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A nossa memória alimenta-se, em larga medida, 
daquilo eu os ouros recordam de nós. Tendemos a 
recorda como sendo nossas as recordações alheias 
– inclusive as fictícias. (Felix Ventura)2                                            

 

Introdução 

O que a literatura pode ensinar à história? Mais do que isso, o que a literatura tem a 

dizer sobre o passado e, principalmente, como ela pode significá-lo de maneira a formular 

novos sentidos sobre o presente? Essas questões foram o ponto de partida para esse trabalho 

que tem como objetivo principal entender a relação entre História e Literatura construídas a 

aparte das estratégias discursivas que compõem a narrativa do romance Estação das Chuvas, 

do autor angolano José Eduardo Agualusa, como uma fonte para o conhecimento histórico, 

observando as formas de representação do passado histórico na construção da personagem 

Lídia do Carmo Ferreira, poetisa e historiadora de formação que vivencia a proclamação da 

independência de Angola e o período de exilio em decorrência a Guerra Civil.  

A partir da minha primeira leitura do romance Estação das Chuvas, comecei a me 

questionar: até que momento a história é construída por meio da oralidade? Até onde a escrita 

literária compromete o conjunto de ideias e vivências proporcionadas pela narrativa? Sem 

desprezar a importância da memória dos narradores, acredito que uma literatura de qualidade 

também é capaz de expressar, verdadeiramente, as características de um povo e de sua cultura. 

Mario Quintana (1906-1994) dizia que os livros literários não mudam o mundo, mas 

podem ter o poder de mudar as pessoas. Acredito que talvez essas pessoas possam mudar o 

mundo. Durante muito tempo, eu me afeiçoei a essa ideia.  

Por experiência própria, sai que uma pessoa não terminava de ler uma obra literária 

com a mesma bagagem emocional e cultural quando a começou. Uma boa história permite ao 

leitor vivenciar outras vidas em realidades semelhantes ou diferentes das suas, permite que ele 

entre em contato em personagens cujo os sentimentos possam ser identificados ou não. A 

literatura permite que o seu leitor possa construir um universo próprio de sentidos e 

                                                           
1 Rejanesidrim2@gmail.com mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Historia da UFPB. 
2 Personagem de José Eduardo Agualusa na obra O Vendedor de Passados. 
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sensações, e a partir daí sua visão de mundo pode, pouco a pouco, ser ampliada e modificada. 

Isso não significa que o leitor literário tenha se tornado melhor ou pior.  

Acredito que, para a obra literária cumprir o seu papel, é importante que ela traga 

desafio ao seu leitor, que o faça pensar e que possa estabelecer uma relação afetiva, seja pelo 

tema abordado na obra, seja por algum personagem, ou ainda por uma identificação que abre 

a possibilidade de criação de outras identificações a serem construídas na singularidade de 

cada leitor.  

 

Os caminhos de Agualusa 

Surgindo no meio literário no final da década de 90 como um dos nomes de ponta da 

nova literatura africana em língua portuguesa e um dos autores mais importantes em Angola 

na ultima década, José Eduardo Agualusa Alves da Cunha nasceu no dia 13 de dezembro de 

1960 na província de Huambo, cidade que teve a designação oficial de Nova Lisboa, no 

período colonial, entre os anos de 1928 e 1975. Huambo é um município que tem 2.609 Km² 

e cerca de 1.204.000 habitantes. É a segunda cidade mais alta de Angola. 

O autor angolano vem de uma família de marinheiros e por isso a sua família aderiu 

ao sobrenome de Agualusa. Segundo o autor o nome Agualusa é um termo da marinheirai, 

que até hoje é bastante utilizado em alguns lugares de Portugal. Sete é o nome que se da ao 

mar quando suas águas estão calmas e iluminadas pela noite. Este questionamento sobre a 

origem do seu sobrenome já foi feito tantas vezes que o autor colocou essa explicação em 

seu livro “Barroco Tropical”, lançado no Brasil em 2009. 

No dia 26 de julho de 2017, tive o privilégio de me encontrar com Agualusa em 

Parati – RJ, na ocasião, pude esclarecer algumas dúvidas, que adquiri ao longo dos anos, 

sobre a sua escrita e também sobre suas memorias. Um dos meus principais questionamentos 

era sobre a sua paixão pela literatura, já que não há registro de nenhum outro membro de sua 

família que tenha enveredado na carreira literária. Quando questionado sobre a sua escolha e 

se alguém da sua família influenciou-o na escolha dessa profissão, o autor me respondeu o 

seguinte: 

Não, não, não. De maneira nenhuma, nem a favor nem contra. Quer dizer, 
acho que meus pais sempre aceitaram as nossas decisões e nossas escolhas, 
mas a minha mãe era professora de português, então, naturalmente, sempre 
tive em casa uma boa biblioteca e minha mãe me deu indicações de leitura, 
mas não mais do que isso. (AGUALUSA, 26 de julho de 2017) 
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Agualusa e sua família se mudaram para Portugal em 1975, quando se iniciou a 

Guerra Civil de Angola. Alguns anos depois ele ingressa no curso de Agronomia e 

Silvicultura no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa. O autor não chegou a concluir o 

curso, mas foi na Universidade que ele desenvolveu o gosto pela produção literária.  

O literato iniciou a sua carreira aos dezenove anos. Durante sua formação acadêmica, 

Agualusa conheceu vários estudantes africanos de países de língua portuguesa, e juntos 

fundaram uma revista literária chamada de “Caminho Longe”, este titulo foi inspirado em 

uma canção muito conhecida em Cabo Verde.  Esta revista era composta por poucos 

estudantes, mas para da mais credibilidade as suas produções, Agualusa e seus amigos 

passaram a publicar o seus trabalhos com nomes diferentes, dando a impressão que a revista 

tinha diversos autores. Por este motivo o autor angolano passou a escrever em vários estilos 

com, conto, poesia e ensaios. A partir destes trabalhos o autor começou a escrever o seu 

primeiro romance histórico, “A Conjura”, em 1989. 

Ao longo dos anos, o romancista vem conquistando o seu espaço no mundo literário. 

Agualusa é dono de um estilo marcante, pois em suas obras o mesmo uni ficção à realidade 

em um enredo encantador, aumentando assim a atenção e a curiosidade do leito em relação 

aos seus trabalhos, suas obras já foram publicou em mais de vinte Países, ao longo de sua 

carreira, e também recebeu diverso prêmios em reconhecimento aos seus trabalhos. 

 

O olhar do literato sobre a história de Angola 

 Nos últimos anos, as novas literaturas africanas de língua portuguesa também 

conhecida como literaturas lusofonias, têm sido temas de diversas pesquisas acadêmicas, 

tanto no Brasil como em outros Países. 

 O primeiro contanto que tive com literatura africana foi através das obras de Mia 

Couto, autor moçambicano, as quais me despertaram um desejo de desvenda as culturas de 

países que até então era desconhecidas para mim. A partir dessas leituras, passei a conhecer 

outros autores e novas abordagens sobre os acontecimentos sociais e políticos do continente 

africano. 

 Através das literaturas africanas, percebi a ambiguidade que ultrapassa os fatos 

sociais e politico que passaram “despercebidos” pelos relatos históricos do processo colonial 

e da fase da descolonização. Vale ressaltar, que boa parta dessas literaturas abordam as 

dificuldades de redescobri a cultura africana no passado e no presente. Uma incursão no 
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histórico da evolução dos romances africanos nos permite, até certo ponto, compreender as 

ambiguidades surgidas ao longo do processo.  

 Muitas vezes a falta de um relato histórico especifico e devidamente registrado, pode 

ser compreendido pelo recurso literário. O romance, a par das outras formas de ficção ou da 

poesia, é, sem duvida, um dos principais instrumentos para o conhecimento histórico dessa 

fase do processo colonial na África. Por outro lada a literatura também é um precioso 

instrumento do neocolonialismo, como afirma Alfredo Margarido. 

[...] o peso do facto colonial pode prolongar-se para além das 
independências, pelo que há que se chega a uma verdadeira autonomia do 
imaginário africano. (MARGARIDO, 1980, p.120) 
 

Nas obras produzidas por Agalusa, percebemos as experiências das suas viagens e a 

sua perspectiva sociocultural, logo compreendemos que suas experiências estão ligadas 

diretamente com a história de Angola, marcada pelos processos de colonização, movimentos 

políticos em favor da independência do país e a guerra civil. As obras de Agualusa é o 

reflexo das situações vivenciadas e conhecidas historicamente pelo escritor. 

 Tenho conhecimento de boa parte das obras do autor angolano que já foram 

publicadas no Brasil. O que sempre me chamou a atenção em seus trabalhos é a forma como 

o autor usa a história em seus enredos literários. Vale ressaltar que Agualusa demonstra em 

seus trabalhos uma preocupação ao convocar o passado e o reconstitui-lo, sempre de modo 

consciente, por meio de uma visão crítica do presente. 

Em seus trabalhos, percebemos que a relação entre literatura e história constitui um 

campo de investigação que se apresenta de forma bastante expressiva no âmbito da história 

cultural. A narrativa de Agualusa consegue agregar a leveza da narrativa literária aos eventos 

históricos da libertação de Angola, e com isso o autor pretende refletir um pouco sobre 

algumas possíveis aproximações entre os dois ofícios.  

 

Como ficção e história se articulam na narrativa de Agualusa 

Agualusa utiliza suas obras como forma de denúncia e, com o romance Estação das 

Chuvas não seria diferente, o autor através do mesmo revela as memórias de um povo 

angolano até então consideradas “apagadas” pelo o colonialismo no final do século XIX. É 

importante ressaltar que o literato não procura dar explicações para fatos específicos ou 

apresentar soluções para certos problemas, ele tentar reavaliar a história angolana a partir de 

um novo olhar crítico sobre os acontecimentos passados. 
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Na segunda metade do século XX, inicia-se um processo em que os angolanos expressaram os 

seus desejos de liberdade; nesse momento surgem organizações políticas que passaram a 

reivindicar a independência de Angola, entretanto Portugal não cedeu, provocando assim 

diversos conflitos, os quais trouxeram grandes consequências como a “Luta armada”. 

          Aquele período de lutas e revoluções é o cenário principal do romance Estação das 

Chuvas, lançado no Brasil em 2000 pela editora Gryphus, que traz como protagonista a 

historiadora e poetisa, Lídia do Carmo Ferreira, que desaparece misteriosamente durante o 

período da primeira eleição de Angola em 1992, nessa obra destaca-se também o jornalista, 

que é o narrador do romance e tem como objetivo descobrir o que aconteceu com Lídia. 

 Vale ressaltar que Agualusa demonstra na obra Estação das Chuvas uma grande 

preocupação ao “convocar” o passado e restabelecer, sempre de modo consciente, por meio de 

sua visão critica sobre os acontecimentos históricos de Angola. O autor se destaca ainda por 

evidenciar, em seus trabalhos, representação de diversos momentos sociais e políticos de 

Angola, a partir de um retorno à história, afim de que seja desenvolvidos novos modos de 

leitura do passando angolano.   

 Agualusa inicia o seu romance, Estação das Chuvas, com um agradecimento feito as 

diversas personalidades que lutaram pela libertação do seu país, seguido do pronunciamento 

de Agostinho Neto no ato da independência de Angola;  

Em nome do povo angolano, o comité central do Movimento Popular de 
Libertação de Angola, MPLA, proclamo solenemente perante a África e o 
mundo a independência de Angola. Nesta hora o Povo Angolano e o comité 
central MPLA observam um minuto de silêncio e determinam que vivam 
para sempre os heróis tombados pela independência de Angola. Agostino 
Neto, em Luanda à meia-noite e vinte minutos do dia 11 de novembro de 
1975. (AGUALUSA, p.14, 2000)  

          A vida de Lídia é apresentada, no romance, desde sua infância até a maturidade. A 

personagem caracteriza-se pela possibilidade de renovar os padrões estabelecidos naquela 

época, no que diz respeito ao comportamento (período de guerra) e, os pensamentos de Lídia, 

já que ela era uma mulher que se mostrava bastante preocupada com o processo de 

descolonização de Angola. Através das memorias de Lídias, podemos refletir sobre as 

perspectivas da personagem em relação ao seu país, que naquele momento se tornavam 

independerdes de Portugal.      

Abriu os olhos e viu o grande relógio de pêndulo preso à parede. Passavam 
vinte minutos da meia-noite. Angola já era independente. Pensou naquilo e 
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admirou-se por estar ali, deitada naquela cama, na velha casa das 
Ingombotas. O que fazia naquele país? Pergunta inútil, que todos os dias a 
atormentava. Mas naquele momentos tenha um outro sentido: o que fazia 
ela ali? Estava lucida e não sentia nada, nem a amargura dos derrotados 
nem a euforia dos vencedores (naquela noite era as duas coisas ao mesmo 
tempo). (AGUALUSA, p. 15, 2000) 

Nesta passagem percebemos que Lídia expressa a exaltação da sociedade angolana em 

relação à libertação de Angola, na qual a sociedade lutou, mas, o final, perceberam que as 

ideias foram perdendo as forças ao longo do processo, restando apenas um grande vazio, em 

que não importavam mais os sonhos de liberdade. 

          O método do narrador consiste em entrevistas com alguns personagens e, também de 

muitas suposições, como o próprio chega a citar; “É assim, pelo menos, que eu imagino a 

cena (eu não estava lá)” (AGUALUSA, 2000, p.22), afirma o narrador assumindo os seus 

limites. É interessante ressaltar que o narrador se move na narrativa entre a temporalidade – 

passado e presente – e em espaços diferenciados, em busca de informações a respeito da 

protagonista. 

          Na primeira leitura do romance, o leitor pode chegar a se confundir e se encantar com a 

escrita de Agualusa, que constrói uma estranha proximidade entre a lucidez e a loucura, o real 

e imaginário, o possível e o absurdo ao tratar do passado. No romance Estação das Chuvas, 

Angola é inicialmente sonhada por um pequeno grupo de poetas idealistas que vivenciam o 

período de guerra civil. 

Os mais velhos falavam de um tempo onde eram os filhos da terra que 
dominavam a vida económica, cultural e até política de Angola, mas os 
jovens riam-se deles. Alguns desses velhos sonhavam com a restauração 
dos antigos partidos do tempo da monarquia: falavam muito do partido Pró-
Angola. (...) Neste ambiente, a poesia surgiu entre a juventude como o mais 
óbvio caminho de afirmação cultural: - Tiraram-nos tudo, a dignidade, as 
terras, os homens. E no fim o próprio rosto- disse-me Lídia -, tiravam-nos 
todo o passado e nós olhávamos em volta e não éramos capazes de 
compreender o mundo. Então começamos a escrever poesia. A poesia era 
um destino irreparável, naquela época para um estudante angolano. 
(AGUALUSA, p. 48-49, 2000) 

 Em Estação das Chuvas, o autor revê o passado através do uso da memória da 

personagem Lídia do Carmo Ferreira, procurando assim reinterpretar o período que antecede a 

independência e a pós-independência. Na obra, percebemos claramente o esforço do autor em 

evitar o apagamento da história em um momento no qual se reclama a falta de informações e 

documentos sobre os membros do MPLA (Movimento Popular de libertação de Angola, que 

venceram a primeira eleição de angola em setembro de 1992 com cerca de 50% dos votos). 
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Reafirmação da angolanidade nas produções literárias  

 A angolanidade é uma das múltiplas dimensões pelas quais se manifestou a 

presença angolana ao longo do processo colonial, a par do registro de luta armada que sempre 

se fez sentir no interior do país. As formas de consciência nacional variaram de grupo para 

grupo, mas o importante é assinalar a sua progressão no tempo. 

 O tema do choque cultural é central em grande número de escritores africanos de 

Angola, Moçambique, Cabo verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. O universo dos 

personagens africanos choca-se com o dos brancos. Um bom exemplo dessa imposição é a 

apropriação da escrita dos autores desses países de língua português. Sobre as literaturas 

escritas em português, Agualusa explica que: 

Esse questionamento tem uma razão de ser, creio. O que acontece é que, 
quem faz literatura, quem escreve num país como Angola, escreve 
basicamente em português. Em primeiro lugar as pessoas de língua materna 
portuguesa são favorecidas. Força alguém de outra língua a escrever em 
português é complicado, não quer dizer que não resulte, há escritores que 
conseguem fazer essa transição, mas é mais difícil. (AGUALUSA, 26 de 
julho de 2017)   

 De um lado, estrutura-se os fortes referenciais da cultura hegemônica do 

colonizador branco, que por décadas sedimentou a escrita angolana, por outro lado, os 

esmagados valores dos colonizados, sempre postos em questão pelo dominador e, por estes, 

vistos como primitivos ou algo cujo sentido só se podia encontrar no denso colorido da 

alteridade que tinha por marca, em sua percepção em geral redutora. Por isso ao escrever 

“mundo primitivo”, o colonizador só consegue recuperá-lo por imagens que enfatizavam os 

traços externos, os quais, segundo sua visão, o distinguiam do seu próprio mundo. 

 A presença do branco fez com que a África se dividisse e não só se fizesse branca 

e negra, mas começasse ela própria a incorporar, assimilando, os valores do colonizador, 

questionando seu saber nativo que passava a perceber como um “menos-saber”. Quanto mais 

imergia, pelo acesso à escolarização e pelo domínio da escrita, no universo do saber branco, 

mais o colonizado passava a assimilar a cultura do opressor. 

 As literaturas produzidas no continente africano sofreram os efeitos de estigmas 

por serem literaturas de países colonizados. Estas circunstâncias, de certa forma, levaram 

diversos autores angolanos a uma espécie de posição defensiva em que se projetava uma ânsia 

de reconhecimento da sua história e consequentemente da busca de sua identidade. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



8 

 

 Assim como diversos autores da sua geração, as produções de Agualusa são 

marcadas por um transparente desejo de emancipação, liberdade, autodeterminação e 

independência. A literatura do autor, em geral, fala-nos de conflitos sociais, de Guerra 

(guerrilhas) e de revolução, ainda que, muitas vezes, sobre um olhar da contemporaneidade. 

 Walter Benjamin compreendeu a literatura como o lugar de onde emerge o 

discurso dos vencidos. Aliviados de sua própria história, lugar tradicional do discurso dos 

vencedores, os oprimidos conseguem estabelecer um fio condutor de suas identidades 

culturais postas em perigo diante da presença opressora do vencedor, o colonizador. Para o 

filosofo alemão, o vencedor é aquele que detém em suas mãos o discurso da história definida 

como oficial garantindo assim, para a posterioridade uma versão reconhecida e autorizada de 

fatos que a memoria dos colonizados fixara de maneira diversa. A história oficial é o discurso 

que não propõe mais uma utopia para um povo. A história oficial hoje é uma história 

naturalizada, isto é não é concebida a partir de uma reflexão a respeito de um evento ou de 

uma secessão de eventos dinâmico, tempo e história passam a se equivaler. 

Acredito que, de certa forma, ler o romance Estação das Chuvas reque bastante 

paciência, para que possamos nos permitir uma reinterpretação de alguns acontecimentos 

bastante significativos para a sociedade angolana. Ao nos apresentar a sua interpretação sobre 

o processo histórico de Angola, o autor “escovando a história a contrapelo” (Benjamin, 1994, 

p.74) nos mostra outras visões sobre o processo político e social do seu país, valorizando as 

citações de periódicos, depoimentos, entrevistas e, principalmente, a tradição e os valores 

locais, deixando de lado, até um certo ponto, a historiografia oficial de Angola. De certo 

modo, Agualusa tenta reavaliar a história de Angola, a partir das experiências vivenciadas 

pelo povo Angolano. 

Segundo E.P. Thompson, a experiência é tributária de uma herança histórica, ela não 

acorre em um vazio e muito menos pode estar desconectada da história ou das trajetórias 

individuais de cada sujeito social. Para Thompson, a experiência e a memoria deixam, quase 

sempre, a sua marca, não apenas nos traços sociais e culturais, mas também na subjetividade e 

no corpo dos sujeitos nelas envolvidos.  

No ensaio A Miséria da Teoria, Thompson afirma que a noção de experiência é 

fundamental para o historiador: 

[...] experiência – uma categoria que, por mais imperfeita que seja, é 
indispensável ao historiador, já que compreende a resposta mental e 
emocional, seja de um individuo ou de um grupo social, a muitos 
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acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de 
acontecimentos. (THOMPSON, 1981, p. 15) 

Para Thompson, a noção de experiência é um termo de correspondência, na medida 

em que faz a ponte entre o rigor teórico (prática teórica) e o material empírico, pois o objeto 

com o revelo sobre tal noção é fazer homens e mulheres atuarem como sujeitos em situação 

determinadas. 
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