi só com a Revolução

dos Cravos, em 25 de abril do ano de 1974, que foram alcançadas mudanças.

Compondo a Junta de Salvação Nacional, foram selecionados alguns militares

responsáveis, assim, pelo controle do Estado. Com o lema de “Democratizar,

descolonizar e desenvolver”, medidas urgentes como a liberação do partidarismo e

do sindicalismo foram tomadas.

Outra importante conquista atingida somente após a Revolução foi a

independência de todas as colônias portuguesas (com exceção de Macau, que

teve sua liberdade mais tardiamente). Foi após da Revolução dos Cravos e do

novo governo estabelecido que as colônias puderam tentar negociar suas

liberdades, concedidas entre 1974 e 1975, mas isso, obviamente, não foi um ato

de caridade de Portugal com as suas colônias, pois, elas já clamavam pela sua

liberdade há anos.

Então, a negociação pela liberdade das colônias só foi negociada com

Portugal depois da Revolução. Mas, não se pode negar que os anos de luta e

resistência por parte das colônias também contribuíram para o enfraquecimento do

regime salazarista, abrindo um espaço cada vez maior para o descontentamento

popular que findou com a derrocada do regime que vinha sendo atacado por vários

setores da sociedade, tanto da portuguesa como as de suas colônias, e que por

fim, permitiu a liberdade delas.
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Sendo assim, a resistência africana também pode ser considerada um pilar

forte na luta pela sua independência, e não apenas a revolução portuguesa, as

revoluções feitas em território africano devem ter o seu valor reconhecido, pois, os

africanos sentiram de perto a opressão Europeia, e lutaram para se livrar dela.

A independência de Moçambique só foi reconhecida por Portugal em agosto

de 1974, pondo fim a 13 anos de guerra colonial.
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2.6 MOÇAMBIQUE PÓS-INDEPENDÊNCIA

O primeiro governo assumido por autoridades que formavam a FRELIMO,

teve como objetivo entregar ao povo de Moçambique todos os direitos básicos que

lhes foram negados durante o período de exploração colonial. Na educação, houve

a implementação do ensino não religioso, ou seja, ensino laico. Foi implementado

também o direito à moradia como fundamental. Na cultura, a literatura era de suma

importância para o enraizamento do orgulho nacionalista após a independência

conquistada. Em sua obra, Cabaço diz que:

A literatura, pela denúncia das iniqüidades, das humilhações e das
brutalidades da ocupação, alimentou na imaginação dos nacionalistas
urbanos a utopia de um amanhã de liberdade que se anunciava. Se as
angústias do colonizado são descarnadas na prosa de João Dias e, mais
tarde, de Luís Bernardo Honwana, é nos poemas de José Craveirinha,
Noémia de Sousa, Rui Nogar, Orlando Mendes, Fonseca Amaral,
Kalungano e tantos outros que a utopia da “nação” vai ganhando
contornos, emoções (CABAÇO, 2007, p. 391).

Com isso, torna-se evidente a importância cultural e histórica da literatura

daquele período para o povo de Moçambique, que teve a inspiração vinda de anos

e anos de luta pela liberdade nacional.

Com a independência das colônias, muitos portugueses que estavam nas

terras africanas tiveram que retornar para Portugal e abandonar a sua vida na

ex-colônia, essas pessoas são chamadas de retornados.
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2.7 OS RETORNADOS

Angola e Moçambique, por terem sido os focos de ocupação territorial

portuguesa no período em que a metrópole precisava demonstrar domínio de

território, eram as antigas colônias onde a maior parte desses imigrantes estavam,

mesmo que em um número ínfimo comparado à população nativa. O povoamento

pelo europeu era visto como forma de legitimidade do domínio português sobre a

região.

Com a revolta da população africana devido à exploração trabalhista, onde

sofriam abuso do aproveitamento de sua força de trabalho em troca de salários,

desencadeou-se a luta pela emancipação dos territórios africanos que ainda eram

colonizados por Portugal, que mais tarde culminaria na libertação desses países.

Em seus estudos, Gomes e Meneses (2013) afirmam que a população branca

sabia da guerra de libertação, mas não a vivia de fato. Entretanto, a falsa paz teve

fim quando os ataques violentos começaram e os colonos presentes passaram a

ser premidos.

O termo de “retornados” foi atribuído àqueles portugueses que haviam

emigrado para as, até então, colônias portuguesas, buscando melhorias de vida e,

após a libertação das colônias, retornaram à Portugal como refugiados em sua

própria terra natal. Inicialmente recebidos com repulsa pela população, sendo

discriminados, encontram na sua terra de origem o desemprego e diversas outras

dificuldades sociais. Em Angola, por exemplo, a guerra colonial foi substituída por

uma guerra civil, contribuindo para o estado de fome da população. Fugindo, eram

cerca de 4 mil retornados chegando aos portos portugueses todos os dias, além

dos que perdiam suas vidas no trajeto. Gomes e Meneses (2013), em seus

estudos, explicam o perfil daqueles que regressaram à Portugal:

De acordo com dados disponibilizados pelo INE, dos 505 078 retornados
que tinham vivido nas colónias africanas antes de 1975, 298 968 eram
originários de Portugal, ou seja, cerca de 60%. Os restantes (206 110)
eram portugueses já nascidos nas então províncias ultramarinas. Para
estes, a des‐ colonização terá implicado mais uma ‘partida’ do que um
‘retorno’. Do total dos retornados, 65,5% tinham menos de 40 anos e
29,8% encontravam‐se na faixa etária entre os 40 e os 64 anos. 52,74%
eram homens e 47,26% eram mulheres. 48,4% possuíam apenas a
instrução primária, enquanto que 6,5% eram não alfabetizados
(percentagem constituída quase exclusivamente por crianças com menos
de 10 anos). É de salientar que 8,5% eram detentores de cursos
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superiores e que mais de 30% possuíam cursos médios, secundários e
profissionais (GOMES; MENESES, 2013, p. 97).

Deixando tudo para trás, foram mais de 500 mil retornados para o solo

português, abandonando moradia, conquistas materiais e sonhos. Em relação à

integração do mercado de trabalho, mesmo com a falta de formação técnica, os

retornados trouxeram da África o conhecimento prático em diversas áreas de

atuação, fator importante na inserção ao trabalho na metrópole. De fato, esse

grupo teve grande importância no crescimento do setor de serviços que Portugal

apresentou naquele período.
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CAPÍTULO 3 – Culpa e Redenção

Para analisar o livro Caderno de Memórias Coloniais, utilizaremos o modelo

de análise proposto por Roberto Schwarz (1997) A poesia envenenada em Dom

Casmurro. Tal texto faz uma leitura desconfiada da obra machadiana Dom

Casmurro. Schwarz diz que esse romance “tem algo de armadilha”. (Schwarz,

1997, p.9). O teórico aponta que desde o início da história, existe certa

obscuridade que acaba por formar algo enigmático. Schwarz provoca o leitor

passivo e afirma que esse enigma “tem custo alto para o espírito conformista”.

(1997, p.9).

Nesse caminho, ele propõe três níveis de leitura para o livro. O primeiro nível

é a análise do enredo, dos fatos da história que está sendo contada. No caso de

Dom Casmurro, analisa-se a história de amor entre Capitu e Bentinho, que desde

a infância demonstravam interesse um pelo outro, até que, finalmente conseguem

ficar juntos.

O segundo nível, ele faz uma análise que chamará de policial, no sentido de

ser uma análise investigativa da sociedade a qual estão envoltas as personagens

e como esta sociedade interfere nos destinos e no caminho delas. No terceiro nível

de análise, propõe o que vai chamar de leitura a contracorrente que também

aparecerá descrita como leitura a contrapelo, esta última, considera a

interpretação de um leitor atento e perspicaz, capaz de solucionar ou interpretar o

enigma do livro.

Sobre esse último nível de análise no texto de Schwarz, percebe-se que

Capitu representa o progresso, uma mulher que mesmo vivendo numa sociedade

patriarcal e extremamente conservadora como a do século XIX, é capaz de ter

opinião própria e impor as suas vontades. Bento Santiago, por outro lado,

representa o obscurantismo, pois é um homem do seu tempo, com costumes e

atitudes conversadoras e que, dentro da sua posição social como homem branco,

advogado e que tem muitas posses, acaba sendo digno de credibilidade do leitor e

o convencendo sobre a possível culpa de Capitu.

Ao analisarmos o livro Cadernos de memórias coloniais de Isabela

Figueiredo dentro desse modelo interpretativo proposto por Schwarz, levamos em

conta que cada texto tem as suas peculiaridades.
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No primeiro nível de leitura de Caderno de Memórias Coloniais, falaremos

sobre as temáticas presentes em suas memórias, destacando como a narradora

as relata e quais são as temáticas que mais se destacam dentro de seus 43

capítulos.

Ainda falando sobre a análise feita por Schwarz, e pensado nos

componentes para o seu primeiro nível de leitura, ou seja, o enredo, depois de

analisa-lo, faz-se necessário partir para o segundo nível e trazer à tona o contexto

social das personagens, e assim, “se notará uma ordem e um destino histórico”

(1997, p.18).

Quando Schwarz (1997) agrega o componente da classe social a qual

pertencem Capitu e Bento e diz que seu destino é histórico, também está dizendo

que dadas suas posições sociais, seu prestígio ou não, sua profissão e a posição

social de suas famílias, o destino das personagens teria que ser aquele que foi.

Capitu condenada à esposa infiel, e Bento um casmurro solitário que acabou se

tornando o que é pela dor de suas amargas experiências de marido traído.

No livro de Isabela Figueiredo, destacaremos o contexto social na relação

entre colonizador e colonizado, e mais especificamente na relação da filha, Isabela,

com o seu pai na figura e papel de colonizador, logo ele representa tudo o que há

de abominável na colonização. O pai de Isabela tem uma importante

representação em sua vida, tanto no social porque a faz refletir e se posicionar

contra o colonialismo, como no familiar e sentimental, pois ela afirma que o pai é a

pessoa mais importante de sua vida. É uma relação tensa e conflituosa que

merece ser trazida para o segundo nível de leitura porque mostra muito sobre o

contexto histórico entre Portugal e Moçambique, Europa e África.
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3.1 O PRIMEIRO NÍVEL DE LEITURA – ROMANESCO

Conforme proposto, faremos um primeiro nível de leitura no qual

mostraremos as temáticas abordadas em Caderno de Memórias Coloniais. O que

chamamos de temáticas, são os assuntos que identificamos no livro de Isabela

Figueiredo, e que, mostram como era a sua vida como filha de um colonizador em

Moçambique e todas as implicações que há em ser a filha desse colonizador. Uma

filha que tem o olhar direcionado para a situação em que vive o colonizado.

Logo no primeiro capítulo do livro, Isabela Figueiredo diz conhecer alguém

que deixou seus bens materiais em África. Essa temática aparece em outros

momentos no livro em que Isabela conta sobre a situação dos portugueses que

tiveram que deixar seus bens em Moçambique e abandonar o país às pressas

para fugir da truculência da guerra colonial.

Quando um leitor comum começa lê Caderno de memórias coloniais, é

possível que o que lhe salte aos olhos num primeiro momento, é que se trata das

memórias de uma mulher já adulta que busca resgatar fragmentos de sua infância

dentro dum contexto de vida que já não lhe pertence mais.

É a vida que a autora tinha num país que já não mais reside, narrando

momentos ao lado de um pai que já é falecido e falando das paisagens e dos

lugares que costumava frequentar antes de completar os seus treze anos. Mas,

conforme a leitura vai se encaminhando, o leitor comum consegue compreender

as temáticas que o livro aborda dentro dessas memórias porque elas estão

descritas numa linguagem muito clara e objetiva.

Pois, não se tratam de memórias cor de rosa, elas são ásperas e podem

causar sensações amargas. O próprio título do livro já se denuncia, tratam-se de

memórias coloniais, e não apenas de memórias de uma infância feliz, e a palavra

colonial já traz, intrinsecamente, uma espinhosa temática que não escapa nem de

um leitor que não se aprofunda muito nos temas trazidos pelo livro.

O enredo não é linear. São memórias fragmentadas e elas não estão

datadas, não há uma linha do tempo e os acontecimentos não se mostram com a

finalização de um e início de outro, eles vão e vêm conforme a narração vai se

desenvolvendo e não há um enredo linear a ser analisado, e sim temáticas que

vão se destacando dentro dos relatos apresentados pela autora.
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Dessa forma, como proposto, nesse primeiro nível de leitura mostraremos as

temáticas abordadas em Caderno de Memórias Coloniais. O que chamamos de

temáticas são os assuntos que identificamos no livro de Isabela Figueiredo, e que,

mostram como era a sua vida como filha de um colonizador em Moçambique e

todas as implicações que há em ser a filha desse colonizador, uma filha que tem

um olhar crítico direcionado para a situação em que vive o colonizado.

Logo no primeiro capítulo do livro, Isabela Figueiredo diz conhecer alguém

que deixou seus bens materiais em África. Essa temática aparece em outros

momentos no livro em que Isabela conta sobre a situação dos portugueses que

tiveram que deixar seus bens em Moçambique e abandonar o país às pressas

para fugir da truculência da guerra colonial.

As memórias coloniais de Isabela Figueiredo parecem ser, antes de tudo,

memórias de denúncia, pois elas relatam muitas situações de injustiças cometidas

contra os povos locais, ao mesmo tempo que ressalta a boa vida que levavam a

maioria dos portugueses, pois aqueles que não eram patrões, pelo menos

sonhavam em ser. Isabela Figueiredo ainda diz que para seu pai, um branco não

tinha nascido para ser serviçal e sim para ser patrão, o trabalho braçal e pesado

ficava por conta dos negros.

Neste primeiro nível de leitura, embora seja uma análise menos aprofundada

do livro, não poderemos deixar de mostrar que alguma dessas temáticas

coincidem com assuntos já debatidos no que concerne o colonialismo, portanto,

pode-se mostrar passagens do livro dialogando com questões colonialistas.

Essas memórias são um compilado de relatos que contrastam a vida dos

colonizadores e a realidade que eram expostos os colonizados. Entre os relatos

que mais chamam a atenção, está a situação de miséria que viviam os

moçambicanos, diferentemente da boa vida que levava a família de Isabela e de

outros colonos, que além de desfrutar de privilégios em Moçambique, quase

sempre se encontravam na posição de patrão, vejamos:

Lourenço Marques na década de 60 e 70 do século passado, era um
largo campo de concentração com odor a caril. [...] Sentávamos numa
bela esplanada, de um requintado e descontraído restaurante, a qualquer
hora do dia, a saborear o melhor uísque com soda e gelo, e a debicar
camarões [...] Em Lourenço Marques as pessoas sentavam-se no
restaurante, de preferência no exterior [...] conversando durante
prolongadas horas [...] bebiam do bom e do melhore, eventualmente
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fodiam, no final, em casa ou fora dela, legitimamente ou não [...] Em
Moçambique era fácil um branco sentir prazer de viver. Quase todos
éramos patrões, e os que não eram, ambicionavam sê-lo (FIGUEIREDO,
2011, p. 23-25).

Dentro da terra que para eles era um paraíso tropical, era possível viver uma

vida com seu privilégio branco, os negros tinham que estar sempre prontos para

servir aos brancos, sua posição de subserviência era necessária tanto para que

não sofressem castigos físicos quando faziam algo que o patrão não gostava,

quanto para a manutenção do trabalho que os brancos lhe davam. Havia uma

espécie de recompensa aos empregados negros que se portassem bem, eles até

tinham direito a uma comida um pouco melhor e a quem sabe ganhar as sobras de

coisas que os patrões não usavam mais, atentemo-nos:

De um preto dedicado, fiel, que tirasse o boné e dobrasse a espinha à
nossa passagem, a quem se pudesse confiar a casa e as crianças, deixar
sozinho com os nossos haveres, dizia-se que era um bom mainato.
Arranjava-se-lhe da nossa comida, comia na mesa do quintal ou na
cozinha, e quando a roupa o patrão ficava coçada, oferecíamos-lhe.
Ninguém queria perder um bom mainato (FIGUEIREDO, 2019, p. 25-27).

Nessas memórias que determinavam como os negros obedientes mereciam

ser tratados, a narradora chega a utilizar da ironia para falar do tratamento que sua

família dava aos empregados, falando que como seus pais eram católicos e bons,

os mesmos davam até os restos, as coisas que não usavam mais para os pretos

bonzinhos. Esse tipo de relato reincide no livro e aparece em várias passagens.

Isso está de acordo com a ideia de que os portugueses acreditavam estar fazendo

um grande favor aos pretos que se curvavam a eles, e eram tão bondosos com

esses serviçais que, quando estavam eles estavam lhes servindo numa mesa de

restaurante, por exemplo, caso se portassem muito bem, até mereciam gorjetas:

Os criados eram pretos e nós deixávamos-lhes gorjeta se tivessem
mostrado os dentes, sido rápidos no serviço e chamada patrão. Digo nós
porque eu estava lá. Nenhum branco gostava de ser servido por outro
branco, até porque ambos antecipavam maior gorjeta (FIGUEIREDO,
2011, p. 23).

Ainda nessa linha, pensando sobre o preto bom, o empregado que de tão

submisso aceita com resiliência todas as situações de injustiça e humilhação em

que é submetido, há o relato da história de um mainato que marcou Isabela
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Figueiredo de forma especial. Os negros mainatos são justamente aqueles

considerados obedientes e de confiança. Um deles fez Isabela crer na bondade

humana:

O preto chamava-se Manjacaze. Não sei onde morava, se tinha mulher ou
filhos [...] Imagino que para pegar às sete da manhã, saísse da palhota às
cinco. E fizesse todo o caminho respirando a primeira neblina leitosa [...]
Manjacaze era criado do prédio Lobato. Trazia para baixo todo o lixo dos
setes andares do prédio [...] Deslocava-se até não sei onde. Não queríamos
saber disso. Éramos brancos, queríamos lá saber o que faziam os pretos com
o nosso lixo, desde que desaparecesse. Manjacaze era querido dos
inquilinos. Os meus pais davam-lhe sempre sobras do pão do dia anterior,
restos de comida, roupa rasgada, velha [...] porque éramos católicos e bons
[...] Manjacaze era bom [...] Nunca falava alto, nunca modificava o tom de voz.
Sorria sempre. [...] “”Manjacaze, vai lá em cima, temos coisas para ti. Muito
obrigada, senhora. Sempre uma palavra boa. Manjacaze ajudou-me a
acreditar na espécie humanA” (FIGUEIREDO, 2011, p. 37-38).

Mesmo estando ainda num primeiro nível de leitura que tende a ser menos

aprofundado, é possível perceber o quanto é problemática essa questão da

bondade humana numa pessoa que vive as mais injustas condições de vida por

conta de questões que alavancam a desigualdade como o colonialismo, pois, para

o colonizador é cômodo ter empregados pretos que sejam submissos e obedientes,

que baixem a cabeça e aceitem tudo o que lhes é imposto de forma passiva.

Nessa linha de pensamento, é por isso que os colonizadores não aceitaram a luta

dos negros pela libertação, pois aquele que luta também é aquele que não aceitou

abaixar a cabeça, não é o preto bom.

Outra questão que aparece nas memórias de Isabela Figueiredo é o seu

olhar para a situação das mulheres em Moçambique, tanto as negras quanto as

brancas. Quanto as mulheres brancas, elas eram dependentes financeiramente

dos maridos. Embora Moçambique fosse longe da metrópole, o regime político

salazarista na colônia não era tão intenso por conta da distância, mas também

chegava na colônia. Nesse tempo, o que se pregava era a mulher dentro de casa,

cuidando da família, ou na igreja, orando por ela.

No livro, as mulheres brancas passam uma imagem de mulheres fofoqueiras,

que se reúnem para falar mal das relações que seus maridos tinham com as

mulheres negras. Era como se seus maridos tivessem uma licença para cometer

adultério porque as mulheres negras tinham seus corpos sexualizados, como se

sempre estivessem disponíveis para o sexo. E as mulheres brancas, dignas,
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tinham que aceitar essa situação com passividade, e aparentemente criticavam

mais as mulheres negras que os maridos que não lhes eram fiéis. Observemos:

Porque as esposas de colono, quando se juntavam, falavam das cabras
das pretas e da facilidade com que tinham filhos uns atrás dos outros,
porque eram muito abertas, e também gostavam [...] e voltavam ao tema
de que as negras gostavam de fazer aquilo... e esta conversa sempre me
cheirou a esturro (FIGUEIREDO, 2011, p. 13).

Se a situação dos homens negros era difícil em Moçambique, pode-se

imaginar que a situação das mulheres tinha as suas próprias dificuldades, já que,

as mulheres negras também viviam a situação de pobreza como a maioria dos

seus, e ainda tinham seus corpos subjugados e sexualizados, em especial pelo

homem português. Nas memórias de Isabela Figueiredo, ela diz que as mulheres

negras davam luz a filhos bastardos que nunca eram reconhecidos pelos pais

brancos. Chega a se questionar sobre isso ao falar de seu próprio pai que,

conforme seus relatos, tinha relações extraconjugais com mulheres negras.

Essas mulheres então, tinham um lugar extremamente marginal na

sociedade, enquanto os homens brancos saiam para se divertir com elas, as

mulheres brancas não as desculpavam por isso, mas achavam comum que os

maridos saciassem seus desejos sexuais com mulheres que elas consideravam

inferior a elas. Vejamos esse relato:

Os brancos iam às pretas. As pretas eram todas iguais e eles não
distinguiam a Madalena Xilingue da Emília Cachamba, a não ser pela cor
da capulana ou pelo feitio da teta, mas os brancos metiam-se lá para os
fundos do caniço, com caminho certo ou não, para ir à cona das pretas.
Eram uns aventureiros (FIGUEIREDO, 2011, p. 13).

Dessa forma, percebe-se que as mulheres brancas não se sentiam de fato

ameaçadas pelas mulheres negras, é como se as mulheres negras não tivessem

características individuais, elas eram todas iguais e só serviam para dar um prazer

momentâneo aos homens brancos, não havia distinção, elas eram uma coisa só,

mulheres inferiores que serviam para fins sexuais.

Há nessa questão entre mulheres brancas versus mulheres negras uma

espécie de rivalidade feminina, mesmo que as brancas não achassem que as

negras fossem mulheres a sua altura para disputar um homem com elas, isso não

as fazia não ter desprezo pelas negras e ridicularizá-las. A imagem das mulheres
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brancas no livro de Isabela Figueiredo mostra mulheres que deveriam ficar dentro

do ambiente privado enquanto seus maridos tinham acesso ao ambiente público e

o direito de ir e vir, de trair sem se justificar, pois as culpadas eram as negras que

estavam ali para isso. Sobre essa rivalidade feminina e as mulheres brancas como

fofoqueiras:

Porque as esposas de colono, quando se juntavam, falavam das cabras
das pretas e da facilidade com que tinham filhos uns atrás dos outros,
porque eram muito abertas, e também gostavam [...] e voltavam ao tema
de que as negras gostavam de fazer aquilo... e esta conversa sempre me
cheirou a esturro [...] As pretas tinham a cona larga, diziam as mulheres
dos brancos, ao domingo à tarde, todas em conversa íntima debaixo do
cajuzeiro largo, com o bandulho atafulhado de camarão grelhado,
enquanto os maridos saíam para ir dar a sua volta de homens, e as
deixavam desenferrujar a língua umas com as outras (FIGUEIREDO,
2011, p. 13).

A narradora apresenta as mulheres brancas como aquelas que não admitiam

ter vontade sexual porque o sexo era coisa de mulheres negras:

As brancas eram mulheres sérias, que ameaça constituía para elas uma
negra? Quem diferença havia entre uma negra e uma coelha? Quem
branco perfilhava filhos a uma negra? Como é que uma negra descalça,
de teta pendurada, vinda do caniço a saber dizer, sim patrão, certo patrão,
dinheiro patrão, sem bilhete de identidade, sem caderneta de assimilada,
poderia provar que o patrão era o pai da criança (FIGUEIREDO, 2011, p.
14).

É claro que todo esse estigma em demarcar papeis às mulheres negras e

outros papeis as mulheres brancas é cultural. Portugal vivia sob regime ditatorial

conservador, onde se exaltava as mulheres que estavam dentro do lar cuidando

de suas famílias, essas mulheres tinham pouca ou quase nenhuma autonomia. As

mulheres da metrópole, inclusive, na sua maioria também não eram instruídas, até

menos que as das colônias, pois a metrópole era mais pobre que muitas de suas

colônias, e suas mulheres eram pouco alfabetizadas e não tinham crivo crítico

para analisar a sua situação, nem a situação das mulheres negras, que era

completamente injusta.

A própria Isabela Figueiredo, que quando morava em Moçambique tinha

acesso a livros, a escola e aos estudos, sendo colona, talvez não teria todo o

acesso a esses bens se morasse na metrópole, pois em Portugal sua família tinha

um padrão de vida bastante inferior ao que levava na colônia. Isso muito se dá
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pelo fato de que os emigrantes portugueses que iam morar nas colônias iam

justamente pela sua situação de pobreza na metrópole. Como aponta Sampaio

“Na década de 1940, o regime de Salazar encorajou a emigração de seus

cidadãos para as colônias, como parte de um programa de desenvolvimento

econômico e visando diminuir a pobreza existente na metrópole portuguesa.”

(SAMPAIO, 2014, p. 76).

Sobre o tratamento que a mulher branca dava a mulher negra, Martins

aponta:

O racismo da mulher branca, manifesto na violência física e verbal
exercidas sobre o negro e a negra, é ainda explicado como resultado do
ciúme e da ameaça que representa a suposta liberdade sexual das
negras, oposta à moral sexual patriarcal da sociedade portuguesa, que
reservava o prazer para os homens, e propícia à sedução dos maridos
brancos. Este topos discursivo do racismo, ligado, como é evidente, ao
topos da animalidade e selvajaria do africano e que recobre, afinal, a
realidade da exploração e violência sexual exercida por brancos e negros
sobre as mulheres negras, sendo simultaneamente um instrumento de
opressão colonial e patriarcal, paradoxalmente, legitima atos de
dominação colonial violenta por parte de algumas vítimas do patriarcado
– as mulheres brancas – sobre outras vítimas do mesmo patriarcado – as
negras. A brutalidade deste paradoxo está bem expressa na "Deixei o
meu coração em África". Memórias coloniais no feminino 16 violência das
palavras escolhidas por Figueiredo para denunciar e criticar
profundamente este facto (MARTINS, 2011, p. 15).

No que concerne as mulheres brancas e sua situação durante o regime
salazarista:

A mulher, nas décadas de 1950-60 a 1974, é então ideada, construída
pelo poder, numa lógica que vai das elites às massas. Submissa, tendo
como palco o lar, esposa, mãe, concordante com os ideais ditatoriais,
apoiante dos soldados que lutam além-mar, católica, é a mulher que se
idealiza na metrópole, e que se tenta levar até aos territórios portugueses
no continente africano, contudo, um palco díspar daquele onde “essa”
mulher actua (MACHADO, 2011, p. 45).

Outra temática recorrente no livro é a impossibilidade da narradora em ter

um contato mais efetivo com os negros. O que se percebe no livro, é que Isabela

tinha vontade de conhecer a cultura dos negros, de conviver mais com eles, de se

envolver mais com a comunidade local. Pois, apesar de ter nascido em

Moçambique, Isabela Figueiredo vivia numa redoma portuguesa, aprendia na

escola por meio de cartilhas portuguesas, era católica como a maioria dos

portugueses. Em muitos momentos se percebe uma inquietação de Isabela em se

misturar, viver a pluralidade daquele lugar, saber da vida daquelas pessoas, mas
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ela era constantemente impedida de fazer isso pelos pais, que chegavam a ter

medo que ela se relacionasse com os povos locais.

Numa tentativa de ter alguma proximidade com essas pessoas, Isabela

Figueiredo brincava de vender mangas na frente de sua casa, assim como as

mulheres negras faziam nas feiras do centro da cidade. Ela encontrava o seu

modo de se parecer ou de interagir com essas pessoas, tentava burlar os cuidados

excessivos que seus pais tinham com ela, eles temiam que os negros a fizessem

mal ou mesmo que ela vivendo em Moçambique se envolvesse com a cultura

deles mais do que com a cultura europeia. Mesmo assim, Isabela diz que quando

longe do olhar os pais, ela tentava conversar com os mainatos, os negros que de

tão bons, podiam trabalhar dentro de sua casa porque tinham certa confiança de

sua família. Ainda nessa temática de sentir a necessidade do contato, Isabela

Figueiredo se diz uma branca-negra, vejamos:

Uma branca não vendia mangas a não ser por grosso, os outros brancos
que a distribuíssem. Uma branca não vendia mangas no chão, à porta.
Mas eu era uma coloniazinha preta, filha de brancos. Uma negrinha loira.
E coloniazinha negra que eu era vendia montezinhos de mangas do lado
de fora do portão da machamba [...] eu sabia que era barato, mas
convinhas vencer a desconfiança dos negros que passavam a pé, vindos
da jornada, e se deparavam com a coloniazinha sentada no chão, de
pernas cruzadas, tomando conta da pequena venda de mangas, que
assentava sobre o caixote virado, servindo de banca para o negócio. Era
preciso que fosse o preço muito atrativo para que ousassem perder o
medo e aproxima-se da menina branca-negra como eles ‘Quanto é?’
perguntavam-me de longe [...] E então eles vinham, hesitantes [...]
sorridentes. Vender mangas ao portão, escondida da minha mãe era a
desobediência que preferia praticar’ (FIGUEIREDO, 2011, p. 36).

Outra temática que fica evidente no livro de Isabela, são os privilégios do

branco que eram conseguidos às custas dos trabalhos e das humilhações sofridas

pelos negros. No livro se percebe esse contraponto entre a situação vantajosa do

colonizador, enquanto o oposto acontecia com o colonizado. Uma das passagens

em que esse contraponto fica evidente é quando as crianças negras vão à casa de

Isabela pedir emprego. Para o leitor, essa parte do livro pode soar uma das mais

lamentáveis, não lamentável pela escrita da Isabela Figueiredo, é claro, mas de

pensar que isso foi real, que aconteceu e que por muito tempo foi normalizado.

Notemos nesse trecho:
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Os pretos começavam a pedir trabalho às nossas portas desde crianças,
rapazes e raparigas. Batiam ao portão, abríamos, e apareciam crianças
esfarrapadas, descalças, ranhosas e esfomeadas de farinha
dirigindo-nos as poucas palavras que conheciam ‘trabalho patrão’.
Crianças da minha idade ou mais novas. Abria a porta aos pedintes e
ficava a olhá-los sem palavras [...] e eu seguia para o meu quarto e
continuava a ler Dickens ou o que quer que fosse. Não compreendia
(FIGUEIREDO, 2011, p. 27).

Sobre essa memória das crianças indo pedir trabalho, há muitos elementos

importantes sobre a colonização nela. Primeiro, que o trabalho infantil era comum,

e que os negros trabalhavam para os brancos para garantir a sua sobrevivência, já

que eles não tinham o direito de usufruir dos bens de sua própria terra. Outra coisa

é que os negros não dominavam a língua portuguesa, eles tinham as suas línguas

locais, mas, por necessidade, eles sabiam duas palavras em português que eram

a garantia da sua sobrevivência, duas palavras necessárias e dolorosas por se

tratar de crianças, o que eles precisavam saber do português desde pequenos era

“trabalho patrão”, precisavam saber pedir trabalho aos brancos.

A verdade é que os negros nunca tiveram o direito de contestar sobre essas

questões, isso se dá desde a escravidão e mais especificamente aqui, das

políticas migratórias, onde os portugueses chegavam nas colônias com um direito

às terras garantido pelas políticas de incentivo a imigração, e os povos locais não

tinham e sequer podiam contestar. Como fala Sampaio sobre as políticas de

imigração:

Tal política exigiu grandes investimentos do Estado, cada família ao
chegar às colônias recebia uma propriedade como casa, gado e
sementes. Estas vilas eram réplicas das aldeias metropolitanas, se
espalharam rapidamente nas colônias. Enquanto isso, a população
africana desprovida de direitos era reprimida nos casos de contestação
(SAMPAIO, 2014, p. 76).

Ainda sobre essa temática do contraponto entre colonizador e colonizado, de

um lado temos as crianças negras indo à casa dos brancos implorar por um

trabalho, do outro tínhamos Isabela Figueiredo, a filha do colonizador que, vê

crianças miseráveis na sua frente implorando para trabalhar, e por estar numa

posição de privilégio ela sobe para o seu confortável quarto, e lê um livro do

escritor Charles Dickens, porque ela sim tinha acesso aos livros, à educação e aos

bens culturais, esse é um grande contraponto.
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Para finalizar essa temática de contrapor a situação de negros e brancos, há

um relato de Isabela no cinema. Ela diz que os negros iam ao cinema, mas não

podiam sentar onde sentavam os brancos. Embora não houvesse uma placa

indicando ou dizendo isso, era implícito e cada um sabia o seu lugar. Isabela

Figueiredo deixa de propósito um anel que está em seu dedo cair, ele vai parar

onde está sentado um homem negro.

O homem, então, vai de fila em fila no cinema perguntando quem perdeu

aquele anel, até chegar à Isabela e o devolver. Esse relato também mostra que,

mesmo não podendo ultrapassar barreiras entre negros e brancos nos lugares

públicos, um homem negro a ultrapassou para ter um ato de honestidade, e esse

relato também é capaz de mexer com a sensibilidade de seu leitor e o fazer pensar

ainda mais em todas essas questões de injustiças cometidas contra os negros.

Já nos encaminhando para o fim do primeiro nível de leitura, é importante

salientar que fizemos alguns apontamentos mais superficiais das memórias de

Isabela Figueiredo. Embora tenhamos trazido alguma contextualização em alguns

pontos tratados, isso se fez necessário já no primeiro nível de leitura, pois, no

segundo nível focaremos numa temática específica, a relação de Isabela com a

figura paterna.

Dentro dessa relação, procuraremos mostrar como era o relacionamento de

pai e filha, o que esse relacionamento tem a nos mostrar sobre o contexto histórico

em que eles são narrados, como também o que cada ponto desse relacionamento

pode trazer para a reflexão do leitor. Por isso, o segundo nível de leitura faremos

um afunilamento temático, um recorte sobre a relação de pai e filha, ou, de filha e

pai, porque o foco é mostrar como Isabela Figueiredo se sente em relação ao seu

pai. O que pensa dele, e como essa relação traz complexidades não apenas

individuais de uma filha que ama o seu pai, mas não concorda com ele, pois esse

desacordo da filha com o pai tem muito a ver com questões históricas, como

vamos mostrar adiante.

O que não se pode negar sobre as temáticas do livro de Isabela é que, a que

mais se destaca, com certeza, é sua relação com seu pai. Ele é a figura central de

muitos de seus relatos, está presente nos momentos mais importantes e também

nos mais corriqueiros. O pai que a incentivou a ser uma mulher independente é o

mesmo pai que oprimia a sua mãe e maltratava os empregados da família. Esse
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homem, às vezes com comportamento perverso e outras se portando como pai

amoroso é uma temática impossível de passar despercebida aos olhos do leitor. E

para nós, se faz necessário uma análise mais profunda dessa relação, tão

complexa e no mínimo, tão curiosa.
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3.2 SEGUNDO NÍVEL DE LEITURA – RELAÇÕES FAMILIARES

Não é difícil para o público leitor de Caderno de Memórias Coloniais

identificar que o pai de Isabela Figueiredo é uma figura bastante importante e

muito presente em suas recordações. O pai da autora e narradora pode ser visto

como a figura central do seu livro, e prova disso é que dos 43 capítulos existentes,

13 deles se iniciam falando do pai, o que não significa que nos outros 30 ela não

fale dele em algum momento.

Essa relação entre pai e filha é muito complexa, e ela coincide com a

complexidade da própria relação entre os moçambicanos com os portugueses na

era colonial. Quando Portugal passou a investir em políticas de emigração para

Angola e Moçambique, foram mandadas para as colônias africanas, muitos

portugueses que viviam em situação de pobreza em Portugal. Entre eles, os pais

de Isabela Figueiredo.

O fato é que Portugal, apesar de ser um grande expansionista e um dos

pioneiros em ocupar territórios mundo afora, não soube, ou não conseguiu

administrar de forma eficiente as suas conquistas, embora, mesmo que tivesse

acertado numa política administrativa, os países transformados em sua colônia ora

ou outra apresentariam movimentos de resistência fomentando a sonhada

independência. Portugal, então, foi aos poucos vendo o seu grande império pelo

mundo diminuindo, até que perdeu a sua maior colônia, o Brasil.

Assim, sentindo fortemente essa perda, o caminho era investir nas colônias

africanas, e mandar os portugueses para essas colônias como forma de marcar

território, o pai de Isabela Figueiredo foi para Moçambique nesse contexto.

Embora o livro não diga exatamente a data em que ele foi para a África, ele foi

morar em Moçambique quando Portugal já era dominado por Antônio Salazar,

ditador que não aceitava perder essas colônias mesmo com a guerra colonial

tomando um rumo violento e amedrontando os portugueses que lá residiam.

Sobre essa relação complexa entre Isabela Figueiredo e seu pai ao mesmo

tempo que é complexa a relação da África com os portugueses, isso se dá porque,

Isabela ama seu pai e odeia as coisas que ele faz como colonizador. E

portugueses como o seu pai, amam a África, amam aquela terra, mas tem uma
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espécie de ódio pelo seu povo e pela sua cultura, por isso, ambas as relações

envolvem amor e ódio.

Em várias passagens do livro, Isabela Figueiredo diz o quanto o seu pai

amava a África. Além de morarem em uma boa casa, cercados de empregados, de

frequentarem restaurantes, a família de Isabela Figueiredo tinha um carro que eles

usavam para fazer passeios aos finais de semana, viverem aventuras nas zonas

mais rurais onde havia mata e ar puro. Vejamos esse trecho que Isabela conta

sobre a vida deles em Moçambique, e como o pai tinha prazer nessa vida “Ele

gostava de viver. Não tinha medo de nada. Com ele tudo era possível”.

(FIGUEIREDO, 2011, p.33). Outro trecho que fala desse passeio pelas áreas

rurais de Lourenço Marques:

O meu pai metia-se pelo mato dentro e desencantava alguém, em
alguma palhota, para vir empurrar desenroscar o branco por uma gorjeta
[...] Saindo da cidade, os lugares podiam tornar-se selvagens e inabitados
por quilômetros e quilômetros. Eu e minha mãe temíamos a noite, e só
pensávamos em como sair dos apuros em que meu pai nos metera
(FIGUEIREDO, 2011, p. 33).

Mesmo que o relato de um passeio ao lado de um pai aventureiro possa

parecer neutro ou até inocente, dentro dele podemos perceber vários elementos

que denunciam aquele contexto histórico entre colonizador e colonizado. A família

de Isabela Figueiredo, aquela que morava numa confortável casa na cidade, tinha

o privilégio de ter um carro para passear aos finais de semana. Eles passeavam

pelas áreas rurais, que tinham o ar puro e a excentricidade do mato, da terra, das

valetas em que o carro de seu pai atolava.

Quando Isabela Figueiredo diz que eles passavam pelas palhotas, são esses

os lugares onde moravam os negros, eram pequenos barracos, pobres e precários

onde, longe da cidade, o colonizador via tudo com diversão, era divertido passear

por esses lugares distantes. Mas não havia sensibilidade em ver que, era desses

lugares tão distantes que as pessoas tinham que andar a pé todos os dias para ir

trabalhar para os brancos e ganhar um pagamento ínfimo, já que a mão de obra

deles era muito barata. Vejamos o trecho de um empregado negro que vinha

dessas áreas, andava quilômetros para ir trabalhar na cidade, e a indiferença dos

brancos em relação a isso:
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O nome do preto era Manjacaze Não sei onde morava, se tinha mulher e
filhos, mas imagino que sim, que morasse numa palhota a duas ou três
horas de caminho de Lourenço Marques. Imagino que para pegar às sete
da manhã, saísse da palhota às cinco. E fizesse todo o caminho
respirando a primeira neblina leitosa, rasteira ao chão [...] Manjacazi era
criado do prédio Lobato. Trazia para baixo o lixo dos sete andares do
prédio Lobato, em grandes bidons que tinham sido de gasolina.
Deslocava-se até não sei onde. Não queríamos saber disso. Éramos
brancos, queríamos lá saber o que faziam os pretos com o nosso lixo,
desde que desaparecesse (FIGUEIREDO, 2011, p. 37).

Sobre essa exploração dos moçambicanos pelos portugueses, os europeus

acreditavam ou queriam acreditar que estavam fazendo um grande favor de

civilizar aquele povo. Esse tipo de pensamento se justifica muito pelo sempre

presente espírito de grandiosidade que acompanham os portugueses desde as

suas primeiras aventuras desbravadoras, passa pela sua tradição marítima, pelo

mito do sebastianismo, pelo direito a terra do outro, e pelo imperialismo tardio

depois de perder o Brasil e encerrar o seu segundo império. Sempre houve um

espírito de grandiosidade entre os portugueses. Segundo Machado:

Portugal, ora puxando a sua construção identitária para as luzes da
Europa, ora para o seu império perdido, vai (re)criando o seu lugar. Umas
das ideias que subjaz nas concepções em torno dos descobrimentos
portugueses, que ainda hoje detêm um papel predominante na
legitimação de um país voltado para o Mundo, consiste em colocar a
“África do passado” entre uma terra nullius e espaço a “evangelizar”,
“cristianizar”, “civilizar” e, em última análise, “aportuguesar” (MACHADO,
2011, p. 25).

Dentro desse contexto de relação de empregado e patrão entre o colonizador

e o colonizado, entra também a questão da mão de obra barata. O pai de Isabela

Figueiredo, que quando morava na metrópole era de família pobre, em

Moçambique conseguiu ser patrão. Isso se dá entre outra coisas porque, ao irem

para as colônias, os portugueses ganhavam uma terra para cultivar, ganhavam o

passaporte, entre outras vantagens que o governo dava para saírem de Portugal,

logo, ele começou a vida em Moçambique já tendo algumas coisas, ele não foi

tentar algo incerto.

O seu pai era eletricista, ele sabia fazer o serviço e tinha muitos empregados

que também faziam para ele. Seus empregados eram todos negros, e em mais de

um momento Isabela explica o porquê de o pai não contratar brancos. Além de, o
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pai não achar que brancos deveriam ser empregados, a mão de obra negra era

mais barata, não havia motivo para pagar a um negro o mesmo que se deveria

pagar a um branco, pois os europeus se achavam superiores aos povos que

diziam querer civilizar, que diziam que precisavam ser civilizados. Quando o

Estado Novo assumiu o poder na política de Portugal, os discursos civilizatórios

ganham ainda mais força. Como fala Medina:

Desde os começos da Ditadura Militar, e logo depois com o ‘Estado Novo’
salazarista dos anos 30 – com o Acto Colonial desse ano, posteriormente
incluído no texto da Constituição de 1933 –, que o discurso colonialista
português se baseava essencialmente na ideia de um pretenso direito
imperial de conquista, exploração, missionação católica e ‘civilização’ [...]
Recorrendo ao grande mestre heterodoxo pernambucano, o “Estado
Novo” salazarista socorria-se, dest’arte, de uma ideologia legitimadora do
seu colonialismo, pretensamente imune de qualquer forma de racismo,
baseado na argumentação oportuna usada pelo sociólogo brasileiro para
explicar a génese da sociedade do Brasil, e que passaria a ser formulada
em termos de alibi para a recusa portuguesa em descolonizar os seus
territórios coloniais em África (Cabo Verde, São Tomé e Príncipe,
Guiné-Bissau, Angola e Moçambique) e na Ásia (Índia Portuguesa,
Timor). Desde então, apropriando-se tanto do seu nome como da sua
obra, o governo de Lisboa explorou a fundo a complacente cumplicidade
de Gilberto Freyre, sobretudo a partir de 1951-52 – altura em que o
pernambucano aceitou o convite do ministro das Colónias de Portugal
(MEDINA, 2000, p. 49).

Assim, percebe-se que Portugal renovou os contornos de seu discurso

civilizatório, se outrora colonizou o Brasil com o discurso de cristianizar, catequizar,

embora suas intenções de explorar sempre pareceram claras, agora, com o

Estado Novo há o discurso civilizatório de levar progresso aos países africanos.

Com a industrialização dos países europeus, a África se tornava alvo de grande

interesse. Os seus povos, aqueles que na teoria precisavam de civilidade, na

prática só precisavam ser explorados pelo homem brancos, para que esse

garantisse a sua hegemonia dominadora de ser um homem branco, e por isso, ter

direito a tudo e a dominar todos.

É claro que Portugal tentou maquiar suas intenções sustentando um discurso

luso-tropical que queria aparentar ser um colonialismo do bem. Esse

luso-tropicalismo, como vimos acima, foi sustentando também pelas ideias do

sociólogo Gilberto Freyre, que defendeu esse colonialismo e ajudou lhe dar um

delineado mais leve do que realmente tinha, como se fosse algo necessário e

correto, coisa que hoje é bastante questionável, felizmente.
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Retornando à questão da mão de obra nega ser mais barata que a branca,

isso fazia o pai de Isabela Figueiredo contratar apenas empregados negros. Além

disso, lhe agradava a liberdade que ele tinha em lhes aplicar punições físicas caso

fizessem algo errado no trabalho, ou mesmo não fizessem o trabalho como ele

acha que deveria ser feito. Seu pai admite que em brancos não seria possível

bater como ele se permitia fazer com os negros. Vejamos:

Lembro-me bem de escutar à mesa, tagarelando sobre a questão, com
minha mãe, relativamente a determinados brancos que lhe vinham pedir
emprego, e que seriam uma boa aquisição, pois, sim senhor, mas o
ordenado dobrava ou triplicava, e não, preferia andar ele sozinho a tomar
conta das suas inúmeras obras, por onde deixava os seus inúmeros
pretos [...] E corria, o dia inteiro, a cidade, de um lado ao outro, a controlar
o trabalho da pretalhada, e pô-los na ordem com sopapos e uns
encontrões bem assentes pela mão larga, mais uns pontapés, enfim,
alguma porrada pedagógica. Um branco saia caro, porque a um branco
não se podia dar porrada, e não servia para enfiar tubos de eletricidade
pelas paredes e, depois, cabos elétricos por dentro deles; um branco
servia para chefe, servia para ordenar, vigiar, mandar trabalha os
preguiçosos que não faziam nenhum, a não ser à força (FIGUEIREDO,
2011, p. 23-24).

Sobre a mão de obra barata:

Para o comum dos europeus mantém-se a mentalidade colonialista, que
considera o negro como mão de obra barata e não procura assimilá-lo.
No momento em que o preto tem o direito ao mesmo salário que o branco,
já ninguém o quer, mesmo que seja um bom operário. Daqui sucede que
pretos assimilados têm de ocultar por vezes a sua situação jurídica, para
conseguirem arranjar trabalho como um indígena vulgar. Desta maneira
muitos pretos não têm interesse em ser assimilados. Além de não terem
vantagens económicas, também não conseguem ser tratados com mais
consideração (PEREIRA, 2006, p. 5).

Muitas vezes, o pai de Isabela Figueiredo brigava com os seus empregados

e lhes dava descontos no pagamento que eles não concordavam, o pai se irritava

com os funcionários e isso causava uma tensão, momentos que faziam Isabela

ficar apreensiva. As justificativas pelas “porradas pedagógicas” que o pai Isabela

destinava aos empregados, eram sempre direcionadas em tratar a imagem dos

negros com muita negatividade, como se eles fossem preguiçosos e para aprender

a trabalhar, precisassem ser tratados daquela forma. Era assim que o pai de

Isabela Figueiredo os via e os retratava:

O que se dizia à mesa do jantar era que o sacana do preto não gostava
de trabalhar, ganhava o suficiente para beber; depois, ficava-se pela
palhota estiraçado no pulguedo da esteira, a ferramentar aguardente de
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caju e de cana, enquanto as pretas trabalhavam para ele, com os filhos
às costas. [...] O negro estava abaixo de tudo. Não tinha direitos. Teria os
de caridade, e se merecesse. Se fosse humilde. Esta era a ordem natural
e inquestionável das relações, preto servia branco, o branco mandava no
preto [...] Havia sempre muitos pretos, todos à partida preguiçosos,
burros e incapazes a pedir trabalha, a fazer o que lhes ordenássemos
sem levantar os olhos (FIGUEIREDO, 2011, p. 24-25).

Além de serem tratados como aqueles que precisavam aprender a trabalhar

e não eram capazes de fazer isso sozinhos, precisando assim, da ajuda

civilizatória do português para isso. Havia também uma tentativa de apagar a

cultura dessas pessoas, o seu modo de vida era desvalorizado pelo homem

português que sequer fazia questão de aprender as línguas locais para se

comunicar com os empregados.

No caso do pai de Isabela, eram os empregados que tinham que aprender a

se comunicar com ele para obedecer ao que ele mandava. Sobre a tentativa

portuguesa em enaltecer a sua cultura Europeia, mesmo estando em África, ao

mesmo tempo que há uma desvalorização e tentativa de apagamento da cultura

dos povos locais, Krama faz algumas considerações:

Não podemos discutir historicamente o colonialismo em Moçambique
sem analisar também o legado deixado por esse sistema, principalmente
aos povos que foram explorados. Uma destas marcas está na tentativa
de apagar a cultura dos nativos e impor os costumes europeus. Esse
movimento que não conseguiu apagar os hábitos dos indígenas e criou
uma crioulização, um misto entre o antigo, e o novo (KRAMA, 2016, p.
17).

O pai de Isabela Figueiredo agia como um colonizador, como assim o era. E

o que se percebe, é que mesmo nas recordações mais nostálgicas e saudosistas

da narradora, elas envolvem seu pai. Porém, mesmo ela dizendo ter saudades dos

sábados à tarde quando o pai pagava os seus empregados, por mais saudosistas

que pareçam esses momentos, o pai de Isabela também fazia deles momentos de

tensão por conta do seu comportamento violento com os empregados. Essa

tensão existe porque Isabela Figueiredo olhava para essas coisas com muita

atenção, e mesmo sendo uma criança, ela se questionava sobre tudo isso.

Outro apontamento que mostra a relação de Isabela com seu pai como um

ponto central dentro do livro, tem um cunho mais pessoal e íntimo, de Isabela

Figueiredo com ela mesma, mas não deixa de tocar em questões de contexto

histórico. Estamos falando da sexualidade do pai de Isabela. Em vários momentos
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do livro, Isabela relata as relações extraconjugais de seu pai. Ele traia a sua mãe

com as mulheres negras. A autora diz que a primeira vez que teve real consciência

desse comportamento do pai foi quando estava num posto de gasolina com ele, e

o viu grudar os olhos numa mulher que passava. Analisemos:

O maior choque que sofri com a consciência da sexualidade paterna
aconteceu no dia que o vi, com os meus olhos de dez anos, cobiçar uma
rapariga que passava [...] Estou a vê-lo fora da carinha, braço apoiado na
janela, esperando a vez que o preto viesse meter gasolina [..] Que
vergonha! O meu pai! Que vergonha! (FIGUEIREDO, 2011, p. 18).

Isabela Figueiredo sabia que aquela mulher não era a sua mãe, e o pai,

marido da mãe, o pai que ela tanto amava, estava com os olhos vidrados em outra

mulher. Depois do pai ter falecido, ela conta que a mãe lhe confessou que sabia

quando seu pai estava com outras mulheres, tinha consciência dessas traições,

mas, como já vimos no primeiro nível de leitura, havia uma certa tendência dessa

sociedade em desculpar os homens que faziam isso. Percebamos “A minha mãe

diz que agora percebia perfeitamente quando ele andava com outras. Mas fazia de

conta que não percebia. Calava-se. Que opção havia?” (FIGUEIREDO, 2011, p.

19).

Num outro relato, Isabela Figueiredo conta que o pai chegou a ser

denunciado pela polícia ao assediar uma mulher casada quando foi à casa dela

fazer instalações elétricas. Esse é o pai que Isabela tanto ama, mas que faz coisas

erradas, coisas que ela não concorda, elas estão em seu livro, a memória do pai

está registrada nele com defeitos e virtudes, esse último está mais centrada no

amor que a filha tem por ele, ela encontra virtudes nesse pai porque o ama, o ama

profundamente.

E pelo motivo de amar esse pai, a figura paternalista a qual ela afirma que

ele “gostava de foder” (p.19). Isabela Figueiredo diz querer acreditar que no

episódio da mulher casada e assediada por ele, ela gosta de pensar que o pai não

foi capaz de fazer algo que a mulher não quisesse. Vamos ver como ela fala desse

episódio que começa quando a polícia vai à casa de Isabela e fala sobre a

denúncia que outra mulher fez contra o marido, fala para sua mãe:

Imagino a cara da minha mãe e a da polícia ‘olhe, minha senhora,
queremos fazer algumas perguntas ao seu marido sobre uma queixa
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apresentada contra ele’. E também estou a vê-lo, sorridente, sedutor,
ufano, lançar umas indiretas à senhora, sozinha em casa. Ela pode ter lhe
dado corda e ele avançado com autorização, nunca se saberá. Ou pior,
ter avançado sem corda, conhecendo meu pai, parece-me menos
provável. Ele gostava de mulheres, de usar com elas a malícia do
discurso [...] e deve ter começado por ai. Quero acreditar que deve ter
sido assim. Mas dessa vez, deu-se mal (FIGUEIREDO, 2011, p. 19).

Ao Falar sobre a sexualidade do pai, que ela diz ser aflorada, e, inclusive

com a sua mãe, que muitas vezes cedia ao marido mesmo sem vontade.

Percebe-se que Isabela Figueiredo reflete sobre tudo isso como mulher, ela pensa

pela mulher negra que é usada para fins sexuais, pensa na mulher esposa que

tem que suportar tudo isso calada, mas quando ela pensa como filha, como uma

filha que ama o seu pai, ela prefere acreditar na possibilidade do pai não ter

tentado algo contra uma mulher sem seu consentimento, ela quer acreditar nessa

possibilidade.

Ainda falando sobre a sexualidade, até quando Isabela Figueiredo fala na

sua própria, ela não deixa de citar o pai. Pois foi percebendo o quanto o pai

gostava de sexo que ela foi entendendo essas coisas quando pequena. Ela conta

que, encontrou uma revista que tratava sobre esse assunto e tinha imagens nesse

sentido embaixo da cama dos pais, vejamos:

A sexualidade do meu pai foi uma questão que só me surgiu, e
palidamente, depois dos sete. A certa altura da noite percebi que meus
pais fechavam a porta do quarto e a minha mãe parecia chorar [...] Mais
tarde, apareceu um livro volumoso debaixo da cama de meus pais [...] no
título tinha a palavra ‘sexual’. Quando o abri observei que continha
ilustrações absolutamente vergonhosas [...] Li o livro deitada na largura
da cama dos meus pais (FIGUEIREDO, 2001, p. 17-18).

Contudo, adquirindo uma consciência sobre a sexualidade de seu pai,

Isabela Figueiredo também chama a atenção para a sua sexualidade. A princípio,

de forma inocente quando ainda era criança. O que chama a atenção sobre essa

memória de Isabela ‘brincando’ de fazer sexo com o filho do vizinho quando

criança, é que ela foi flagrada na brincadeira justamente por seu pai, aquele

homem que tanto gostava de sexo, e isso a envergonhou, vamos conferir Isabela

contando sobre essa brincadeira com o seu vizinho, também criança:
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Foder. Essa descoberta tornou-se algo que me envergonhava e desejava.
Tinha tais sete, oito anos. Numa das raras ocasiões em que puder brincar
fora do meu quintal [..] com um rapazito da vizinhança mais ou menos da
minha idade [...] Perguntou-me ‘Queres jogar a foder?’ [...] Devo dizer que
o Lusinho tinha apenas uma vaga ideia, embora soubesse mais que eu
[...] ‘despimo-nos e eu ponho-me encima de ti’ [...] aceitei sem problemas
[...] Despimo-nos completamente, eu deitei-me sobre a terra [...] Lusinho
deitou-se nuzinho sobre mim [...] E num ápice de segundo, apercebo-me
da figura de meu pai, oh, meu Deus, o meu pai [..] Segundo antes da
porrada, percebi que foder era proibidíssimo. Senti durante muito tempo
as violentas bofetadas do meu pai a arder no rosto [...] Pior que a dor da
pancada era a humilhação por ele ter me visto foder, me ter apanhado no
pior dos pecados (FIGUEIREDO, 2011, p. 30-31).

Considerando essa série de relatos sobre a sexualidade do pai da narradora

e da sua própria, percebe-se que até quando as memórias de Isabela Figueiredo

falam de sua intimidade, elas envolvem o seu pai, talvez, pela força dessa relação,

como ainda veremos em mais momentos no livro.

Sobre as condições difíceis e porque não dizer péssimas e até desumanas

que viviam os negros, do outro lado está a vida farta de vantagens em ser um

colonizador. E o pai de Isabela está desse lado. Ele não só está do lado de cá

como também achava justo e comum tudo isso. Para ele, a África era um lugar

maravilhoso, logo quem merecia esse lugar maravilhoso eram os brancos. Isabela

Figueiredo deixa claro em vários momentos do livro, seja em tom de crítica, ironia

ou culpa, que não concordava com essa postura do homem colonizador,

representado mais especificamente na figura de seu pai.

Se Isabela Figueiredo concordasse com essa postura, o seu livro seria mais

um daqueles que enalteciam a vida em África sem mostrar uma postura que

tivesse ao menos um fio de culpa ou reflexão por aquele tempo. Mas Isabela

mostra o outro lado, o lado do colonizado, o lado que para seu pai era indiferente,

mas que ela não foi capaz de ser indiferente àquilo. O que se nota é uma larga

escala de relatos irônicos que mostram a hipocrisia do colonizador com seu falso

discurso civilizatório. Afinal, civilizar é diferente de explorar, mas parece que para o

colonizador, que no livro está representado pela figura de seu pai, esses dois

conceitos tão distantes parecem a mesma coisa. Explorar é o mesmo que civilizar,

era necessário civilizar aquele povo. Vejamos:

Era absolutamente necessário ensinar aos pretos trabalhar, para o seu
próprio bem. Para evoluírem através do reconhecimento do seu trabalho.
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Trabalhando poderiam ganhar dinheiro, e com dinheiro poderiam
prosperar, desde que prosperassem como negros [...] Havia muito a se
fazer pelo homem negro, cuja natureza animal deveria ser anulada – para
o seu bem (FIGUEIREDO, 2011, p. 51).

O relato acima é carregado de ironia, de crítica, mas ele não é um discurso

incomum, ele foi muito usado como desculpa para a colonização. Em suas

memórias, Isabela Figueiredo assume uma postura que o seu pai nunca teve, a de

admitir os abusos que os colonizadores cometiam e a de sentir culpa por eles, o

que não acontece com tanta frequência entre os retornados, muitos deles não

admitem o que fizeram. Novamente:

Mas parece que era só na minha família, esses cabrões, porque segundo
vim a constatar, muitos anos mais tarde, os outros brancos que lá
estiveram nunca praticaram o colun..., o colonis..., o colonialismo, ou lá o
que era. Eram todos bonzinhos com os pretos, pagavam-lhes bem,
tratavam-nos melhor, e deixaram muitas saudades (FIGUEIREDO, 2010,
p. 49).

Ao fazer uma espécie de denúncia sobre o comportamento de seu pai como

colonizador, Isabela também denuncia toda uma postura que acontecia não só

com a sua família. O que seu pai fazia não era diferente do que outros

colonizadores também faziam, mas assim como o seu pai nunca admitiu que muito

de sua postura como colonizador civilizatório era equivocada e injusta, muitos

outros também nunca a admitiram.

Então, o modo como essa história de colonização em África era contado até

então, era o silencio, havia silêncio entre os retornados, e também havia nostalgia

e saudades do que era bom para eles. Sobre essa postura dos retornados, ela

acontece até hoje, e pode ser percebida quando falamos sobre a recepção do livro

de Isabela por parte dessas pessoas, elas criticaram duramente os seus relatos.

Hoje, há uma parte da população portuguesa que é filha ou neta dos

retornados. Nessas pessoas há o que se chama de pós memória, que é a memória

que eles escutam dos seus pais e avós que colonizaram a África. Essa geração

não viveu em África, mas sabe um pouco do que houve lá por ouvir relatos dos

seus parentes retornados. A questão é, os parentes retornados contam aquilo que

eles querem, talvez sigam uma história linear de saudades do paraíso africano

perdido e dos horrores da guerra colonial, de como os brancos sofreram nessa
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época. Agora, sobre a situação que viviam os negros, essas são problemáticas

mais sensíveis para essas pessoas, há um pacto de silêncio, e ao delatar o seu pai,

com certa autonomia para falar do colonizador porque viveu com um, Isabela

Figueiredo rompe esse silêncio. Sobre isso:

Este testemunho sobre o outro lado do colonialismo praticado pelos
portugueses era suposto ter ficado em silêncio, apesar de, como a
narradora rapidamente constatou, em Portugal ninguém estar de facto
interessado em saber o que tinha acontecido nem aos negros, nem aos
brancos. A memória de África rapidamente caiu no esquecimento público,
ficando assim reservada aos grupos que protagonizaram essa vivência:
retornados ou ex-combatentes, ainda que também nestes grupos a
memória não seja partilhável. Daí o seu sentimento de abandono, a sua
solidão, a sua manifestação privada de recordação, o seu sentimento de
estar na periferia da história, o seu sentimento de não pertença a Portugal
e o não direito de pertença ao lugar onde nasceram ou viveram (RIBEIRO,
2019, p. 5).

O testemunho de Isabela Figueiredo então, tem uma grande importância ao

dizer sobre o indizível, até porque Isabela não é apenas a filha do retornado, ela

também é retornada, ela também viveu tudo aquilo, e isso atribui ainda mais força

aos seus relatos.

É claro que o pai de Isabela Figueiredo, para ela, não era apenas a figura do

colonizador violento. Mas a linha entre o colonizador violento e seu pai amoroso é

muito tênue. Noutro relato, Isabela conta que foi com o seu pai numa palhota

buscar um empregado que não trabalhava há três dias. Diz que viu o pai ser

violento com o homem, lhe dar pontapés e xingamentos. Fez tudo isso com a filha

pequena do lado, bateu em outra pessoa porque ela não apareceu no trabalho,

sem considerar mesmo pelos quais motivos o empregado poderia ter faltado, ele

simplesmente age violentamente. Nesse episódio, Isabela Figueiredo diz ter feito a

seguinte reflexão:

O branco foi lá dentro, deu porrada em Ernesto, agora vai a sair, o branco
trouxe a menina, é a filha do branco. E o homem branco que me leva pela
mão voando, atravessa o caniço veloz, procura Bedfor estacionada lá
fora, senta-se, põe o motor a trabalhar, arranca, olha para mim, então
estás cansadas, queres ir beber uma Coca-Cola? [...] Olho-o e não
respondo. Aquele homem branco não é o meu pai (FIGUEIREDO, 2011,
p. 53).
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E aí está a grande tensão, controversa e inquietação de Isabela em relação

ao seu pai, ele representava um homem violento e injusto com os negros, mas era

um pai atencioso e amoroso para a sua filha. Segundo Ribeiro:

E, por isso, este livro é um grito, no sentido em que relata a vivência do
trauma que unifica a pessoa do pai à violência explícita e implícita do
colonialismo português; e é um luto, porque é um choro prolongado pela
figura colonial do pai e pela violência que ela contém ao transformar o
grito (trauma) num choro (luto) do qual dificilmente se sai, na eterna
busca de pertença a um mundo às avessas, do qual mal ou bem todos
nós emergimos (RIBEIRO, 2019, p. 2).

Nesse sentido, o livro nos faz refletir em como é possível odiar o colonialismo

e ter amado tanto um colonizador. Sim, porque Isabela demonstra amar

profundamente o seu pai. Nos momentos em que para ela, ele era só seu pai, e

não o colonizador, ela faz relatos recheados de episódios de carinho e

cumplicidade entre pai e filha. A relação que ela tinha com a mãe era mais distante,

mas com o pai, ela gostava de brincar com ele, com o corpo de seu pai, ela tinha

acesso ao corpo de seu pai, intimidade, e mostra vários momentos de carinho e

amor paternal dele para com ela. Atentemo-nos a esse trecho:

Descemos os dois de mãos dadas [...] Para o meu pai, uma bebida a
álcool cortado a refrigerante,, para mim, um refrigerante [...] Ele era fácil
demais para mim [...] Eu gostava da sua presença, de passear com ele a
pé, por onde quer que fosse, de mão dada. Não falava comigo sobre
responsabilidades, não me penteava nem endireitava a gola do vestido
[...] Ele era livre comigo, aquela coisa sua, parte de si, igual a si. [...] Acho
que nunca fui tão feliz como nesses momentos em que me pegava pela
mãe e caminhava comigo pelas ruas de Lourenço Marques [...] Sentia-me
uma pessoa. Sentia-me uma mulher. A sua alma-gêmea (FIGUEIREDO,
2011).

Assim como a África representa para os retornados o paraíso perdido, para

Isabela Figueiredo esse amor por Moçambique, por Lourenço Marques também

está muito atrelado às recordações desses momentos que viveu com o seu pai.

Pois, quando teve que sair de Portugal, em 1974, os pais ficaram morando no país

por mais dez anos, enquanto Isabela tinha voltado para a metrópole. Então, a

saudade que ela sente daquele continente, daquela vida, está muito atrelado a

saudade que ela sente do pai, e de quando era criança e vivia esses momentos

com ele, como comenta Ribeiro sobre a representação do pai de Isabela em seu
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livro “Caderno, de Isabela Figueiredo, era fundado sobre um diálogo póstumo com

a figura do pai, transfigurada ora na nação portuguesa, ora na própria imagem do

colonialismo português em África” (RIBEIRO, 2019, p.1).

O pai de Isabela Figueiredo representa para ela o mal que ele era capaz de

fazer aos negros como colonizador, mas o bem que ele era capaz de fazer por sua

filha, alguém que ele zelava com carinho e tinha proximidade. Eles eram próximos,

e ao mesmo tempo que seu pai tinha um comportamento machista em relação a

sua mãe e a outras mulheres, as que ele traia a esposa, o pai que era racista e

explorava os negros, era o mesmo pai que incentivou a filha mulher a estudar e ser

independente, vejamos:

Não houve nenhum homem capaz de me resgatar como ele, de me
quebrar, de me dar a vida só por existir. Só por estar ali, sorrir-me, dar-me
valor. Dar-me a mão. Pegar em mim [...] Perguntou-me o que eu gostaria
de ser. Datilógrafa, talvez, respondi. Gostava de máquinas de escrever. O
meu pai explicou-me que isso não garantia a sobrevivência. Que poderia
ser engenheira agrônoma. Que se ganhava bom dinheiro; Moçambique
era uma terra fértil onde crescia o que se plantasse iria precisar de
engenheiros agrônomos no futuro. [...] Para o meu pai, o mais importante
era a minha autonomia. Tinha de pensar e garantir a minha
independência. Ter meios de sobrevivência sem depender de um homem.
[...] ‘Tens que ser dona da tuda vida. Tens que ser livre. Compreendes?’
[...] ‘Para isso tens que estudar, tem que ir para uma Universidade’. ‘Sim.
Eu vou’ (FIGUEIREDO, 2011, p. 81-82).

Sobre essa questão do pai de Isabela Figueiredo, mesmo que em muitos

aspectos ela tenha desaprovado seu comportamento, ela fala sobre esse lado do

seu pai, esse lado de querer que ela fosse independente. Quando entrevistada

pela folha de São Paulo, em 2018, ela falou sobre isso:

Depois de adulta, eu tinha muitos conflitos com o meu pai e nós
discutíamos violentamente. Nos piores momentos, eu dizia que ele era
fascista e ele dizia que eu era comunista. Mas em alguns aspectos, meu
pai era à frente de seu tempo, era um feminista, acreditava que as
mulheres tinham que se tornar independentes, tinham que estudar. Então
a realidade é que meu pai era um racista, um fascista, mas também era
um feminista (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018).

Com isso, fica evidente que Isabela Figueiredo retrata seu pai como o via,

um bom pai, que a incentivava a ser uma mulher independente desde menina.

Claro que essa independência é algo que ele desejava para a filha dele, desejava

o melhor para ela, porque, além de ser sua filha, ela era portuguesa, e merecia ter
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um futuro promissor alcançado por meio dos estudos, mas, como colonizador, não

é necessariamente isso que ele parecia desejar aos filhos dos moçambicanos,

porque o pai achava que essas pessoas deviam trabalhar para dar uma vida boa

aos brancos.

Então, ele queria o bem da sua filha, e Isabela reconhece isso, mas não

queria o mesmo para os negros, esses, deveriam ser “civilizados” aprendendo a

trabalhar, e com isso ficarem contentes, os estudos e a vida boa era para os

europeus, tanto que em algumas passagens do livro, a própria Isabela conta que

seu pai acreditava numa África para os brancos, os brancos é que mereciam

aquele paraíso.

Sobre esse segundo nível de leitura da obra, destacamos a importância de

se levar em conta o contexto histórico da época, por isso, investimos no primeiro

capítulo, numa contextualização mais detalhada da África, como também de

Portugal e sua posição na Europa. Assim, o que levou Isabela Figueiredo a ser

mandada como retornada para a Metrópole, foram a série de acontecimentos que

se sucediam à época. Além das lutas armadas e movimentos de guerrilha

organizada pelos Moçambicanos e Angolanos que já estavam fartos da exploração

portuguesa, o próprio Portugal já não ia bem das pernas com a sua política interna.

Com grande parte da Europa já industrializada, foi essa industrialização que

levou imperialismo a expandir e ocupar territórios para conseguir além de mão de

obra barata, matéria prima para a fabricação de produtos e novas relações

comerciais em países de outros continentes. Portugal estava muito à margem das

questões industriais. Era um país pobre, rural, com técnicas agrícolas já

ultrapassadas, e na cidade, havia poucas indústrias e poucos empregos. A maioria

da sua população era analfabeta, não possuía fonte de renda e estava exausta de

viver dentro de um regime ditatorial. Conforme aponta Paiva:

O país também não tinha capacidade política e moral para evitar o
crescente isolamento internacional e a perda de apoio popular. A fuga do
serviço militar era a face mais visível desse crescente entre os jovens. Os
militares que estavam envolvidos diretamente nas operações,
particularmente de média patente, fossem de carreira ou miliciano,
compreenderam que a possibilidade de vitória na guerra era cada vez
mais reduzida. O preço econômico, político, militar e humano para manter
a guerra indefinidamente estava fora do alcance de Portugal.
Compreenderam que era preciso acabar com a guerra, o que implicava
em aceitar a reinvindicação de independência dos africanos. Mas isso a
ditadura salazarista não estava disposta a aceitar. Para acabar com a
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guerra colonial era preciso derrubar o regime fascista em Portugal e
assim foi feito. A questão colonial eram um divisor de águas, ponto
polêmico e central em todo o debate político na movimentação das forças
antes, e depois do 25 de abril (PAIVA, 2017, p. 223).

O Regime Salazarista, contudo, resistia em deixar de comandar o país, e

resistia ainda mais em liberar as colônias africanas, que cada vez estavam mais

articuladas lutando pela sua independência. Mesmo sendo um país pobre,

Portugal investia em mandar exércitos para guerrear em África, como forma de

tentar derrotar a revolta dos povos locais, com isso, estava instalado o contexto da

guerra.

A verdade é que Portugal, embora tentasse manter o domínio sob suas

colônias, seu governo ditador começava a perder o apoio dos portugueses nessas

questões. Os movimentos democráticos da metrópole pediam, além da queda do

regime ditatorial, a instalação de uma democracia, e a libertação dos países

africanos. Assim, havia movimentos pela libertação tanto na metrópole quanto na

colônia, mas o governo tentava maquiar essas ondas de pedidos de mudança

investindo cada vez mais na guerra colonial.

O fato é que, o salazarismo acabou perdendo o apoio do próprio exército.

Como a guerra era violenta e o regime já não agradava tanto, os jovens

começaram a perder interesse pela carreira militar e querer cada vez menos ir

para a colônia defender o território. É claro que o governo tentava esconder isso,

mas a luta por uma nova política começava a escorrer pelas beiradas da parede, e

mesmo que Marcelo Caetano fechasse a porta, censurasse as informações para

que o povo não tivesse muita noção de tudo que estava acontecendo, ele não

conseguiu esconder a situação por muito tempo. Sobre os movimentos

libertadores contra o exército português, constata Paiva:

Os movimentos de libertação optaram pelo desenvolvimento de ações de
guerrilha. Tinham os meios materiais em equipamentos, adesão popular,
apoio internacional dentro e fora da África, elemento surpresa e iniciativa
dos combates. O lado português era marcado pelo clima de
desmobilização moral, desinteresse da juventude pela carreira militar,
alheamento da população em relação à guerra, inclusive dos portugueses
residentes nas colônias (PAIVA, 2017, p. 220).
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Essa ignorância pela verdade da guerra aparece no livro, pois, Isabela

Figueiredo diz que a metrópole não os informava muito sobre a realidade dos fatos.

É claro que, sendo Isabela uma criança, os pais também a poupavam sobre a

realidade das tensões que assolavam Moçambique. Mas, também é verdade que

havia uma tentativa de fazer parecer tudo menor do que realmente era. Primeiro,

porque os portugueses, incluindo o próprio pai de Isabela não acreditavam que os

povos africanos fossem capazes de recuperar os seus territórios lutando contra

europeus. Segundo o governo não queria causar alarde nos portugueses que

estavam vivendo em África, era mais cômodo que não soubessem das proporções

que a guerra estava ganhando, a não ser quando já não tivesse mais como

esconder, como de fato aconteceu. Percebamos:

As tropas iam para o Norte e arranjavam, através dos programas de rádio,
madrinhas de guerra a quem enviar aerogramas. Eu desejava ser
madrinha de guerra [...] As madrinhas de guerra eram uma espécie de
namoradas via postal [...] Sabíamos tanto sobre o que faziam as tropas
como sobre a política do país. Sabíamos nada (FIGUEIREDO, 2011, p.
63).

Ainda sobre a ignorância dos colonos sobre a realidade da guerra:

Não descrevo uma terra ignorando que nela existia uma guerra. Havia
uma guerra, mas não era visível no Sul; não sabíamos como tinha
começado, ou para que servia exatamente, pelo menos até 25 de abril
não se falou nada na minha presença [...] A guerra era no norte, mas não
tomávamos consciência da sua gravidade, não se falava que soldados
dos nossos tivessem sido mortos [...] Achávamos que estavam lá para
fazer ações de propaganda (FIGUEIREDO, 2011, p. 63-64).

Nos últimos capítulos de suas memórias, Isabela as remete de forma mais

direta para o contexto social de guerra que estavam vivendo. Claro que, em todos

esses momentos, seu pai continua participando dos eventos, e sobretudo, sendo o

centro deles. Era ao lado do pai que Isabela estava numa praça reunida com

outros brancos quando eles falavam dos últimos acontecimentos da metrópole,

tinha acontecido o 25 de abril, a revolução dos cravos que derrotou o fascismo.

Assim, a guerra na colônia já não podia mais ser mascarada, ela existia e os

brancos sofriam duramente as consequências pelo colonialismo que praticaram.

Além da revolução de 25 de abril, Isabela fala sobre o FRELIMO, o

movimento de guerrilha organizado para lutar pela libertação de Moçambique. Ou
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seja, o contexto histórico é parte indispensável para entender mais a fundo essas

memórias. Vejamos:

Após o 25 de Abril já se ouvia falar livremente sobre a guerra [...] Percebi
que os colonos desejavam a independência, mas sob o poder branco.
Eventualmente, partilha de funções administrativas com um ou outro
mulato educado, maleável. A FRELIMO era indesejada. Aquela terra,
diziam, não seria para os brancos que ali viviam. Seria a independência
branca; pretendia-se erguer ali uma África do Sul-califórnia-portuguesa
(FIGUEIREDO, 2011, p. 83).

Quando Isabela Figueiredo começa com os relatos que remetem à guerra

em Moçambique, eles aparecem aos poucos, e, ela diz que as tropas de exército

vindas de Portugal iam para uma determinada região de Moçambique, a guerra

não começou diretamente na metrópole. Porém, mesmo depois que a guerra já

estava batendo com força na porta de Lourenço Marques, ainda assim, pessoas

como o pai de Isabela ainda acreditavam que os brancos iriam triunfar e que

Moçambique seria definitivamente deles. Notemos:

O meu pai acreditava num movimento de brancos, num outro movimento
de brancos, após o 7 de setembro. Um que havia de vencer mesmo, que
seria financiado pela África do Sul ou pela Rodésia. Havíamos de
expulsar o poder negro a cidade, e remetê-lo ao mato, de onde tinha
vindo [...] Uma África de brancos, sim, uma África de brancos [...] Porque
aquela terra, senhores, era do meu pai. O meu pai era todo o povo
Moçambicano. Sentia força e raiva, e espumou até o último dia,
recusando a baixar a voz perante um negro [...] Com ou sem
independência, um preto era um preto, e o meu pai foi colono até morrer
(FIGUEIREDO, 2011, p. 97-98).

À medida que, Moçambique seguia sendo afetada pelas forças dos

confrontos de guerra, Lourenço Marques, a cidade que o pai de Isabela amava e

ajudou a fazer instalações elétricas por vários cantos, acabou sofrendo

consequências de destruição e até de congelamento de sua construção.

Percebe-se que, Isabela liga a situação de sua cidade ao trabalhado do pai, o que

ele revela em suas memórias está sempre atrelado a ele. Vejamos:

Em 1975 não se construía em Lourenço Marques. Tudo parou. Já não
havia obras por onde enfiar cabos de eletricidade, e, mesmo que as
houvesse, seriam entregues aos cooperantes soviéticos [...] não a um
colono mal visto, com má fama, um passado manchado, preso por um fio.
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A pouco e pouco, os negros do meu pai já desapareceram no caniço,
porque não havia trabalho. Não restou um. Nunca mais vi os pretos de
meu pai (FIGUEIREDO, 2011, p. 98).

O fato é que, Lourenço Marques já não era mais seguro, o momento era

conturbado, amedrontava os brancos que lá viviam. Diante dessa situação, os pais

de Isabela Figueiredo decidem manda-la para Portugal como retornada. Isabela

tem que retornar para um lugar em que nunca esteve. Nesse contexto, a situação

dos brancos e dos pretos se inverte, antes, os pretos tinham medo dos brancos e

os obedeciam suportando humilhações, como as que o pai de Isabela submetia

seus empregados.

Com a guerra, o homem branco começava a sofrer de uma violência que ele

sempre praticou. Isabela fala sobre como os negros eram tratados antes disso, e

que suas vidas e integridade física valia quase nada, em especial se tratando de

acidentes de trabalho, conforme descreve abaixo:

Na ex-colonia era fácil morrer. Estava-se vivo, morria-se. Havia acidentes
na caça, acidentes de mato, morria-se. Havia acidentes no mato,
acidentes de trabalho, acidentes rodoviários [...] A vida de um preto valia
o preço de sua utilidade. A vida de um branco valia mais, muito mais.
Matar um preto, no Marcelismo, começava a ser chato, a policia vinha
fazer perguntas (FIGUEIREDO, 2011, p. 67).

Ao citar o Marcelismo, Isabela Figueiredo se refere a Marcelo Caetano,

homem que assumiu o governo de Portugal dentro da política do estado novo,

depois de Salazar ter se afastado por problemas de saúde, fato ocorrido em 1968.

Como já dito, as memórias de Isabela Figueiredo dentro desse contexto de

tensão e medo pelas consequências da guerra, fala sobre os colonos se reunindo

e discutindo na praça para decidirem o que fazer. Isabela relata estar com o pai em

alguns desses momentos, pois, ao mesmo tempo que Isabela remonta as

lembranças do contexto histórico, essas lembranças estão sempre acopladas a

lembrança do próprio pai, nunca longe dele:

O meu pai conversava na rua com outros homens. Eu rodopiava à sua
volta, como sempre, escutando o ruído das distantes conversas. [...]
Soube do 25 a 26. Contaram ao meu pai, ao final da tarde, estando nós
na praceta projetada à avenida Latino Coelho [...] Por momentos
agarrava a mão de meu pai, rodopiando à sua volta, puxando-lhe os
braços. Ele animava-se na conversa com outros homens, e eu escutava,
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desinteressantemente, [...] Só meu pai me interessava (FIGUEIREDO,
2011, p. 73-75).

Para Isabela Figueiredo, o contexto histórico é o seu pai, o amor que ela

sentia era todo de seu pai, a figura do colonizador que ela repudiava, também era

do seu pai. Quando ela estava no aeroporto de Lourenço Marques, prestes a ser

mandada para Portugal, a narradora faz o relato mais longo de seu livro, a

despedida do amado pai, e não poderia ser diferente, era o momento mais

doloroso que ela vivera até então.

Quando os portugueses tomaram ciência de que as coisas tinham realmente

mudado, que as lutas pela libertação ganhavam corpo e iam vencendo as tropas

de soldados portugueses ao mesmo tempo que a Revolução dos Cravos estourou

na metrópole. As memórias de Isabela Figueiredo vão se encaminhando para o

seu retorno à Portugal, os colonos já começavam a admitir que a terra dos negros

já não pertencia mais tanto assim aos brancos. Sobre o 25 de abril:

Tinha acontecido uma revolução da Metrópole. No dia anterior
registrara-se grande confusão: Marcelo Caetano fugira para o Brasil, o
país estava sem governo, havia tropa na rua [...] Como seria nas colônias?
[...] Era bom para nós? Iam dar independência às colônias?
(FIGUEIREDO, 2011, p. 78).

Mesmo que Isabela Figueiredo relate que até o último momento de vida de

seu pai, ele morreu sonhando em voltar a ser colonizador em África, a voltar a ser

patrão, pois, ela deixa claro desde o início de suas memórias que o pai amava

aquele lugar, amava aquela vida. Não foi possível seu pai, naquele momento de

conturbação política, manter sua filha morando na colônia, não era seguro para ela.

A decisão de manda-la para a metrópole mudou o rumo da vida de Isabela

Figueiredo.

Ela não seria mais a filha do patrão português em terras africanas, ela

voltava para Portugal para ser filha de um retornado indesejado que pertencia à

classe trabalhadora, não era possível sustentar seus privilégios numa metrópole

pobre e politicamente desorganizada, pois houve uma abrupta transição de poder

da ditadura para a democracia e estava acontecendo essa grande transição.
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Ao ser levada para o aeroporto pelos pais, Isabela narra com riqueza de

detalhes os caminhos por onde andava de carro com eles, em sua memória, esse

caminho foi longo, e ela observava aquela terra a sua volta acreditando que nunca

mais voltaria para lá. Com a chegada ao aeroporto, Isabela conta que muitos

portugueses, conhecidos de seus pais foram se despedir dela. Mas não era

apenas uma despedida, eles lhes incumbiram de uma missão, missão essa que

ela nunca poder cumprir, e por opção.

As pessoas pediam para Isabela Figueiredo ser uma espécie de porta-voz

deles, de chegar na metrópole e contar às pessoas tudo o que os brancos estavam

sofrendo nas mãos dos negros naquela terra. Pediam para que Isabela relatasse

os horrores das guerras, as mortes sangrentas, a destruição de suas coisas,

aquelas que eles conquistaram em Moçambique com o suor dos negros que

trabalhavam para eles.

Mais do que levar uma mensagem, ser a porta-voz daquelas pessoas,

Isabela Figueiredo era instruída por elas a chegar em Portugal e contar a verdade

que acontecia em África, mas Isabela nunca foi capaz de enxergar só a verdade

dos portugueses, só a verdade de seu pai, que morreu achando estar certo sobre

todos os abusos que cometeu contra os moçambicanos. Essa verdade, essa parte

da verdade, Isabela não pôde toma-la como sua, e isso a fez sentir culpada

“Coragem. Não te esqueças de contar a verdade [..] E sem uma palavra, inerte,

ignorando-os, ignorando a verdade deles, chorei” (FIGUEIREDO, 2011, p. 109).

No relato mais longo do livro, Isabela Figueiredo se despede de seu tão

amado pai. Ela chora, olha para trás, mas também deixa coisas para trás. Isabela

se despede do pai ao mesmo tempo que se despede da vida de colonizadora.

Simultaneamente em dizer adeus ao lugar que nasceu e que tanto amava, ela dá

as costas àquela vida, aquela realidade, mas ali mesmo no aeroporto ela também

opta em dar as costas para a verdade dos colonizadores, a verdade que eles

queriam que ela contasse. Ela abdica de ser a portadora da mensagem deles, ela

abandona tudo aquilo, o lugar, o pai, a posição de colonizadora. Mas tudo isso ela

se vê obrigada a abandonar, mas o fato de não contar a verdade dos brancos, isso

é algo que ela mesma decide fazer. Martins fala sobre a ida de Isabela pra a

metrópole:



84

Adolescente, enviada sozinha para a metrópole, Figueiredo é investida
do papel de testemunha da violência exercida sobre os brancos, que, na
perspetiva dos excolonos, se sobrepõe e parece apagar toda a história
anterior. E àquela a quem antes não fora permitido falar, sobre política
como sobre sexo, por ser só uma menina, é agora atribuído o papel de
porta-voz sobre as relações entre brancos e negros, e inclusivamente
sobre uma violência que é também violência sexual (MARTINS, 2011, p.
23)

Ela não quiser ser portadora dessa mensagem porque não concordava com

as atitudes do colonizador antes da revolta dos negros. E o colonialismo que

Isabela Figueiredo enxergava, estava personificado na figura do pai, e até isso, ela

deixa para trás. Sobre sua despedida do pai no aeroporto:

Só nós; senti ao longe o odor da sua carne transpirada, ácida e doce, que
era a minha, dos seus ombros e rosto, um abraço que não podemos
desapertar nunca [...] não era apenas um abraço, mas a aliança invisível,
muda, que mantínhamos, à qual fui fiel mesmo quando o traí logo a
seguir. Era a última hora [...] e ele empurrou-me para a porta do
embarque, olhei para trás, ante de entrar, chorando [...] Ainda estou a
olhar [...] O meu pai, uma camisa branca manchada de pó [...] Bronzeado
de colono [...] O sorriso a chorar do meu pai. As suas mãos iguais às
minhas coladas ao vidro da porta (FIGUEIREDO, 2011, p. 110-111).

Ela chorou a ter que se despedir desse pai que para ela, era tão amado

mesmo fazendo coisas odiosas. Ele esteve com Isabela nos momentos mais

importantes de sua infância. Até a memória da sua primeira menstruação está

atrelada a figura do pai, porque quando isso aconteceu, ela estava com ele na

praça de Lourenço Marques. Outro fato marcante foi quando ela descobriu que

sabia ler num passeio que fez com o pai por Lourenço Marques, e ela descreve

que saber ler foi algo libertador para ela, e foi com o pai que ela compartilhou esse

momento.

No entanto, a figura paterna está inserida nas controversas de suas

memórias. Assim como a figura de seu pai era controversa para Isabela Figueiredo,

o seu passado colonial também era controverso. Isabela vivei bons momentos na

posição de filha de colonizador. Ela era amada, bem cuidada, vivia cercada de

privilégios, tinha acesso a livros, comia bem, estudava, tinha empregados ao seu

redor. Por outro lado, ao seu redor também tinha injustiça, tristeza, exploração,

impossibilidade de conviver com o outro, de se aproximar das pessoas que tinham
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hábitos diferentes dela, e essa foi uma aproximação que ela sempre almejou e não

pôde viver.

Todas essas questões, somando ao fato de acreditar ter traído o seu pai por

se negar a ser portadora da mensagem dele, fazem das memórias de Isabela,

memórias de culpa. Ela sente que traiu quem mais amou, o traiu por pensar

diferente dele, por não achar justo as coisas que ele fazia como colonizador. Ao

mesmo tempo que se culpa pelo rompimento com o pai, ela também se culpa por

ter sido colonizadora, por ter usufruído injustamente daquilo que não era seu, por

ter, junto de sua família, de seu povo, explorado as terras africanas, terras que ela

tanto ama, mas tanto se culpa pelo contexto em que lhe foi permitido amar aquele

lugar. Amava aquele lugar porque nele vivia bem, e tem consciência às custas de

quem era possível que ela levasse a vida boa que levava.

Até a forma com que os pais de Isabela Figueiredo a vestiam tem uma

representação importante dentro de suas memórias. Ela diz que sempre estava

vestida de branco, mesmo que ela morasse numa terra africana, vermelha,

adoravam a vestir de branco. E isso pode ser pensado como a própria figura do

colonizador português, que mesmo estando em terras africanas, onde além da

terra ser vermelha, os seus povos tem a cor de pele numa tonalidade preta,

mesmo assim eles não permitem se “sujar”, continuam brancos, enaltecendo a sua

branquitude.

O pai de Isabela Figueiredo não permitiu, metaforicamente, que a sua filha

se vestisse de preto, porque ela nunca pôde se misturar com as pessoas pretas.

Ela sempre foi uma branca em terra de preto:

Vestiam-me e calçavam-me sempre de branco, mandavam-me pisar o
raio da terra tão negra e húmida que chiava debaixo dos pés, ou tão
vermelha que o verniz ou o couro se pintavam de uma aquarela de
sangue claro. Não havia forma de poupar o meu corpo às manchas da
terra, contudo estava proibida de me manchar dela. Não havia forma de
me libertarem dessa necessidade de me manter imaculadamente branca.
Na minha memória eu estou sempre vestida de branco, preocupada em
não me sujar. O vestido branco que não usei nesse dia é a mais clara
metáfora da minha vida de pequena colona: uma branca de branco,
agarrada à saia que não pode sujar, olhando os sapatos brancos que não
pode empoeirar (FIGUEIREDO, 2011, p. 103).
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Isabela sabe que quando criança, ela não tinha escolha em ser ou não

colona. O seu pai foi morar em Moçambique, depois a sua mãe, ela nasceu lá

porque a família residia naquele país, explorava aquele país, enriquecia às custas

daquele povo. Ela, mesmo sendo uma criança que vivia sob tutela dos pais e não

tinha escolha quanto à sua situação, sente uma culpa que os seus pais não

sentiam, desde criança ela enxergava uma realidade que não fazia sentido para a

sua família, pois, para eles, era tão enraizado a ideia de que os portugueses

tinham aquele direito de explorar, sempre desbravadores, conquistadores,

culturalmente eles tinham o direto à terra alheia, isso lhes soava natural.

Ao ser mandada embora para Portugal sozinha para residir a avó, os pais de

Isabela Figueiredo só retornaram à metrópole, dez anos mais tarde, eles ficaram

mais uma década em Moçambique. Com o passar desse anos, Isabela Figueiredo

já não era mais uma menina, ela tinha uma opinião diferente de seu pai sobre o

colonialismo, sobre o racismo, sobre a injustiça, e, aquele pai amoroso com aquela

filha criança, que até então mais se amavam que do brigavam, essa versão deles

tinha ficado naquela despedida no aeroporto de Lourenço Marques.

Foi ali que Isabela decidiu que ao chegar na metrópole, não seria porta-voz

dos horrores que os brancos estavam passando nas mãos dos negros durante a

guerra colonial. Porque Isabela sabia que a guerra colonial tinha começado bem

antes, quando o seu povo, os portugueses, como já tinham feito tantas outras

vezes, invadiram o território do outro sem lhes respeitar a cultura, as vontades, as

demarcações e separações de terra que já existiam.

A colonização foi o início da guerra, e não quando o colonizado resolveu

reagir à tudo aquilo, a guerra já estava declarada antes, trajada de civilizada, de

messiânica, de catequizante como já foi outrora, mas ela estava ali, e ela ia

acontecer, porque não se pode esperar bater, bater e nunca tomar um tapa de

volta, e isso os portugueses tiveram que viver, admitindo ou não, eles tiveram que

viver isso na pele.

Nesses embates que Isabela Figueiredo teve com o pai na fase adulta, ele

chegou a lhe dizer que era intragável que a sua filha gostasse de preto. Esse não

era o pai que ela amava, ela amava a parte boa do pai, e sabia que dentro dele

também tinha ódio e amor. Vejamos:
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O meu pai tinha uma cara grande e suada cheia de ódio ou amor
conforme os dias. Tendo eu preferido a de amor, calharam-me muitos dos
de ódio. Quando amamos os que nos violam num mesmo tempo, e não
podemos fugir, enfrentamos de igualdade perto a face do amor e a do
ódio, e não desviamos o rosto; sentimos o cuspo bater-nos nos lábios,
nos olhos, e ouvimos até o fim, se pestanejar [...] O meu pai era voraz,
devorava, vociferava todos os sentimentos que conseguia exprimir [...]
Quando somos novos, acreditamos nesse amor ou nesse ódio porque
aquele é o rosto de quem amamos (FIGUEIREDO, 2011, p. 117).

Sobre ter traído seu pai, Isabela Figueiredo se posiciona dizendo que isso

era necessário, discordar de seu pai era tão necessário quando amá-lo. Ela

precisava resolver o seu passado colonial, porque isso seria uma forma de falar

por sua família, que para ela, poderia andar de cabeça erguida se pudesse se

desculpar pelo que fez, mesmo que na forma de um livro de memórias que

também faz uma denúncia sobre o colonialismo “E que o traí para que

pudéssemos levantar a cabeça” (FIGUEIREDO, 2011, p. 118).

Nos encaminhando então, para o fim do segundo nível de leitura, o qual o

foco foi a relação de Isabela Figueiredo com o seu pai, que também traz elementos

da relação que cada um dos dois tinha dentro do colonialismo, considerando essa

relação dentro do contexto histórico colonial, mas não só dele, porque mesmo que

as memórias de Isabela em alguns momentos tenham focado em relatos mais

corriqueiros como quando aprendeu a ler, ou passeava de mãos dadas com o pai,

sempre estava ali essa figura crucial das suas memórias, o seu maior amor, que

tantas vezes, na figura de colonizador, representou o ódio.

É por essas questões que Isabela Figueiredo se culpa, por ter sido

colonizadora e também por ter traído com as ideias colonizadoras de seu pai, por

tê-lo traído, e por tê-lo amado quase ao mesmo tempo. Se culpa por ter tido

vantagens como colonizadora, ao mesmo tempo que admite que essa vida era boa,

quando criança, foi feliz. Sobre sua literatura ser também uma literatura de culpa,

Ribeiro Relata:

E, por isso, este livro é um grito, no sentido em que relata a vivência do
trauma que unifica a pessoa do pai à violência explícita e implícita do
colonialismo português; e é um luto, porque é um choro prolongado pela
figura colonial do pai e pela violência que ela contém ao transformar o
grito (trauma) num choro (luto) do qual dificilmente se sai, na eterna
busca de pertença a um mundo às avessas, do qual mal ou bem todos
nós emergimos (RIBEIRO, 2019, p. 93).
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Essa culpa será muito importante para nossas conspirações finais, pois,

sentindo culpa, há uma possibilidade de desculpa, de mudanças, de reflexões, e

mostraremos como o livro de Isabela Figueiredo é capaz de gerir essas reflexões.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS - CULPA E REDENÇÃO

Em nossas considerações finais, a qual chamaremos de Culpa e redenção,

recapitularemos as reflexões feitas no primeiro e no segundo nível e o que elas

têm a nos dizer. No primeiro nível, mostramos as temáticas que o livro Caderno de

Memórias Coloniais aborda. E, todas elas estão relacionadas as práticas do

colonialismo português. Mostramos a mulher negra sexualizada, e a mulher

branca submissa, mostramos as vantagens de ser um homem colonizador e poder

levar uma vida que não era permitida aos povos das terras africanas. Mostramos

também como vivia o homem negro dentro da sua terra, e que, ele só tinha um

pequeno valor, se fosse obediente e submisso, assim, ele tinha direito aos restos

do branco, que lhe depositava alguma confiança por ele desempenhar um trabalho

quase escravo e ainda ser agradecido por isso.

No segundo nível de leitura, o qual é o nosso foco, mostramos a conturbada

relação de Isabela com o seu pai, que, acabava também sendo uma relação de

Isabela com ela mesma. Ela amou o pai como ninguém, e odiou o seu colonialismo,

tanto que foi capaz de se colocar contra esse ele, publicando um livro de memórias,

que também é um livro de denúncias.

A culpa que Isabela Figueiredo sente a permitiu sentir que estava traindo o

pai, mas não a impediu de ser fiel com ela mesma. Essa fidelidade lhe custou caro,

o seu livro foi rejeitado por uma parte significativa da comunidade portuguesa, por

aqueles que assim como ela, retornaram da África e não admitem ter explorado

ela.

Quando Isabela Figueiredo rompeu com o pai, naquele aeroporto de

Lourenço Marques, prestes a embarcar para Portugal, ela não rompeu o

sentimento, ela continuou amando aquele homem, o que ela rompeu foi com os

ideais de um homem que achava estar fazendo certo tudo o que Isabela sempre

achou errado. Bater nos funcionários era errado, pagar menos a eles porque eram

negros era errado, trair a mãe era errado, ser indiferente ao sofrimento e a

exploração humana era errado, e foi aí que Isabela Figueiredo rompeu com o pai,

com aquilo que o pai representava socialmente falando.

O pai, assim como os outros brancos pediram que Isabela continuasse a sua

narrativa branca, colona, europeia, civilizatória. Que ela contasse que eles foram
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para Moçambique dar civilidade a um povo selvagem que, devido a sua selvageria,

se revoltaram contra o europeu, explodindo uma guerra violenta, e expulsando das

terras paradisíacas quem só foi lá para levar progresso. Isabela Figueiredo não

pôde, não quis e não soube ser portadora dessa narrativa, porque para ela, isso é

uma parte da história contada por quem estava vendo tudo de cima, e ela olhou,

antes de tudo, para quem estava abaixo.

Se Isabela Figueiredo não tivesse se desvencilhado dessa narrativa

portuguesa de colonialismo, talvez o seu livro fosse mais um daqueles nostálgicos

que ela mesma já criticou. Ela disse que viu a necessário escrever o seu livro,

justamente, para mostrar o outro lado da história, de outra forma talvez, ela não

tivesse escrito o seu livro, porque as suas memórias, são, antes de tudo, uma voz

de denúncia, e ela não teria o que denunciar dentro de uma narrativa branca,

paisagística, civilizada e nostálgica.

A relação de Isabela Figueiredo com o pai não deixa de ter sido algo muito

significativo em sua vida só porque ela não pôde concordar com a posição de

colonizador dele. No entanto, ela precisa se resolver com o passado colonial, e

com tudo que ele representa, incluindo o seu pai.

A escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adiche, publicou um livro chamado

O problema da história única (2019). Nesse livro ela conta como foi a sua infância

na Nigéria. Chimamanda vinha de uma família privilegiada de professores, e ela

teve uma infância com boas condições financeiras e com acesso à educação. Ela

relata um episódio em que um menino foi trabalhar na sua casa quando ela tinha 8

anos, e a única coisa que a mãe lhe falou daquele menino, é que ele era muito

pobre.

Então, tudo o que Chimamanda via naquele menino se reduzia a sua

situação de pobreza, era como se aquela fosse a única história possível que se

poderia se contar sobre ele. É parecido com o que Isabela conta do mainato

Manjacaze que trabalhava duramente, em péssimas condições, mas a única coisa

que conseguiam dizer sobre ele é que era um preto bom, obediente.

Isabela mostrou inúmeras vezes querer conversar com os moçambicanos,

saber da sua vida, das suas histórias, dos seus costumes, porque ela sabia que

uma pessoa não poderia se reduzir ao que os outros a veem, ela é mais que aquilo.

Além da individualidade do ser, ele ainda faz parte de grupos sociais com
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inúmeros costumes, com sua própria cultura, com o seu próprio modo de ser, com

a sua língua, nunca é uma coisa só.

Em Chimamanda, ela conta que quando foi fazer faculdade nos Estados

Unidos, ao conviver e conversar com as pessoas de lá, ela foi percebendo que

elas tinham uma visão estereotipada do seu país, do seu continente e das pessoas

que vinham da África. As pessoas achavam que na África todo mundo era pobre,

miserável, e dignos de compaixão e pena, e não havia muito conhecimento sobre

os africanos além disso.

Chimamanda diz que se reconheceu africana quando foi morar nos Estados

Unidos, porque foi lá que ela percebeu que para eles, ela era diferente, e que

todos os que vinham donde ela vinha, eram iguais. A imagem que ela percebeu

que se tinha da África é que achavam que ela era um país e não um continente,

que as pessoas eram miseráveis e faziam muitas guerras.

Assim, quando Isabela Figueiredo rompe com uma linearidade de narrativas

sobre a colonização em África e conta o outro lado da história, ela está

contribuindo e abrindo caminho para dar voz aos que poucas vezes tiveram. Ela

rompe com o seu pai ao mesmo tempo que rompe com uma história única que os

portugueses tinham sobre os seus anos de colonização. A história de que foram

civilizar um povo com pouca capacidade intelectual e que acabaram sendo

expulsos de lá numa guerra que para eles, não havia sentido, Isabela Figueiredo

os confronta.

A nigeriana Chimamanda ainda fala que a história única é aquela que cria

estereótipos, preconceitos. Não se pode dizer que dentro de um continente tão

grande, com diversas regiões, países, etnias, línguas, religiões, costumes, que

tudo isso possa ser reduzido a história única de miseráveis com pouca

capacidade.

Quando Isabela Figueiredo não aceita ser portadora da mensagem dos

portugueses, ela corta o barbante da história única, ela curva da linha reta que até

então dominava os relatos sobre aquele tempo. Até então, a história só era

contada pela mesma percepção, a de quem está vendo tudo de cima. Para

Chimamanda:

A história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é
que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma
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história se torne uma única história. É claro que a África é um continente
repleto de catástrofes. Existem algumas enormes, como os estupros no
Congo, e outras deprimentes, como o fato de 5 mil pessoas se
candidatarem a uma vaga de emprego na Nigéria. Mas existem outras
histórias que não são sobre catástrofes, e é muito importante, igualmente
importante, falar sobre elas [...] O problema da história única é esta: ela
rouba a dignidade das pessoas. Torna difícil o reconhecimento da nossa
humanidade comum (ADICHE, 2019, p. 26-27).

Assim, o que se percebe com Caderno de Memórias Coloniais é que Isabela

Figueiredo procurou desmontar a história única que carregava o seu pai e todos

aqueles que com ele concordam. Ela abordou temáticas importantes, contou

episódios chocantes, e isso é uma espécie de rompimento. Isabela sente culpa, e

essa culpa pode tê-la impulsionado a escrever o livro, que, não é apenas um livro

que fala do passado, ele é um livro que abre caminho para um futuro.

Por escritas como as de Isabela Figueiredo, é possível fazer estudos sobre

toda as outras histórias que aconteceram no continente africano, é possível olhar

para o seu povo muito além de achar que são um coletivo de miseráveis, mas

procurar entender o porquê de eles sempre serem abordados dessa forma. Por

quem eles foram abordados assim, e que este é o momento de abrir caminho para

entender que os africanos são indivíduos e individuais, e que há muitas histórias

que precisam ser contadas.

É lamentável que Isabela, proibida pelos pais, nunca pôde ter uma relação

de mais proximidade com as pessoas de Moçambique, saber sobre suas vidas,

suas individualidades, isso faria de Caderno de Memórias Coloniais ainda mais

rico do que já é. Mas ele um campo que se abre, há um novo trajeto e

possibilidade de percorrer novos trajetos ouvindo novas e velhas histórias, as

comparando, mas acima de tudo, ouvir o outro lado.

Obviamente por não ser africana e não ter podido conviver com mais

proximidade dos africanos, ela não tem muito a dizer sobre os seus costumes, mas

sabemos que eles existem, e por isso a importância de ler um livro como esse. Ele

desperta a curiosidade de saber mais sobre o assunto, e quando as pessoas se

dão conta que a colonização teve muito pouco de civilizada, é possível que se

interessem mais pelo que está por trás disso. Isabela Figueiredo fez a sua parte e

contou a história como uma portuguesa que é, e a partir disso, o leitor pode se

interessar também por escritores africanos, esses que terão e saberão falar com
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autonomia do seu povo, ocupando o seu lugar de fala, pois tem muito a dizer sobre

as suas vivências.

Com esse trabalho, procuramos analisar o livro dentro de dois níveis de

leitura. Para isso, foi necessário dividir a nossa leitura. No primeiro nível, o qual

chamamos de Romanesco, fizemos um apanhado de algumas temáticas

presentes na obra.

Comentamos sobre como o livro retrata as mulheres negras e as mulheres

brancas. Que a situação das mulheres negras era de opressão e vulnerabilidade e

que elas eram subjugadas, em especial pelo homem branco, que muitas vezes as

procuravam apenas para fins sexuais. Além disso, as mulheres negras também

estavam numa posição social de desvantagem em relação à mulher branca, pois

as negras não ocupavam as posições de privilégio que a mulher branca ocupava.

Pois as brancas podiam usufruir da sua posição de colonizadora.

Também procuramos mostrar no primeiro nível de leitura como a mulher

branca aparece no livro. Ela é retratada como sendo uma mulher do lar, que não

tinha a mesma liberdade de seu marido, e que, sempre culpava as mulheres

negras caso seus esposos tivessem algum tipo de envolvimento extraconjugal

com elas. Além disso, eram financeiramente depende dos seus cônjuges.

Falamos sobre a situação do colonizar versus a situação que vivia o

colonizado. Dentro do livro fica claro como essas posições eram bem marcadas

por injustiças e explorações, mas para o homem europeu, representado na figura

do pai de Isabela, isso parecia justo.

Entre as temáticas destacadas, comentamos o fato de a autora ter

demonstrado um interesse em ter um contato mais próximo com os moçambicanos,

ela, de certa forma, gostaria de ter se sentido mais africana, de ter convivido mais

com aquele povo, mas o pai sempre impediu que isso acontecesse.

Passando para o segundo nível de leitura, o qual chamamos de Relações

Familiares, trouxemos uma análise sobre a relação de Isabela com o seu pai.

Sabemos que Portugal colonizou Moçambique. A relação de Isabela com o seu pai

simbolicamente também nos traz a relação do país africano com o país europeu.

Além do pai de Isabela ter sido a figura mais importante de seus relatos

pessoais, pois ele estava presente nos momentos mais memoráveis e agradáveis

de sua infância, ele também estava presente em momentos de maior tensão e
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tristeza. Tensão quando ele tratava mal os seus empregados negros, o que fazia

Isabela sentir-se mal, e outros de tristeza, como quando ela teve que voltar para a

metrópole e se despedir do patriarca, ela afirma que ele foi a pessoa que ela mais

amou na vida.

Ao mesmo tempo que ela o via como um bom pai, amoroso e atencioso,

Isabela enxergava nele uma figura carrasca, capaz de destratar os moçambicanos

por se achar superior a eles. O pai lhe proporcionava uma vida de privilégios que

ela aproveitava, ao mesmo tempo que se sentia culpada por isso.

Nosso segundo nível de leitura buscamos trazer essa dualidade da relação

de Isabela com o pai. Uma relação de amor e ódio, uma relação de opressão e

culpa, uma relação que nos fazer pensar na própria relação de Portugal com

Moçambique, amor e ódio. Portugueses como o pai de Isabela amavam a África,

mas pareciam odiar o seu povo. Isabela amava o seu pai, mas odiava o que ele

fazia.

Quando Isabela se despediu do pai para voltar para a metrópole, ela se

despediu não apenas do pai colonizador, também se despediu do colonialismo, ela

decidiu que não concordava com aquilo.

Em sua vida adulta, ela afirmou que teve muitos embates com o pai por

discordar dos posicionamentos dele. Esse embate pode ser visto como o próprio

embate de Portugal e Moçambique. O país Africano entrou em guerra com

Portugal porque não concordava a sua posição de colonizador dentro da terra do

colonizado. Isabela discordou o pai, Moçambique discordou de Portugal, e ambos

agiram. Moçambique expulsando o colonizador, Isabela escrevendo um livro que

destoa totalmente de como pensava e agia o seu pai.

Unindo o primeiro e o segundo nível de leitura, mostramos que a culpa que

Isabela sente por ter sido colonizadora, resultou no livro Caderno de Memórias

Coloniais. A culpa não estagnou Isabela Figueiredo, a culpa a movimentou e

permitiu amar e discordar do seu pai ao mesmo tempo, discordar do colonialismo

que ele praticou. É um livro que se posiciona e denuncia àquilo que não pode ser

considerado certo, a exploração e desvalorização do outro, é um livro que carrega

uma culpa, mas também uma redenção.

Ela discordou do seu pai e do seu povo, que talvez até hoje, não sejam

capazes de admitir tudo o que fizeram aos povos africanos. Mas Caderno de
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Memórias Coloniais lhes dá uma possibilidade de repensar, e talvez de reescrever

essa história, ou pelo menos, abre caminhos para que ela seja contada pelo outro

lado. Esse é um livro que traz uma culpa, mas também, por que não, um pedido de

desculpas, uma redenção. As memórias são individuais, mas as reflexões devem

ser coletivas.
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