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– um espelho é um portal de trans( !"
#$
	  )rências, as coisas invertidas, 

entre si, embora rigorosa a posição que ocupam, são outro clima, já 
um degrau de invenção. que outros espelhos haveria ainda? Usamos 
lentes, sempre, para aferir sinais, mas não será do espelho que o segredo vem?  

 
(CARVALHO, Ruy Duarte de, 1979) 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

RESUMO 

 
 

 
TOTOLI, Aline. Uma curva pela mão esquerda: autoficção e alteridade na trilogia Os filhos 
de Próspero de Ruy Duarte de Carvalho. 2018. 62 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

O trabalho aqui proposto apresenta a hipótese de que na obra de Ruy Duarte de Carvalho, 

especialmente nos livros que compõem a trilogia Os filhos de Próspero, autoficção é utilizada 

como uma espécie de artíficio para representar o outro, o não ocidental. Nos três romances 

que compõem a trilogia, Os Papéis do Ingles, As paisagens propícias  e A terceira metade, é 

possível observar um narrador-personagem, identificado com o autor, que se desloca pelo sul 

de Angola e norte da Namíbia, contando ao leitor sobre as paisagens que percorre e as pessoas 

que encontra em seu caminho. Pretendemos analisar dois aspectos centrais dessas narrativas: 

o modo como se configura o narrador e a forma encontrada por Ruy Duarte de Carvalho para 

representar o outro em suas narrativas, tomando como base a fortuna crítica escrita sobre sua 

obra do autor, textos teóricos sobre a autoficção como gênero literário e a discussão sobre 

alteridade e etnografia presente na literatura antropológica do fim do século XX. 

 

Palavras-chave: Autoficção, Alteridade, Literatura Angolana, Ruy Duarte de Carvalho. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
 

 
TOTOLI, Aline. A curve to the left: autofiction na alterity in the trilogy Os filhos de 
Próspero by Ruy Duarte de Carvalho. 2018. 62 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

This paper looks through Ruy Duarte de Carvalho's work - highlighting the Os Filhos de 

Prospero trilogy - in order to analyze how autofiction is used as a literary device to represent 

the non-Western other. In these three novels - Os Papeis do Inglês, As Paisagens Propicias 

and A Terceira Metade - one can notice a narrator/character, identified with the author himself, 

travelling from Southern Angola to Northern Namibia as he tells the reader about the 

landscape and the people he meets during the trip. Based on the critical canon about the 

novelist, on theoretical texta on autofiction as a genre and also on the discussion about alterity 

and etnography one can find in 20th century antropology, we intended to analyze two central 

aspects in his telling: the configuration of the narrator and the path Ruy Duarte de Carvalho 

followed when representing the other in his literature. 

 

Keywords: Autofiction, Alterity, Angolan Literature, Ruy Duarte de Carvalho. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

- Anch’io sento il bisogno di rileggere i libri che ho già letto, - disse un terzo 

lettore - ma a ogni lettura mi sembra di leggere per la prima volta un libro 

nuovo. Sarò io che continuo a cambiare e vedo nuove cose di cui prima non 

m’ero accorto? Oppure la lettura è uma construzione variabili e non può 

ripeterse due volte secondo lo stesso disegno? (CALVINO, 2016)1 

       

 

 Ao olhar desatento, a obra de RDC pode parecer demasiado deslocada no cenário da 

Literatura Angolana, provavelmente por se situar fora da Angola comumente esperada pelos 

leitores. Seus contos e romances pouco, ou quase nada, se referem a Luanda; como cenário, 

não vemos os musseques ou a Baixa, mas as paragens do Sul, munholas, desertos, ongandas, 

erosões, falésias, acampamentos e travessias; a guerra só se faz mencionar em fragmentos; e o 

autor, este sim, é personagem e percorre as paisagens tecendo reflexões sobre tudo que 

encontra a sua volta e sobre o seu próprio fazer de escritor. 

 Estudar a obra de Ruy Duarte de Carvalho não é uma tarefa fácil, já que sua escrita 

transita por diversos territórios, conjugando diferentes paisagens e aprendizagens. Seja como 

poeta, romancista, cineasta, antropólogo, contista ou pintor de aquarelas, Ruy Duarte de 

Carvalho sempre teve seu olhar voltado para o sul e para o que este sul teria a lhe dizer. Com 

Os papéis do Inglês inaugura sua incursão no domínio romanesco, já ensaiada anteriormente 

nos contos de Como se o mundo não tivesse leste (1977) e em Vou lá visitar pastores... (1999). 

Como disse Andrea Muraro, é “a partir da obra Vou lá visitar pastores (1999), a produção 

ensaística calcada na experiência servirá como matéria artística, uma vez que aspectos 

históricos e econômicos (...) serão reelaborados em sua ficção como estrutura literária,” 

(MURARO, 2017, p. 248) evidenciando o contínuo existente entre sua produção ensaística e 

literária. 

N’Os papéis do inglês, de forma tímida, o narrador se apresenta nas primeiras 

páginas do romance, explicitando muitas vezes ao leitor sua poeta e lhe advertindo que pode 

acontecer de andar às voltas, já que está em terreno alheio (CARVALHO, 2000, p.13) 
                                                
1 [ - Eu também sinto a necessidade de reler os livros que já li, – dise um terceiro leitor – mas a cada leitura, 
parece que estou lendo pela primeira vez um livro novo. Será eu quem continua a mudra e ver novas coisas que 
anteriormente não havia percebido? Ou talvez a leitura seja uma construção variável e não pode repetir-se duas 
vezes de acordo com o mesmo desenho?] (tradução nossa) 
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 O romance se inicia com o narrador falando a sua destinatária sobre uma noite, 

alguns anos antes, durante uma incursão em campo, e contou ao Paulino, seu ajudante, uma 

história sobre um inglês que tinha se matado, por volta da década de 20, próximo às margens 

do rio Kwando, que leu em um livro de Henrique Galvão. Segundo Galvão, esse inglês 

chamado Perkings dividia seu acampamento com um grego e um dia, por conta de 

insinuações torpes a respeito da razão por que odiava mulheres brancas, o matou e, depois de 

ir duas vezes à administração portuguesa denunciar seu crime sem que nada fosse feito, atirou 

em seu próprio peito depois de matar todos os animais do acampamento. Ao ouvir esta 

história, Paulino diz que seu avô lhe tinha contado uma história parecida sobre um inglês para 

quem trabalhou como operador do travão do carro boer por volta desta mesma época e na 

mesma região. Ainda segundo o Paulino, esse avô, depois do suicídio do inglês, ficou com 

suas coisas, uns papéis velhos, que vendeu depois para um homem branco de Moçâmedes. 

Sem pestanejar, o narrador associa esse avô de Paulino ao Ganguela que trabalhava para o 

inglês e, depois de se lembrar que antes de morrer seu pai lhe havia pedido para buscar uns 

papéis que comprara de um ganguela, passa acreditar que seu pai era o homem branco de 

Moçâmedes para quem o Ganguela vendera os papéis. Dessa forma, se articula toda a situação 

da qual precipita a narrativa. O narrador passa então a buscar esses papéis e em sua aventura, 

reencontra tyimbanda que tinha conhecido alguns anos antes que pode saber de seu paradeiro.  

Dessa forma, a partir de encontros fortuitos e lembranças esquecidas, aestória vai se 

construindo até o momento em que o narrador, que desde o princípio da narrativa se 

confundia com a pessoa do autor, diz a sua destinatária a partir daquele momento, vai tratar a 

si mesmo como um personagem de ficção e que além da estória que inventa para o inglês, vai 

lhe contar também a sua estória como personagem da busca desses papéis. 

O inglês, a quem Ruy Duarte de Carvalho chama Archibald Perkings, era um 

antropólogo na Londres do início do século XX, discípulo de Frazer e colega de Radcliff-

Brown que, desgastado com a vida acadêmica e abandonado pela esposa, decide voltar para a 

África, mas não para a Rodésia, onde viveu quando criança e onde ouvia à mesa de jantar seu 

pai lhe contar sobre os grandes tesouros de um grande potentado comandado por um chefe 

sanguinário, Lobengula. Archibald vai para esta região que se convencionou chamar “the 

criminal corner”, por concentrar caçadores e traficantes de marfim e peles, além de desertores 

da Primeira Guerra, que atuavam como mercenários. Archibald compartilhava seu  

acampamento com um grego que, a princípio, acreditava ser um caçador, mas só percebe, 

tarde demais, que na verdade o grego estava lá por sua causa, por pensar que poderia lhe levar 

aos tesouros de Lobengula. Ao se dar conta da devastação causada pelo grego, Archibald o 
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mata e depois de várias tentativas de se entregar às autoridades portuguesas, atira contra si 

mesmo. O Ganguela é o único que resta e se torna o guardião dos papéis.  

Por coincidência, na mesma época em que estava envolvido com a procura dos papéis, 

descobre que seu primo Kaluter estava na região e a sua procura, na esperança de conseguir 

mostrar a sua sobrinha e uma amiga o parque do Yona. Depois de passar pelo Yona sem dar 

um tiro, o primo Kaluter retorna a Luanda, mas sua sobrinha e a amiga continuam a viagem 

com o narrador em direção à festa da rendição do finado Luhuna, que foi o último a ter posse 

dos tais papéis. Depois de falar com o filho do finado Luhuna, Ngunu, que o renderia, o 

narrador, por fim, consegue acesso aos tais papéis. 

O grande problema é que misturados aos papéis do inglês e de seu pai, estavam 

também os papéis do branco da Namíbia e é dessa forma que começa a segunda parte dessa 

estória. As paisagens propícias se inicia com o Paulino indo a Opuho, a pedido do narrador, 

em busca desse branco da Namíbia e retornando com a notícia de que se ele realmente 

quisesse os papéis e saber a história por trás deles seria necessário que o narrador fosse ele 

mesmo a sua procura. O narrador parte para Opuho, dessa vez de carro, acompanhado de 

Paulino e durante sua viagem vai contando a história dos lugares onde passa e dos que já 

passaram por lá. Ao chegar, logo se encontra com o branco da Namíbia, que se chama Severo. 

Nos próximos três dias, Severo lhe fala sobre sua vida até o  momento e de como teve acesso 

aos papéis de Archibald Perkings e de seu pai, mas depois desaparece, vindo contatar o 

narrador, um ano e meio mais tarde, por email. 

Severo era mulato, filho de pai português e mãe africana, nascido na Gabela, mas que 

foi levado ainda pequeno para Portugal pelo pai após a morte da mãe. Retorna a Angola 

quando o pai,  muitos anos depois, vem viver em Moçâmedes para tentar refazer a fortuna que 

havia perdido. Logo vai novamente a Portugal, para estudar em um colégio interno, volta 

depois a Angola, mais precisamente à Gabela, seu local de nascimento, para trabalhar como 

agrimensor em uma fazenda de café. Trabalhando na Junta do Café, entra em contato com um 

professor, que dava aula na Baía dos Tigres e tenta se envolver com a luta de libertação, mas 

sem muito sucesso. Depois da Independência, foi para Luanda, onde uma vez viu o autor 

quando estava rodando um filme na praia da Samba. 

Logo depois disso, voltou a Moçâmedes para tentar vender, no mercado clandestino, 

dois chifres de rinoceronte que seu pai lhe tinha deixado. Já em Moçâmedes, Severo 

reencontra K, que tinha conhecido ainda criança, que passa a lhe ajudar na venda dos chifres. 

K pediu a Severo que retornasse com os chifres e um carro, pois teriam que ir até o Kuroka 

para encontrar um intermediário. Severo segue para então para o ponto de encontro com K, 
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seu sobrinho e o intermediário, um mukuroka que usava umm sobretudo. No entanto, as 

coisas não ocorrem como esperava, os homens com quem foi se encontrar acabam lhe 

roubando os cornos e o antigo jipe de seu pai, que os tinha conduzido até lá. Um deles, que 

era manco e estava apoiado em muletas lhe deixa uma mochila com um livro e um velho rádio 

a pilhas, e dois cobertores antes de partir com os outros dois, abandonando no meio do mato 

Severo, K e o mukuroka. Como K sabia que Severo não conseguiria retornar andando a Porto 

Alexandre, decide lhe conduzir, e também ao mukuroka, à casa de Kakariado, que havia 

trabalhado para o pai de Severo. O mukuroka morre dentro de um mês e logo depois K deixa 

Severo numa casa de barro que havia construído para ele ao lado da casa de Kakariado e sua 

esposa e segue para Porto Alexandre. 

Depois de dois meses K retorna com as pilhas e ao ligar o rádio, recebe a notícia de 

que o barco que o levaria de volta a Luanda com o jipe de seu pai tinha afundado perto de 

Benguela sem deixar nenhum sobrevivente, ou seja, se retornasse a Moçâmedes ou a qualquer 

outro lugar, Severo teria que dar explicações sobre seu paradeiro nos últimos meses, afinal, 

havia sido dado por morto. 

Severo não tem escolha a não ser continuar onde estava. Logo após a partida de K, 

Severo percebeu que o livro que estava na mochila que lhe havia sido dada durante o 

incidente com os chifres era uma espécie de guia de plantas locais e passa a estudá-lo e a 

tentar colocar em prática o que estava escrito nele. Com K, veio também, Tyipialala, filho 

mudo de Kakariado que vivia no Cândi. Sua ideia era que Severo fizesse o possível para se 

parecer co om o filho de Kakariado o que lhe permitiria, dessa forma, sair de seu esconderijo 

e andar pela região, ajudando K em sua ofício de adivinhador.   

Os próximos seis anos Severo passou fingindo ser Tyipialala e trabalhando como 

ajudante de K, mas também acabou ganhando uma certa notoriedade por conta de suas 

infusões e poções de ervas. Passaram a fazer incursões nas regiões próximas, levando consigo 

as ervas de Severo. Em uma de suas campanhas, realizam um trabalho no mesmo lugar em 

que estava a se desenrolar um culto das makumukas. Um grupo de mulheres temtavam 

invocar um espírito para que a rapariga que o incorporava voltasse a ter uma vida normal, 

lideradas por uma mulher kimbanda. 

Uma das mulheres que participavam do culto prendeu a temçao de Severo, que ficou 

espantado com sua beleza. Depois se aproximou dele, mas foi logo afastada por K. Essa era a 

mulher com quem tinha se casado Kanbwandya, caçador que trabalhara para o pai de Severo 

junto K e Kakariado e que tambem era conhecido do autor, e que por causa dela se matou. 

Depois disso, voltam à casa de Kakariado e K parte novamente. Quando K retorna, Severo 
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está magro, ainda se recuperando de uma febre que quase lhe matou, mas mesmo assim, ele 

lhe dá a notícia de que a tyimbanda, líder das makumukas, Beliela, não só sabe que Severo 

finge ser Tyipialala, mas que também quer se casar com ele e está disposta a arcar com todos 

os custos da cerimônia.Antes do casamento, foi levado à casa de um tio de sua esposa, 

Trindade, um mukuisso que trabalhara por muito tempo como cozinheiro em várias missões 

geológicas em Angola e na Namíbia e foi em sua casa que adquiriu os papéis de Archibald 

Perkings, que lhe foram dados por um mucubal que lá se hospedou e foi lá mesmo que seus 

papéis se misturaram aos do Inglês.  

Severo se mudou com a mulher e a menina que lhe acompanhava, que depois veio a 

ser sua segunda esposa,  para a casa do mais-velho e lá acendeu seu fogo para honrar seu pai. 

Depois, antes de se mudar definitivamente para Opuho, pediu a Tyipalala que viesse aonde 

estava, no Kambeno, para cuidar do fogo de seu pai. Foi em Opuho que começou a esculpir 

pequenos objetos para uso doméstico. 

Por muitos anos Severo viveu em Opuho fabricando suas colheres e saindo em 

missões de adivinhação com K ou para fazer pesquisas na Cidade so Cabo. Em uma dessas 

viagens para África do Sul, conhceu um pintor em uma vernissage que lhe propôs que 

pintasse aquarelas para que ele assinasse poucos meses antes de encontrar o autor. 

Severo, em seu último email, diz que a chegada de Paulino a sua casa lhe procurando e 

depois o encontro com o narrador serviram para lhe mostrar que estava a hora de mudar, de 

sair de Opuho, talvez definitivamente, fala também sobre a morte de K, que sucumbiu da 

mesma forma que Kanbwandyia e que estava deixando o resto dos papéis do Inglês e outras 

coisas para que buscasse em sua casa. 

O romance termina com o narrador saindo da casa de Severo e a sugestão de seu novo 

destino: o Brasil. É precisamente nas paisagens de Guimarães Rosa e Euclides da Cunha, às 

margens do São Francisco que principia A terceira metade. No meio de sua viagem pelos 

sertões brasileiros, o narrador recebe um email de Severo dizendo-lhe para ir à casa de seu tio 

Trindade para pegar umas cassetes com rezas que ele gravara e para ir à Cidade do Cabo 

verificar algumas informações sobre os boeres que imigraram para a Patagônia. 
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2 FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA 

 

Begin with the sensation of Exoticism, at once a solid and elusive ground. 

Brusquely remove all that is banal from this sensation – coconut trees, 

camels – and move on to its gorgeous flavor. Do not try to describe it but 

rather to suggest it to those who are capable of savoring the rapture.... Then 

take up what follows... in a series of well-defined Essays. Few quotations. 

This is not literary criticism. (SEGALEN, 2002)2 

  

2.1 SOBRE AUTOFICÇÃO, NARRADORES E DUPLOS 

 

Em “O pacto autobiográfico”, Philippe Lejeune afirma que a condição principal para 

considerarmos um texto uma autobiografia é que haja uma identidade total entre o autor, o 

narrador e o protagonista. Qualquer texto que fuja dessa característica, não pode ser 

considerado autobiográfico. 

Para Lejeune, a figura central do pacto autobiográfico é o autor: 

 
Nos textos impressos, a enunciação fica inteiramente a cargo de uma pessoa 
que costuma colocar seu nome na capa do livro e na folha de rosto, acima ou 
abaixo do título. É nesse nome que se resume toda a existência do que 
chamamos autor: uma marca no texto de uma realidade extratextual 
indubitável, remetendo a uma pessoa real, que solicita, dessa forma, que lhe 
seja, em ultima instancia, atribuída a responsabilidade da enunciação de todo 
o texto escrito. (...) O autor se define como sendo simultaneamente uma 
pessoa real socialmente responsável e o produtor de um discurso. 
(LEJEUNE, 2014, p. 26-27) 

 

Ou seja, não existe nenhuma possibilidade de considerar um texto autobiográfico sem 

a presença da figura do autor no texto escrito. N’Os papéis do inglês, temos a afirmação 

explícita da identidade entre o autor, o narrador e o protagonista logo nas primeiras páginas 

do texto, quando o narrador pergunta à leitora insinuada na dedicatória se ela voltou a ler Vou 

lá visitar pastores..., livro publicado pelo autor, RDC, alguns anos antes, e a reiteração do que 

Lejeune chamou de pacto autobiográfico na medida em que todas as vezes em que 

encontramos um “eu” na narrativa, esse remete a RDC. No entanto, não podemos em nenhum 

                                                
2 [Comece com a sensação do Exotismo, de uma vez só um chão sólido e elusivo. Remova bruscamente tudo 
dessa sensação que é banal – coqueiros, camelos – e sega para seus lindos sabores. Não tente descrevê-lo, mas 
sim sugeri-lo àqueles que são capazes de saborear o êxtase…. Depois assuma o que segue… numa série de 
Ensaios bem definidos. Poucas citações. Isso não é crítica literária.] (tradução nossa) 
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momento considerar Os papéis do inglês ou qualquer um dos romances que compõem a 

trilogia romances autobiográficos.  Apesar da ambiguidade implicada na utilização do termo 

“narrativa”3 no subtítulo d’ Os papéis do inglês, presente na folha de rosto. O texto não se 

propõe em nenhum momento a recapitular uma vida; apresenta um recorte sincrônico: o 

momento em que o narrador-autor-personagem se propõe a contar à enunciatária na 

dedicatória a história de sua invenção da estória de um inglês que aparece em uma crônica de 

Henrique Galvão. O pacto ficcional também é explícito, na medida em que o narrador diz à 

leitora  que explicitará as partes que forem de sua lavra: “E não te espantes nem penses que é 

tudo, afinal, invenção minha. Do que inventar dar-te-ei notícia explícita.”  (CARVALHO, 

2003, p.30) 

Essa dimensão dialógica é mantida nos outros romances da trilogia, mas invertida: n’ 

As paisagens propícias, o narrador passa a ser o destinatário dos e-mails enviados por SRO na 

segunda e terceira partes do livro; enquanto n’ A terceira metade, o narrador atua como 

interlocutor de Trindade. 

Em “O pacto autobiográfico”, Lejeune descarta a possibilidade de um texto ser ao 

mesmo tempo autobiográfico e ficcional, situando-lhe em uma das casas cegas de seu 

esquema. Essa aporia foi tomada por Serge Doubrovsky que, em seu romance Fils4, surge 

com a solução: a autoficção. No entanto, a autoficção praticada por RDC não corresponde à 

de Doubrovsky, segundo o qual a autoficção seria uma espécie de texto ficcional, mas que 

apresentasse a tríade do pacto autobiográfico (identidade entre autor, narrador e protagonista). 

O texto de RDC é autoficcional não somente por se constituir como um romance, mas por 

operar na esfera do fictício, do inventado expressamente, do artifício. 

Não pretendemos fazer aqui uma história da autoficção como gênero, mas a partir das 

discussões geradas por ela, iluminar nossa leitura da trilogia Os filhos de Próspero. Para isso, 

podemos remeter também o texto “Tipologia da autoficção”5 de Vincent Colonna, no qual o 

pesquisador reflete sobre os vários tipos de autoficção, ampliando a categoria sugerida por 

Doubrovsky na quarta capa de Fils 6 , tendo como ponto de partida a autoficção como 

                                                
3 Segundo Lejeune, a palavra “narrativa” pode ser utilizada tanto para designar uma autobiografia como 
qualquer outro texto ficcional. (LEJEUNE, 2014, p.31) 
4 Romance publicado por Serge Dubrovski e publicado em 1977 em que o autor inauura o termo autoficção. O 
romance apresenta um narrador protagonista que se identifica com o autor. 
5  Publicado em português na coletânia Ensaios sobre a autoficção organizada por Jovita Maria Gerheim 
Noronha. 
6 “À peine sorti de chez lui, voici S. D. déversé en plein Grand Central Parkway, l’autoroute que mène à New 
York : au fil des souvenirs qui assaillent son réveil, des routes qui sillonnent sa vie, se dit un exil américain, 
douloureux et énigmatique. Ces fils, où tenter de les dénouer, sinon chez son analyste, au cours d’une longue 
séance, où ils s’obstinent à s’enrouler autour du personnage du fils. Particulièrement, dans le rêve du monstre 
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fabulação de si próprio. Para Colonna, toda autoficção teria algo de especular, como se fosse 

um jogo de espelhos e reflexos produzidos na medida em que o autor se coloca dentro do 

texto ficcional; “ao por em circulação seu nome, nas páginas de um livro do qual já é o 

signatário, o escritor provoca, quer queira, quer não, um fenômeno de duplicação, um reflexo 

do livro sobre ele mesmo ou uma demonstração do ato criativo que o fez nascer. ” 

(COLONNA in NORONHA, 2014, p. 55).  

A coincidência do nome próprio traz consigo consequências: não serve somente como 

uma função indicativa. Equivale, neste caso, a uma descrição que não nos é oferecida pela 

narrativa, se opondo à visão de Foucault, expressa em “O que é um autor”, para quem, para 

viver, a obra acaba por matar seu autor: 

 
A obra que tinha o dever de trazer a imortalidade recebeu agora o direito de 
matar, de ser assassina do seu autor. Vejam Flaubert, Proust, Kafka. Mas há 
outra coisa: essa relação da escrita com a morte também se manifesta no 
desaparecimento das características individuais do sujeito que escreve; 
através de todas as chicanas que ele estabelece entre ele e o que ele escreve, 
o sujeito que escreve despista todos os signos de sua individualidade 
particular; a marca do escritor não é mais do que a singularidade de sua 
ausência; é preciso que ele faça o papel do morto no jogo da escrita. 
(FOUCAULT, 2009, p. 269) 

 

Na obra de RDC, a individualidade do autor, sua história de vida, seu percurso, são 

imediatamente reafirmados como presença na medida que são atribuídos a este narrador-

protagonista. Dessa forma, ao ser identificado com o autor, o narrador carrega consigo 

também a condição de “órfão do império” e, consequentemente, sua herança ocidental e 

colonial. Em nenhum momento em sua obra ficcional, RDC se esquiva dessa perspectiva, por 

                                                                                                                                                   
marin, surgi du texte de Racine dans l’esprit du critique endormi. L’interprétation du rêve se reversera dans 
l’explication du texte racinien, dont la nouvelle lecture permettra de relire en retour la vie du narrateur, qu’on 
aura suivi entre-temps, après la visite au “psy”, à travers le tintamarre solitaire de New York, les silences 
calfeutrés de l’université, jusqu’á la salle de classe où s’accomplit as jouissance : le dénouement. – 
Autobiographique ? Non. Fiction, d’évènements et de faits strictement réels. Si l’on veut, autofiction, d’avoir 
confié le langage d’une aventure à l’aventure d’un langage en liberté. ” (DOUBROVSKY, 1977) 
[Eis S. D., recém-saído de casa, solto em plena Grand Central Parkway, a estrada que dá em Nova York: da 
extremidade de um cordão de lembranças que lhe atacam o despertar, de rotas que lhe atravessam a vida, conta-
se um exílio americano, doloroso e enigmático. Que melhor lugar para tentar soltar os nós desse cordão a não ser 
no consultório do analista, durante uma longa sessão em que eles teimem em se enrolar em volta do personagem 
que um dia se desprendeu de outro cordão? Especialmente, no sonho do monstro marinho surgido do texto de 
Racine no espírito do crítico adormecido. A interpretação do sonho vai transbordar na explicação do texto 
raciniano, cuja leitura renovada abrirá caminho para que se releia a vida do narrador, que teremos seguido 
enquanto isso, depois da visita ao “psi”, através da barulheira solitária de Nova York, dos silêncios vedados da 
universidade até a sala de aula, onde o gozo se dá: o desenrolar. - Autobiografia? Não. Ficção de eventos e de 
fatos estritamente reais. Caso um nome se faça necessário, autoficção, confiar a linguagem de uma aventura à 
aventura de uma linguagem em liberdade.] (Tradução Daniel Knight) 
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vezes condenatória, de ser um filho de Próspero; tanto em seus textos ensaísticos como em 

sua pequena autobiografia “Sempre pelas franjas dos impérios”, ela está explícita: 

 
Não me lembro de ter vindo ao mundo, evidentemente, mas em 
compensação lembro-me muito bem de ter mudado inteiramente, tanto de 
alma como de pele, uma meia dúzia de vezes ao longo da vida. De que havia 
uma matriz geográfica e de enquadramento existencial que essa é que era a 
minha, dei conta aí pelos doze anos (...). E de que havia uma razão de 
Angola que colidia com a razão colonial portuguesa, disso dei 
definitivamente conta em condições muito brutais, com 19 anos e já a 
trabalhar como técnico responsável nas matas do Uíge, quando, em março de 
1961, eclodiu ali a sublevação nacionalista do norte. Sobrevivi à justa e a 
tempo de me refazer de tanta perplexidade e do quadro de horror geral em 
que me tinha visto envolvido, fruto quer da feroz insurgência quer da 
perversa e ainda mais feroz repressão à insurgência, quando a seguir, numa 
noite em Luanda, a atravessar as ruas da baixa, houve quem me desse a saber, 
pela via de uns versos, de uma alma de Angola que vinha pronta sob medida 
para eu ajustar à razão de Angola que o pesadelo do norte tinha acabado de 
me dar a entender. E a partir daí passei a invocar esse novo nascimento para 
ver se conseguia forjar algum sentido para a condição de órfão do império a 
que a vida, apercebi-me logo, me iria destinar. (CARVALHO, 2005) 

 

 

Ao se inscrever no texto como um personagem, o autor-narrador abre os romances 

como se entrasse em uma casa de espelhos, produzindo diversos reflexos, sendo a sua 

figuração e autocolocação no texto como personagem apenas mais um espectro. Em A 

transparência do mal, Jean Baudrillard define o duplo como “uma figura imaginária que - tal 

como a alma, a sombra, a imagem no espelho – persegue o sujeito como seu outro, faz com 

que seja ao mesmo tempo ele mesmo e não se pareça nunca também, (...). ” 

(BAUDRILLARD, 2006, p. 121). O narrador-autor-personagem se duplica, especularizando-

se em seus próprios personagens – os de sua estória e da estória que está a contar – criando 

uma miríade infinita de reflexos de si mesmo. Como disse Anita Moraes, o narrador-autor-

personagem  

 
fala de outros para falar de si, transfigura-se para se conhecer e reconhecer, 
existindopara si e para os outros (e os outros para si) na medida desse 
processo de ficcionalização. Processo este que nãose encerra, que se 
desdobra, duplica e ramifica de maneira potencialmente infinita – a própria 
constituição da trilogia encena esse movimento. (MORAES, 2014, p. 58) 

 

Ao duplicar-se o narrador-autor personagem procura não associar as personagens a 

nenhuma espécie de alteridade institucionalizada ou autorizada – todas as personagens são em 

ultima instância, seus reflexos. Este ato de não tomar para si a expressão do outro, seja ela 
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fala ou pensamento adquire em sua trilogia ficcional uma forma radical: em sua ficção a fala 

do outro se configura de forma a apenas disponibilizar ao leitor o que OUTRO fez o narrador 

saber de si mesmo atuando como uma espécie de tradutor: 

 
a antropologia , entretanto, veio não só garantir-me a hipótese de ter acesso 
ao que poderia passar-se na cabeça e no coração de determinadas 
personagens – em termos de cultura – por lógicas, conceptualizações e 
representações que não exatamente as que determinavam o curso do mundo 
que dominantemente me envolvia a mim e as envolvia a elas(...), como me 
permitiu constituir-me a mim mesmo como personagem, como narrador que 
das personagens que refere sabe o que sabe e o que pode, com alguma 
segurança e sem operar obrigatoriamente reduções, inferir.......... quer dizer, 
o que pode presumir entender da maneira como os outros agem, e pensar e 
sentir do que os outros poderão pensar e sentir.........e ainda assim.......... o 
narrador em que me constituo continua a não ser capaz de colocar-se naquela 
situação em que o autor se apodera da consciência do outro...... apenas lhe 
disponibiliza o que o outro lhe terá feito saber de si mesmo.......... 
(CARVALHO, 2008a, p. 23) 

  

O narrador atua como uma espécie de intermediário em relação ao que descreve e ao 

leitor, redimensionando e relativizando o peso do olhar do autor, antropólogo, sobre a cultura 

que observa. Atuando como mediador, o narrador se esquiva do movimento etnocêntrico de 

tentar trazer adaptar e assimilar o outro a uma representação ocidentalizada:  “Não há 

integração da fala do “OUTRO” a uma norma ocidental (...); há o desfazimento desta norma 

pelo convívio, pela interação com culturas outras, com suas próprias concepções e topografias 

discursivas.” (MORAES, 2016, p. 431)  

 

2.2. LITERATURA E ANTROPOLOGIA NA CONSTRUÇÃO DO TEXTO 

 

Quando, em “Falas & vozes, fronteiras & paisagens... escritas, literaturas e 

entendimentos...” (2008), RDC sugere que, em suas travessias, da poesia para o cinema e da 

antropologia para o romance, o que anda a fazer é na verdade uma literatura de fronteira, 

somos imediatamente confrontados com a acepção normativa da palavra fronteira: limites, 

confins. Seria, dessa forma, a sua obra em curso uma literatura que percorre diversas 

paisagens, territórios, que se confronta com diferentes línguas, culturas, cânones (Op. Cit. p. 

21-22). No entanto, em As paisagens propícias, encontramos uma definição muito mais 

interessante e própria de sua escrita: 

    
Fronteira, entendida assim, é isso, são áreas intersticiais entre sociedades 
organizadas, abertas à intrusão e à instalação, onde podem acolher-se os que 
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vêm de longe e têm de encontrar lugar, os banidos e os derrotados, os que os 
desdobramentos grupais, as fomes e as sobrecargas das pastagens empurram 
para uma no man`s land, quase sempre ainda assim habitada por uma espécie 
de aborígenes (bosquímanos, quer dizer, mukankalas, no nosso caso). Passa 
aí então a ter lugar um processo novo de elaboração social que, caso vingue, 
dará origem a uma nova sociedade. (CARVALHO, 2005, p. 163) 

 

 A fronteira seria, dessa forma, menos uma linha imaginária em que duas diferentes 

áreas se tocam, mas sem se contaminar, do que um entrelugar, com toda a sua diversidade de 

componentes vindos de outros campos, criando algo inédito, que não poderia ter se dado de 

tal forma em nenhum outro local. Da mesma maneira, conforma-se a literatura de RDC. Não 

se trata de um texto em que diferentes elementos de diferentes áreas se fazem presente, mas, 

antes, em que a todo momento a prosa, a poesia, o roteiro cinematográfico e a antropologia se 

confundem, como que se overlapping, criando algo que até então não seria possível. A esta 

nova escrita, RDC chamou de “literatura de fronteira”, mas acreditamos que o modo mais 

direto de a denominar seria literatura liminar. 

 Em “Do liminar ao liminóide: no brincar, no fluxo e no ritual”, Victor Turner traz 

revisita o conceito de “limen” utilizado por Arnold Van Gennep para descrever uma fase 

intermediária dos ritos de passagem em que o sujeito que passa pelo ritual não pode ser 

associado nem a sua identidade anterior ao ritual e nem à que lhe será atribuída assim que ele 

(TURNER, p. 31). O liminar seria, dessa forma, uma fase transitória cuja principal 

característica é o indivíduo, ou grupo, se situar neste entrelugar com novas regras e novas 

configurações, “ao mesmo tempo dentro e fora do círculo de tudo o que se conhece 

(TURNER, p. 59) No entanto, segundo Turner, a liminaridade não ocorreria somente em 

sociedades pré-industriais; revoluções e até movimentos literários podem trazer isso a ideia de 

“limen”: 

 

Para mim, tais processos sociais relativamente “tardios”, historicamente 
falando, como “revoluções”, “insurreições”, e até mesmo o “romantismo” na 
arte, caracterizado pela liberdade na forma e no espírito, pela ênfase no 
sentimento e na originalidade(...). Pois, nesses processos e movimentos 
modernos, as sementes de transformação cultural, o descontentamento com a 
situação cultural das coisas e a crítica social sempre implícita na 
liminaridade pré-industrial, tornam-se situacionalmente centrais; não apenas 
um problema de interface entre “estruturas fixas”, mas uma questão 
holisticamente desenvolvimental. (...)Talvez seja por isso que o uso de 
“liminar” aqui tenha um sentido metafórico, e não o sentido “primário” ou 
“literal” advogado por Van Gennep, mas esse uso pode nos ajudar a pensar 
sobre a sociedade global humana, para a qual todas as formações históricas e 
sociais específicas podem muito bem convergir. (TURNER, p. 61) 
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É exatamente esse uso metafórico de “liminar” que queremos atribuir aos romances a serem 

analisados. Na medida em que emprestam características de diferentes disciplinas em um 

mesmo texto, apresentando traços das mesmas, mas sem poder serem identificados com elas, 

exceto quando explicitamente, como quando no início do último capítulo de Os papéis do 

inglês, o narrador se retira, brevemente, e conforma seu texto, até certo ponto, como uma 

espécie de diário de campo, modulando seu retorno à estória da busca dos tais papéis do 

inglês. 

 Podemos dizer que esses fragmentos etnográficos se articulam com o resto da 

narrativa de modo a construir um contínuo entre o fazer literário e o fazer etnográfico, como 

se a etnografia, ao se reconhecer como uma produção individual e produto de uma visão 

específica, se colocasse em uma posição em que fosse possível questionar sua própria 

autoridade como imparcial. É permitida a construção de uma forma híbrida, liminar, que 

incorpore tanto a ficção como a etnografia. Do mesmo modo que a realidade seria 

desrealizada e transformada em ficção, o relato etnográfico, por ser o fruto de uma reflexão 

individual, sofreria a mesma espécie de ficcionalização, podendo ser visto sob a luz da 

literatura. Como afirma Ana Maria Mão-de-Ferro Martinho, 

  

A pluralização do discurso e das ideologias assegura na sua obra um 
engajamento na leitura absoluta do Outro e o ajustamento empírico de 
conhecimento e criação à medida que os diferentes sujeitos se movem. 
Instaura por essa via uma metáfora possível das mobilidades actuais. Ou, se 
preferirmos, das etnografias contemporâneas. (MARTINHO, 2010) 

 

 Uma das grandes questões levantadas pela obra de RDC é até que ponto é possível 

representar o outro, o não ocidental na etnografia e de que forma é possível (se é possível) 

escapar desse domínio epistemológico. Em Vou lá visitar pastores, RDC se propõe a fazer um 

uma etnografia, mas sem se submeter às exigências da disciplina, como disse uma vez a Paula 

Tavares: “(vou escrever livros, Paulinha, de ensaio duro, sem notas de pé de página, prometeu 

em 1989, ano do Fenacult.)” (TAVARES, 2010, p. 219) Seu texto se mostra como a descrição 

do campo, as conversas e interações com os informantes, a viagem, a experiência no campo: 

 
La presenza nel testo del narratore in prima persona, in linea generale la 
rappresentazione del contesto di osservazione, modalità narrativa frequente 
nei racconti di viaggio, nei resoconti dei missionari, in altri generi narrativi 



24 

 

potrebbe essere stato un elemento incompatibili com la voluntà di realizzare 
uma scienza positiva della cultura. (MATERA, 2015, p.48)7 

 

RDC ao contar a si mesmo como personagem, fala sobre o outro, conta suas histórias mas 

sem a pretensão herdada das ciências naturais de estar expressando realidade fatual ou uma 

verdade absoluta, sem nunca perder seu lastro com o real. Como afirma Rita Chaves, 

 
Ao mesclar antropologia e literatura, Ruy Duarte filia-se a uma linhagem de 
antropólogos que traz para o interior de seus textos questionamentos a 
respeito dos limites da objetividade, da imparcialidade na recolha de dados, 
da cientificidade do trabalho de campo, não para negar a pesquisa, mas para 
torná-la mais útil à função de compreender e esclarecer mundos que não são 
os nossos. Os usos que faz do recurso a outras linguagens não são para 
temperar o estilo, mas para fazê-lo mais conseqüente na tarefa que a si 
atribui. (CHAVES, 2011, s/p) 

 

Desde a constituição da Antropologia como disciplina, a experiência em campo foi 

instrumentalizada de modo a conferir autoridade às descrições e análises elaboradas pelo 

pesquisador, tendo como modelo Os argonautas do pacífico sul de Bronislaw Malinowski. A 

etnografia de Malinowski passa a definir os padrões para todos os relatos etnográficos 

elaborados desde então ao propor um método etnográfico. A etnografia, para Malinowski era 

não só um texto científico, mas imparcial, elaborado por um pesquisador formado a partir das 

observações realizadas durante uma longa estadia junto à cultura que era objeto de sua 

pesquisa.  A função do antropólogo se mostrava como equivalente à função de um tradutor; 

da mesma forma que um tradutor atua como um intermediário ao passar um texto de uma 

língua para outra, o antropólogo faria o mesmo, traduzindo uma cultura desconhecida em uma 

forma textual para ser compartilhada em sua cultura de origem. A etnografia seria, portanto, o 

relato científico e imparcial resultante dessa intermediação. Vincent Crapanzano, propõe essa 

relação especular entre a antropologia e a tradução, mas deixa claro que, diferentemente do 

tradutor, o antropólogo traduz uma experiência em um texto sem nenhuma espécie de texto 

primário ou referencia que possa ser acessada por outros. Para Crapanzano,  o   

 

etnógrafo tem um quê de Hermes: um mensageiro que, se dispuser das 
metodologias para revelar o oculto, o latente, o inconsciente, pode chegar a 
obter sua mensagem clandestinamente. Ele apresenta línguas, culturas  e 

                                                
7 [A presença no texto de um narrador em primeira pessoa, em linhas gerais, a observaçao do contexto de 
observação, modalidade narrativa frequente nas histórias de viagem, nos relatos dos missionários, em outros 
gêneros narrativos, poderia ter sido um elemento incompatível com a vontade de realizar uma ciência positiva da 
cultura.] (tradução nossa) 
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sociedades em toda sua opacidade, sua estranheza, sua falta de significado; 
então, como o mágico, o hermeneuta, o próprio Hermes, ele esclarece o 
opaco, torna o estranho familiar e dá sentido ao que não tem. Ele decodofica 
a mensagem. Ele interpreta. (CRAPANZANO, 2016, p. p. 91) 

 

A partir da década de 70 com o estabelecimento dos Translation Studies como 

disciplina acadêmica autônoma, o tradutor passa a ser visto não mais como itmermediário, 

mas como autor ou co-autor do texto por ele apresentado. Mantendo a comparação entre 

antropólo e tradutor agora à luz dos estudos da tradução, até que ponto o antropólogo não 

seria também autor, ou seja, ate que ponto ele não cria o que, supostamente, apenas escreve. 

É examente essa problemática que a publicação dos diários de Malinowski, em 1967, 

traz à luz de forma tao avassaladora que provoca uma crise representativa na disciplina. Suas 

observações sobre os nativos não só careciam de imparcialidade, mas revelam uma visão um 

tanto estereotipada e etnocêntrica dos nativos, como podemos ver na seguintes passagens: “As 

for ethnology: I see the life of the natives as utterly devoid of interest or importance, 

something as remote from me as the life of a dog.” (MALINOWSKI, 1989, p. 167)8 ; 

“Ethnographical problems don't preoccupy me at all. At bottom I am living outside of 

Kiriwina, although strongly hating the niggers.” (MALINOWSKI, 1989, p. 264)9; “I made 

one or two coarse jokes, and one bloody nigger made a disapproving remark, whereupon I 

cursed them and was highly irritated. I managed to control myself on the spot, but I was 

terribly vexed by the fact that this nigger had dared to speak to me in such a manner.” 

(MALINOWSKI, 1989, p. 272).10 Cabe notar que o texto em inglês é composto por uma 

linguagem hoje considerada extremamente ofensiva e, sobretudo marcada pelo uso da pavara 

“nigger”, tão tabu que não é raro que americanos digam “The n word” para evitar pronunciála 

e que o Oxford English Dictionary para “niggered [ingênuo, bobão]” recomentando não 

utilizar essa palavra por conta da semelhança fonética perigosa com “nigger”. Essa publicação 

inesperada foi recibida com grande espanto pela Academia, não somente pela honestidade um 

tanto brutal de seu conteúdo mas por evidenciar que o intermediário em questão, o 

antropólogo, não é inócuo. A etnografia produto da pesquisa de campo é resultante também 

das interações e relações estabelecidas pelo antropólogo. A componente subjetiva no relato 

                                                
8 [Quanto à etnologia: eu vejo a vida dos nativos como completamente despossuída de quaquer interesse oiu 
importância, algo tão remoto para mim como a vida de um cachorro] (tradução nossa) 
9 [ Problemas etnográficos simplesmente nao me preocupam. No fim das contas, eu estou vivendo for a de 
Kiriwina, apesar de odiar fortemente os crioulos.] (tradução nossa) 
10 [Eu fiz uma ou duas piadas sujas, e um dos malditos negros fez um comentário me reeprendendo, em seguida 
eu os amaldiçoei e fiquei profundamente irritado. Eu consegui me controlar na hora, mas fiquei terrivelmente 
incomodado pelo fato de aquele crioulo ousar falar comigo daquela maneira.] (tradução nossa) 
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antropológico, até então desconsiderada pelo próprio método por colocar em cheque a 

pretensão científica alardeada pela disciplina, passa, a partir desse momento a ser vista como 

parte integrante do relato do pesquisador.  

Em 1973, com a publicação de The interpretation of cultures por Clifford Geertz, se 

inicia um movimento dentro da Antropologia que coloca em causa não somente a forma que é 

exercida a observação-participante (o método etnográfico), mas também a própria escrita da 

etnografia, propondo “ler” as culturas a serem estudadas como um texto literário. Geertz 

propõe não só a leitura das culturas que são objeto de estudo como um texto literário, mas 

também sua escrita: construção do ponto de vista narrativo, da persona textual do antropólogo, 

o modo como são realizadas as descrições passam a fazer parte da escrita da etnografia. Sobre 

esta nova forma de sedimentar as experiências em campo, afirma:  

 
Não apenas é falso que, independetemente de quão delicada possa ser a 
questão de encarar o outro, treata-se de uma coisa diferente encarar uma 
página. A dificuldade é que assim a singularidade  de construir textos 
ostensivamente científicos a partir de experiências amplamente biográficas – 
que é, afinal de contas, o que os etnógrafos fazem – fica completamente 
obscurecida. A questão da assinatura, tal como o etnógrafo a enfrenta, ou 
como ela enfrenta o etnógrafo, demanda tanto olimpianismo do físico não-
autoral quanto a consciência soberana do romancista hiper-autoral – isso se 
de fato não implicada em ambas. O primeiro carrega o fardo da 
insemsibilidade, de tratar pessoas como objetos, de ouvir as palavras mas 
não a música e, logicamente, de etnocentrismo. O segundo, por sua vez, 
carrega o fardo do impressionismo, de tratar pessoas como bonecos, de ouvir 
uma música que não existe e, logicamente, de etnocentrismo. Não 
surpreende que a maioria dos etnógrafos tenda a oscilar de maneira insegura 
enre os dois, às vezes em livros diferentes, mais frequentemente no mesmo. 
Encontrar uma perspectiva na qual permanecer num texto concebido para ser 
ao mesmo tempo uma visão íntima e uma avaliação fria é um desafio tao 
grande quanto adquirir essa visão e realizar a avaliação em primeiro lugar. 
(GEERTZ, 1998, p. 211) 

 

A possibilidade da incorporação da reflexão autoral à etnografia permitiria, dessa 

forma, admissão da subjetivade inerente ao rexto etnográfico que lhe vinha sendo 

repetidamente negada, eu caráter de invenção e não só relato passa também a ser considerado. 

Em 1986, a publicação de A escrita da cultura por James Clifford e George Marcus leva essa 

discussão para um novo plano. Cliffor propõe, à sua maneira, a reabilitação do plano 

dialógico e heteroglóssico dentro do próprio texto etnográfico ao incorporar diferentes vozes. 

Logo na introdução do livro, Clifford se posiciona também contra a forma como os nativos 

são representados e a suposta perenidade dos textos etnográficos atentando para o caráter de 

artifício inerente à produção escrita: 
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Principiamos não com observação participante ou texts culturais (passíveis 
de representação), mas com a escrita, a construção de textos. A escrita não é 
mais uma dimensão marginal, ou oculta, mas vem surgindo como central 
para aquilo que os antropólogos fazem, tanto no campo quanto no que a ele 
se segue.  O fato de que até recentemente a escrita não tenha sido retratada 
ou seriamente discutida reflete a persistência de uma ideologia que 
reivindica a transparência da representação e o imediatismo da experiência. 
A escrita reduzida a um método: boas anotações de campo, elaboração de 
mapas precisos, “redação minuciosa” dos resultados. 
Os ensaios aqui reunidos afirmam que essa ideologia se deintegrou . Neles a 
cultura é vista como composta por representações e códigos seriamente 
contestados; neles, assume-se que o poético e o político são inseparáveis, 
que a ciência está nos processos históricos e linguísticos, e não acima deles. 
(...) Seu foco na construção e na retórica serve para destacar a natureza 
artificial e construída dos relatos culturais. Esse foco mina modos  de 
autoridade abertamente transparente e chama a tenção  para as condições 
básicas da etnografia, para o fato de que a etnografia está sempre enredada 
na invenção, e não na representação das culturas (Wagner, 
1975).( CLIFFORD, 2016, p. 32-33) 

 

 À sua própria maneira, Ruy Duarte de Carvalho incorpora essa reflexão, só que não 

em um texto etnográfico, mas no próprio texto ficcional.  N’Os papéis do inglês temos um 

narrador protagonista que se impõe de forma ostensiva no texto, abertamente inventando o 

texto enquanto conduz o leitor, ou a sua pretensa destinatária não só por novos territórios, mas 

também pela estória que constrói e, ao mesmo tempo, protagoniza. N’As paisagens propícias, 

por outro lado, o narrador ensaia uma espécie de distanciamento: a aventura não é mais 

protagonizada pelo narrador, mas por Severo, ou SRO. No percorrer dos próprios romance, o 

narrador se apropria de escritas outras, permeando seu texto com os e-mail e estórias de SRO: 

na primeira parte conta como, por fim conheceu SRO; na segunda parte, tenta tornar mais 

palatáveis os e-mails que esse lhe envia, organizando-os para o leitor; a terceira parte é 

constituída por um comentário inicial do narrador, o ultimo e-mail de SRO e um comentário 

final. A terceira metade se caracteriza por uma mudança radical na forma de narrar. O 

narrador passa a conformar seu texto da mesma maneira que foram estruturados os e-mails de 

SRO: “uma torrente de texto todo fragmentado em frases e em períodos que se sucedem com 

suspensões à frente e suspensões atrás (não são reticências como podia ter aprendido com 

algum mestre, são suspensões feitas de extensões variáveis de pontos.)” (CARVALHO, 2005, 

p. 138).  

Os jogos entre antropologia e literatura, etonografia e ficção que propulsionam os três 

romances produzindo infinitos duplos do narrador-autor, inscrito na narrativa, revelam ao 

leitor uma Angola outra, que não é nem a Luuanda de hoje ou outros tempos e nem aquela 
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mostrada nas fotografias “ daqueles manuais de geografia do meu tempo com uma legenda à 

maneira de então:  belo exemplar da raça mucubal.” (CARVALHO, 2000, p. 43). Na mesma 

medida que mostra essa Angola ao leitor, o narrador-autor também fala de si, quando passa 

pelo  Pico do Azevedo, onde quando criança teve uma crise de soluço, ou para o carro no 

meio da estrada para ver as gazelas passarem até que elas desapareçam no horizonte. Um 

outro eu, talvez, que saiba que  

 
o que interessa é a procura, a viagem, o jogo e, com toda a probabilidade, a 
ironia e a coragem com que se enfrenta o crepúsculo ou o fim. Mas num 
plano mais profundo o que lhe interessa afina é a busca de si mesmo. A 
etnografia em nome pessoal  e não somente a etnografia que visa cristalizar 
os modos de vida de outros, desses outros que permanecerão sempre 
inconquistáveis, porque não há lógica argumentativa ou explicativa que 
defina o que quer que seja, muito menos pessoas que atacam o mundo 
implicando-se imprevisivelmente nele.” (QUINTAIS, 2006, p.17) 

 

Ao falar do outro, adentrar seu território e compartilhar de seu leite azedo em uma festa, o 

narrador-autor está sempre, ao contar o outro, a falar de si, mas esta escrita de si mesmo não 

se configura como uma auto-etnografia. Segundo Mary Louise Pratt, uma auto-etnografia 

seria um texto em que o colonizado representa a si mesmo de forma a confrontar o olhar do 

colonizador se apropriando de suas ferramentas, ou seja, o texto auto-etnográfico se 

configuraria como uma resposta às representações do outro produzidas pela Metrópole. O 

texto de RDC é, sem dúvida, uma resposta ao olhar etnocêntrico, mas não se constitui como 

uma auto-etnografia, já que é uma narrativa sobre o outro produzida por alguém que não é o 

nativo ou o colonizado.  

O problema da representação do outro é resolvido na obra de RDC de forma 

extraordinária. Em nenhum momento o narrador de RDC pretende ceder a voz ao outro em 

sua narrativa. Dar uma voz ao outro, conceder-lhe espaço, permitir que ele tome forma em seu 

texto são todas asserções impossíveis na medida em que ignoram a dimensão individual, 

mesmo que escamoteada por um narrador oculto, da escrita, além de todos os processos que a 

acompanham: edição, formatação, revisão, leitura. Frente a essa impossibilidade de 

representar o outro, o narrador age como uma espécie de tradutor, produzindo um texto que 

não deixa de trazer também todos os ruídos e deformações  que o processo implica:  

 
O que me acontece então, talvez, é transportar essas dinâmicas desse regime 
do oral para os terrenos da minha expressão pessoal, para a escrita, portanto, 
e para a escrita em língua portuguesa, quer dizer, é traduzir a africanidade e 
a angolanidade que me importam segundo as evoluções do meu próprio 
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curriculum senão de africano, pelo menos de angolano. Modalidade portanto 
senão inversa, pelo menos diversa daquelas que visam africanizar as 
expressões individuais através do recurso imediato a perturbações evidentes 
e por vezes caricaturais da língua usada, por exemplo, atribuindo ao “outro” 
uma linguagem que nem sempre resulta em literatura porque de facto, (...), é 
menos tributária do discurso do “outro” ou de um discurso “outro”, do que 
da liberação obstinada e mal sucedida de escrever diferente para produzir 
“africano” (em nome do “outro”). (CARVALHO, 2008a, p. 50) 

 

De certa forma, sua obra tenta encurtar as distâncias sempre tão marcadas entre nós e 

o outro, produzindo uma espécie de “fronteira porosa capaz de criar um espaço comum onde 

seria possível construir uma zona de contato real entre as diferenças,um lugar multilíngue 

onde se poderia ativar novas estratégias discursivas e/ou de cidadania.” (APA, 2018, p. 192) 

 

 

2.2.1 Uma alteridade radical 

 

Em O si mesmo como outro, Paul Ricouer se propõe investigar o problema da 

identidade de forma dialética. Com esse objetivo, propõe o par identidade-idem/identidade-

ipse, designando, respectivamente a forma como o sujeito o sujeito se sente como pertencente 

a determidado grupo e a forma como percebe suas diferenças individuais dentro desse mesmo 

grupo. Seja idem ou ipse, ambas formas de identidade se opõe à alteridade que seria em 

oposição a ipse, outro grupo ao qual o eu não tivesse uma relação de pertencimento; e, em 

oposição a ipse, os outros indíviduos que apresentassem predicados diferentes do eu. Em 

Figures de l’alterité, Marc Guillaume e Jean Baudrillard retomam essa relação entre 

identidade e alteridade expandindo a mesma duplicidade inerente ao  conceito de identidade 

para o conceito de alteridade que se configuraria como o par outrem (autrui)/outro (autre), 

sendo outrem aquele que não sendo eu-mesmo ainda podemos estabelecer uma relação, 

mesmo que ela seja baseada na diferença e o outro, este seria a alteridade radical. 

 Para Baudrillard, alteridade radical é aquilo que não pode ser representado na medida 

em que se constitui a partir de uma incompreensibilidade definitiva e é exatamente devido à 

essa incompreensibilidade que ele é sedutora. A relação que estabelecemos com o outro é 

diversa da que estabelecemos com o diferente – só podemos classificar algo como diferente, 

se supormos alguma paridade entre os elementos comparados; o outro, por sua vez, é 

irredutível e intransponível porque esfacela qualquer possibilidade de comparação: não é 

possível tornar-se o outro de si mesmo, mas é possível transformar-se em algo diferente. “O 

outro é aquele de quem nos tornamos o destino, não pela familiaridade, na diferença e no 
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diálogo, mas por investir nele como segredo, como eternamente separado.”  

(BAUDRILLARD, 2006, p.168).  

Essa concepção de uma alteridade radical, proposta por Baudrillard, encontra ecos  na 

ideia de opacidade presente na obra de Édouard Glissant. Em “Pela opacidade”, Glissant 

procura propor uma forma diferente de se relacionar com o outro: enquanto para o 

pensamento ocidental, a diferença é vista a partir de uma ótica da transparência, segundo a 

qual só é possível compreender aquilo que é reconhecido e avaliado dentro de seus próprios 

critérios, no seu próprio sistema: o direito à opacidade, ou seja, o direito à uma singularidade 

não redutível, no qual o outro seria reconhecido, em sua singularidade, como igual, não mais 

como bárbaro, sem ser reduzido pelo olhar ocidental. 

 Na medida em que a transparência pressupõe o verbo compreender (no francês 

comprendre), que, por sua vez, carrega em si o movimento de encerramento e apropriação 

(prendre), a opacidade se caracterizaria pela multiplicidade dentro da totalidade. A não-

redução característica da opacidade e, em si mesma, “uma garantia de participação e 

confluência” (glissant, 2011, p. 180), não mais é necessário compreender o outro para 

estabelecer com ele uma relação de empatia ou solidariedade, ou seja, não é preciso tornar-se 

como o outro ou modifica-lo para que ele fique igual a si: 

 
Posso assim, conceber a opacidade do outro pra mim, sem lhe censurar a 
minha opacidade para ele. Não é necessário “compreendê-lo” para me sentir 
solidário com ele, para construir com ele, para gostar do que ele faz. Não me 
é necessário tentar tornar-me o outro (tornar-me outro) nem “fazê-lo” à 
minha imagem. Esses projetos de transmutações – sem metempsicose – 
resultaram das piores pretensões e das maiores generosidades do Ocidente. 
(GLISSANT, 2011, p. 182) 

 

 Como ilustração para esta perspectiva de solidariedade, Glissant utiliza a história de 

Victor Segalen - o mesmo Victor Segalen citado por Baudrillard em Figures de l’alteritè 

(1994) e  A transparência do mal (2006) em sua tentativa de definir o que seria uma 

alteridade radical - médico naval, etnógrafo e escritor francês, que, na perspectiva do autor, 

teria morrido de opacidade. Segundo Glissant, Segalen era etnocêntrico, como todo europeu 

de sua época, mas também era extremamente generoso ao ponto da obsessão: mais do que 

compreender o outro, Segalen queria se tornar o outro e frente a essa impossibilidade, 

sucumbiu. Apesar de ter tido uma morte prematura, Segalen possui uma obra extensa 

composta por enasaios, romances, textos críticos e relatos de suas viagens, mas é conhecido 

principalmente pelo seu An essay on exoticism, publicado postumamente. Segalen 
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considerava a vida burguesa na europa extenuante e frente essa incontornável fadiga, deixa 

Paris pela Ásia, onde escreve a maioria de seus romances. Uma das características de seus 

textos é o fato de se contraporem fortemente aos romances naturalistas, sendo Pierre Loti o 

autor pelo qual mamtinha um manifesto desprezo. Em An essay on Exoticism, Segalen 

descreve de forma obsessiva o que entendia exotismo em um texto extremamente 

fragmentário e convulsionado. Para Segalen, o exótico era tudo que estava fora do eu, o que 

era outro, diverso. Tendo em mente os romances de Loti, estipula duas categorias de viajante: 

o turista, identificado aos protagonistas de Loti e o exota, com o qual se identifica. O exota 

seria o viajante nato, aquele que, exatamente por portar uma individualidade expressiva é 

capaz de perceber o diverso em sua opacidade:  

 
Exoticism is therefore not that kaleidoscopic vision of the tourist or the 
mediocre spectator, but the forceful and and curious reaction to a shock felt 
by someone of strong individuality in response to some object whose 
distance from oneself he alone can perceive and savour. (...) Exoticism is 
therefore not an adaptation to something; it is not the perfect comprehension 
of something outside one’s self that one has managed to embrace fully, but 
the keen and immediate perception of an eternal incomprehensibility. 
(SEGALEN, 2002, p. 21)11 

 

A essa “percepção de uma incompreesibilidade eterna”, a qual Glissant se refere como 

“opacidade” e Baurillard, “alteridade radical”, Segalen chamou “exotismo essencial”. Para 

Segalen, a habilidade de perceber o diverso era uma questão tanto estética como identitária, 

ao ponto de considera-la sua principal aptidão e seu futuro legado ao mundo e que seria sua a 

missão de fazer com que outras pessoas tivessem essa mesma experiência. (SEGALEN, 2002, 

p. 26) 

 Em Esotismo e alterità: saggio sui fondamenti di uma critica dell’antropologia, 

Francis Affergan se própria dessa concepção de alteridade proposta por Segalen para elabora 

uma crítica à Antropologia, tendo como objeto a relação estabelecida entre o antropólogo e o 

nativo. Segundo Affergan, não existiria nenhuma espécie de método ou orientação sobre 

como se deve abordar o nativo em campo. O nativo é por vezes objetivicado ao ser visto 

como um ser completamente isolado e sem contato com a civilização, o que é um tanto 

inverossímil, visto que as sociedades a serem estudadas pelo antropólogo não só foram objeto 

                                                
11 [O exotismo não é, portanto, a visão caleidoscópica do turista ou do espectador mediocre, mas a reação 
energética e curiosa a um choque sentindo por alguém com uma forte individualidade em resposta a algum 
objeto, cuja distância de si mesmo, só ele pode perceber e saborear. O exotismo não é, portanto, uma adaptação a 
alguma coisa; não é a compreensão perfeita de algo fora do “eu” que alguém conseguiu abraçar por complete, 
mas a sutil e imediata percepção de uma incompreensibilidade eternal.] (tradução nossa) 
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da ocupação colonial, como a Antropologia como disciplina também é produto do 

colonialismo. 

 

 

2.2.2 Por uma estética da experiência  

 

O Outro, para RDC,  parece construir-se a partir da ideia de experiência, ou melhor, 

do que RDC entendia por experiência. A forma como RDC trata a experiência se assemelha 

bastante à ideia de experiência etnográfica, entendida mais como uma vivência em campo do 

que a sua sedimentação em forma textual. Em “Sobre a autoridade etnográfica”, James 

Clifford discorre sobre a forma que a experiência em campo foi apropriada pela antropologia 

para legitimar as informações recolhidas e análises presententes no texto etnográfico. 

Segundo Clifford, a presença do pesquisador treinado em campo realizando uma observação-

participante passou, a patir de Os Argonautas do Pacífico Sul de Malinowski, uma condição  

sine qua non para a realização de qualquer espécie de trabalho antropológico. Como falamos 

anteriormente, o antropógo/etnólogo atuaria, dessa forma, como uma espécie de tradutor, um 

intermediário entre a cultura observada e sua cultura de origem, na qual seria publicado o 

trabalho. No entanto, atribuir uma aura de autoridade para o trabalho de campo e a 

observação-participante implica em desconsiderar a dimensão subjetiva da presença do 

antroólogo em campo: 

 
Se a etnografia produz interpretações culturais mediante intensas 
experiências de pesquisa, como uma experiência incontrolável se transforma 
num relato escrito e legítimo? Como, exatamente, um encontro intercultural 
loquaz e sobredeterminado, atravessado por relações de poder e propósitos 
pessoais, pode ser inscrito a uma versão adequada de um “outro mundo” 
mais ou menos diferenciado, composta por um autor individual?  
(CLIFFORD, 2014, p. 21)   

 

A resposta para estas perguntas reside em uma nova aporia: na habilidade individual 

e, portanto, subjetiva do próprio antropólogo de perscrutar suas experiências significativas em 

campo e avaliar em que medida elas seriam passíveis de interpretação. A experiência seria, 

portanto, uma forma de acentuar sua presença participativa em campo e a evidencia de um 

saber cumulativo (CLIFFORD, 2014, p. 35). Posteriormente, na crítica antropológica, a 

presença e a experiência do nativo também passa a ser colocada em questão e incorporada ao 

próprio texto antropológico, como nos trabalhos de Vincent Crapanzzano. 
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Vale notar também que esta viragem da etografia precipitada pela publicação dos 

diários de campo de Malinowski já havia sido anunciada anteriormente. Em 1937 Michel 

Leiris publicou a primeira edição de A África fantasma. Apesar da conotação literário de seu 

título, o livro é constituído por todos os diários de campo escritos por Leiris enquanto 

trabalhou como secretário-arquivista na Missao Etnogáfica Dakar-Djibuti. O livro, que se 

extende por quase 700 páginas apresenta anotações de diário que começam do dia 19 de maio 

de 1931 e acabam no dia 16 de fevereiro de 1933. Leiris relata desde as roupas dos 

trabalhadores do porto quando parte de Bordeaux aos rituais ralizados em uma aldeia mudang  

em homenagem às moças que acabaram de ficar mesnstruadas passando por seus conflitos 

com Marcel Griaule e os problemas que teve em campo. Diversas vezes, na expectativa da 

publicação de suas notas, Leiris ensaia um prefácio ou uma nova forma para relatar um 

mesmo acontecimento. O trecho que segue é de um possível prefácio para acompanhar o livro 

que, até o momento, se chamaria A sombra da aventura e, acreditamos, resume a sua forma 

de compreender a experiência em campo e o relato etnográfico: 

 
Eu poderia editar um livro que fosse um romance de aventuras bastante 
monótono (não estamos mais na época dos Livingstone, dos Stanley e não 
tenho ânimo de embelezá-lo), ou um ensaio mais ou menos brilhante de 
vulgarização etnográfica (deixo essa tabela aos profissionais do ensino, 
domínio que nunca foi exatamente o meu). Prefiro publicar estas notas.(...) 
Alguns irão me censurar por eu atribuir muita importância à MINHA 
individualidade; ao meu esforço – bom jardineiro do eu – de germinar 
MINHAS impressões; pela falta da objetividade necessária. (...) Narro 
apenas os fatos a que eu mesmo assisti. Descrevo pouco. Anoto os detalhes, 
e é lícito a qualquer um declará-los deslocados ou fúteis. Descuido de 
outros que se pode julgar mais importantes. Nada fiz, por assim dizer, para 
corrigir, posteriormente, o que há de excessivamente individual. Mas sim 
para alcançar o máximo de verdade. Pois só o concreto é verdadeiro. É 
levando o particular ao extremo que, com frequência, se atinge o geral; 
exibindo o coeficiente pessoal aos olhos de todos, permite-se o cálculo do 
erro; conduzindo a subjetividade ao ápice, toca-se a objetividade. (LEIRIS, 
2007, p. 300-301) 

  

 A África fantasma se destaca da maioria dos relatos etnográficos, principalmente os 

produzidos na época pelo Funcionalismo Britânico e a Escola Americana, exatamente por não 

rejeitar ou tentar camuflar a individualidade do antropólogo/etnógrafo que escreve o relato. 

Leiris conduz o leitor por seu relato; todas as observações ou descrições são mediadas por sua 

experiência. Posteriormente, em 1948, Leiris inicia a publicação dos 5 volumes de La Règle 

du jeu, que descreve como uma abordagem etnográfica do eu a partir de sua própria biografia. 
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Na obra de Ruy Duarte de Carvalho o problema da representação da experiência 

encosta em todas essas questões, muitas vezes antecipando a própria crítica da disciplina ao 

permitir transparecer em seus textos o quanto de invenção participa da escrita etnográfica na 

sua forma de retratar o outro. No entanto, a experiência em seu texto não é instrumentalizada 

como uma forma de legitimação e concessão de autoridade ao relato, se configurando de fato 

como uma espécie de descrição de um estar no mundo próprio, delimitado pelas condições 

que permitiram que as coisas se dessem de determinada maneira: 

 
É ela [a experiência] que constituiu o mais importante do capital acumulado. 
Mas ela, a experiência, constitui-se a partir das referências. As do mundo e 
do tempo anteriores. E é a esse mundo anterior que a ordem das coisas, e da 
própria experiência, me impõe dar testemunho. Não viesse eu de fora e a 
experiência seria a da existência comum, não se revelaria como experiência, 
nem se revelaria sequer, estaria integrada na existência. (...) A experiência, 
assim, só faz sentido quando referida à partida e à chegada, ao que lhe é 
exterior. Sem o antes não poderia ter tido lugar, sem o depois perderia o 
sentido. (CARVALHO, 2003, p.23) 
 

 O conceito da experiência, na obra de Ruy Duarte de Carvalho, se configura como 

um período circunscrito no espaço e no tempo, limitado pela trajetória pessoal de cada um, em 

que um indivíduo vive algo que não faz parte da sua existência cotidiana. A experiência se 

constituiria desse fora da existência em que o indivíduo não se encontra mais no espaço de 

suas vivências ordinárias, mas no espaço do outro, dessa forma, se distinguindo da 

experiência benjaminiana, mesmo o narrador de RDC se enquadrando em uma das duas 

categorias, estabelecidas por Benjamin de possíveis narradores – o camponês sedentário e o 

marinheiro viajante – na medida em que personifica a figura do viajante. Enquanto para 

Benjamin a experiência seria a experiência vivida, que passa de pessoa para pessoa pela 

tradição oral, a experiência desenhada por RDC se aproxima do que Jeanne Favret-Saada 

chamou de “ser afetado”, ao falar de seu próprio fazer etnográfico. Uma experiência que 

permitisse ao etnógrafo não somente observar seu objeto, mas compreende-lo em seu próprio 

espaço, sentir empatia e permitir que o jogo de afetos próprio das relações pessoais tenha 

lugar sem  “realizar novamente a Grande Divisão entre “eles” e “nós” (“nós” também já 

acreditamosem feiticeiros, mas foi há trezentos anos, quando “nós” éramos “eles”), e assim 

protegero etnólogo (esse ser a-cultural, cujo cérebro somente conteria proposições verdadeiras) 

contra qualquer contaminação pelo seu objeto.” (FAVRET-SAADA, 2005, p. 157) A 

experiência seria, então, essa maneira de estar no espaço do outro de forma a se adquirir uma 

percepção deste outro. 
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 Dessa forma, podemos afirmar que não existe experiência sem o contato com a 

alteridade, sem estar com o outro em seu espaço. A experiência se manifesta, portanto, como 

uma experimentação da alteridade, ou seja, como uma experiência do outro: 

 
Quiseram as determinações do destino que a minha língua materna seja a 
língua portuguesa........ e que ela tenha vindo a ser o principal terreno e 
instrumento do meu labor existencial e social accionado por circunstâncias 
que fizeram de mim um sujeito em situação no contexto de uma 
configuração social e formal, política, fora da geografia humana e física que 
me viu nascer.......... quer isto dizer que todo o meu investimento pessoal, 
literário e cívico, se viu aplicado a um meio habitado e experimentado, 
existido, por seres humanos a quem, na sua maioria, couberam outras línguas 
maternas........ e em que a minha própria experiência das coisas sempre se 
viu marcada por uma diferença, uma distancia a preencher entre as cargas, as 
marcas, das palavras da língua que uso e em que me movo, aplicadas a 
diferentes geografias, paisagens e referências observáveis........ 
(CARVALHO, 2008a, p. 20) 

 

A partir de sua experiência, como uma espécie de outro em relação à Europa e ao 

Ocidente, Ruy Duarte, de forma antropofágica, se apropria desta categoria e a desmembra em 

diversas possibilidades de alteridade, desconstruindo, dessa forma, a dicotomia imposta pelo 

colonizador.  

Dentre as diversas categorias de outro possíveis, Ruy Duarte em um em uma 

comunicação intitulada “Tempo de ouvir o “outro” enquanto o ‘outro’ ainda existe, antes que 

haja só o outro... Ou pré-manifesto neo-animista” trabalha com as categorias de alteridade que 

estão presentes nas sociedades pós-coloniais e nas antigas metrópoles, resultantes de uma 

espécie de  

 
avanço de uma língua sobre uma paisagem que não é a que a modelou e aí se 
constitui, por seu turno, coo um instrumento de domínio, do poder sobre essa 
paisagem.......... a língua que avança e se impõem......... em situação de 
fronteira, portanto, não só os sujeitos que avançam sobre a paisagem que 
desconhecem e os desconhece, mas também os sujeitos locais perante a 
‘paisagem’ que avança sobre eles e se lhes impõem........ (CARVALHO, 
2008a, p. 20) 

  

Seriam elas o OUTRO, que representa os ex-colonizados ou seus filhos que vivem nas ex-

metrópoles. Apesar de serem cidadãos das ex-metrópoles, são considerados grupos 

minoritários que apresentam traços fenotípicos e culturais semelhantes. O ‘OUTRO’ 

representaria para o autor o ex-colonizado ocidentalizado que hoje, nas antigas colônias faz 

parte das classes dominantes e dirigentes. O “OUTRO”, por fim, seria o OUTRO absoluto, 
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“aquele sujeito marcado por traços afetos a populações que, integradas embora como 

nacionais em estados-nação que hoje existem a partir de contornos ex-coloniais, mantêm usos, 

praticas e comportamentos mais afins a quadros pré-coloniais do que pós-coloniais ou mais ou 

menos ocidentalizados.”  

Segundo Ruy Duarte, a relação estabelecida pela Europa e este OUTRO, que se 

encontra em seu território, um “não saber muito bem o que fazer”, que se manifesta pela 

marginalização e exclusão econômica e social desse OUTRO, se aproxima do modo como, no 

território das ex-colônias, o ‘OUTRO’ se relaciona com este “OUTRO” absoluto. A forma 

com que se lida com o “OUTRO” ainda é profundamente marcada pela expansão ocidental 

que nunca deixou de existir e segundo o autor, da qual essas populações continuam a sofrer:  

 
ver populações que eram assediadas antes por agentes da ocidentalização 
impondo-lhes assumir os sinais e as maneiras do modelo ocidental e do 
progresso tecnológico e que são assediadas hoje pelos mesmos agentes ou 
equivalentes que agora pretendem impor-lhes a preservação dos sinais e as 
maneiras dos seus modelos arcaicos e não-ocidentais porque isso passou a 
insinuar-se como o mais rentável tanto para uns como para os outros desde 
que se deixem integrar em menus de programas turísticos e se deixem 
representar como expressões de um exótico ecológico e redentor ao lado de 
outras atrações bizarras como manadas de zebras, de elefantes e 
de gazelas…………. (CARVALHO, 2008b, s/p) 

 

Neste imperativo ocidentalizante, as culturas animistas, para as quais, todo os seres da criação 

disporiam de uma alma, foram obliteradas pela concepção antropocêntrica ocidental, segundo 

a qual “só é verdadeiramente humano, quando aferido em relação não à medida do resto da 

criação no mundo, mas à da maneira de certos homens que têm uma versão do mundo e da 

vida que  impõem aos outros, e armas, meios e dispositivos para tirar benefício  disso......” 

(CARVALHO, 2008b) 

 Em contraposição a esta concepção, Ruy Duarte traz ao texto um personagem do 

novo livro que está escrevendo no momento, que depois foi publicado  com o título de A 

terceira metade, último livro da trilogia que temos tentado analisar. Este personagem é o 

Nambalisita, aquele que gerou a si mesmo e que se configura como uma espécie de herói 

tutelar que, frente aos problemas do mundo, pede auxílio a toda a criação. Desta forma, 

propõe “uma volta paradigmática”: tentar ouvir este “OUTRO” e reconhecer que ele possa ter 

algo a dizer sobre o que está acontecendo neste mundo, do qual ele também faz parte, que sua 

experiência também é legítima. Mais que isso: propõe também uma revisão do lugar do 

“OUTRO” na literatura etnográfica, de modo a trazer à luz os muitos outros modos do homem 

relacionar-se no mundo e com o mundo. 
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  Frente aos problemas que o mundo global hoje enfrenta e sua total impotência diante 

deles, RDC sugere um retorno às cosmogonias desse “OUTRO” e de sua experiência como 

OUTRO enquanto no Ocidente, não como um exercício ecológico, ou a substituição total e 

simples do modo de vida ocidental e ocidentalizado, mas apenas convocar saberes que 

poderiam abrir uma possibilidade para a criação do inédito: “admitir, e reconhecer, que 

alguém, mesmo sendo o “OUTRO”, pensando de uma maneira radicalmente diferente, possa 

conseguir ver certas coisas e certos fenómenos de uma maneira melhor e mais adequada à 

efetiva configuração do mundo,” (CARVALHO, 2008b) enquanto ele ainda existe. Mais que 

isso: que alguém, exatamente porque faz parte desse OUTRO, possa, em sua experiência, ter 

algo a dizer. 

 Quando Segalen e Baudrillard falam sobre exotismo essencial ou alteridade radical, 

por mais que exista uma tentativa de ancorar esse conceito a uma experiência - no caso de 

Segalen, a China do início de século XX e no de Baudrillard, o Japão imediatamente após a 

Segunda Guerra ou a possiblidade de uma inteligência artificial – a incompreesibilidade 

definitiva que é considerada por ambos a principal característica de uma alteridade radical é 

paralisante, ao mesmo tempo que define o OUTRO, também o imobiliza. É como se este 

OUTRO estivesse completamente desligado de todas as tentativas de assimilição que se 

seguiram nos últimos séculos, desde os impactos de uma colonização e apropriação de seu 

território às guerras de independência. A isolação completa que seria característica  do 

OUTRO se configura antes como mais uma determinação do olhar metropolitano do que o 

modo como essas populações têm vivido e sobrevivido ao longo desse tempo. Se pensarmos 

Angola, por exemplo, ignora todas as dinâmicas e trânsitos informais que movimentam a 

economia Angolana. Em “Crises e articulações de saberes e de aprendizagens (1999)” ao 

discutir os problemas da escola publica angolana e a pertinência de outras formas de 

transmissão de saberes, sejam eles tradicionais ou modernos, RDC mostra uma possibilidade 

de como essa alteridade radical, simbolizada pelos pastores Kuvale, tem se constituído no 

território angolano e como se move pelos espaços. Ao terminar sua comunicação, faz um 

dedendo que coloca em cheque essa suposta impenetrabilidade do OUTRO: 

 
...Quando no exercício das minhas obstinações de antropólogo de campo 
ando lá por baixo, pelo sul de Angola, a tentar apreender saberes mais do 
que a visar transmitir ensinamentos, cruzo às vezes com jovens adultos que 
não exibem quaisquer sinais de envolvimento pelas marcas da 
ocidentalização, nem no trajar, nem no trato, mas que um convívio mais 
prolongado acaba por revelar detentores de um saber que só podem ter 
adquirido através de vias  modernas de aprendizagem e os habilita a ler e a 
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escrever, perfeitamente em português. Aprenderam já grandes enquanto 
andaram pelos exércitos. É que a eles talvez não se coloque como a mim a 
questão talvez ociosa das pertinências, mas antes a das oportunidades, e é 
sobre isso que estão sem dúvida a dar-me uma humilde lição. Para esses 
pastores que falam, escrevem e lêem português, mas só o revelam quando 
fazem confiança no interlocutor, todos os saberes são afinal pertinentes. 
(CARVALHO, 2008a, p. 150) 

 

É exatamente esse OUTRO, que transita por via invisíveis ao olhar ocidental, que RDC tenta 

representar em seu texto e, na medida do possível, ouvir o que ele teria para dizer. A 

polaridade normalmente associada ao termo alteridade é rejeitada e convertida em um 

expectro em que o OUTRO pode se reinventar, e de fato o faz, criando possibilidades e rotas 

inimagináveis. 
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3 OS PAPÉIS DO INGLÊS: A INVENÇÃO DA ESTÓRIA 

 

 

Um problema o atormentava, dando-lhe má consciência e impedindo-o de 

escrever: será que o que se passa no domínio da escrita não é desprovido de 

valor se permanecer “estético”, anódino, privado de sanção, se nada houver, 

no fato de escrever uma obra, que seja um equivalente (e aqui intervém uma 

das imagens mais caras ao autor) daquilo que é para o torero o chifre 

acerado do touro, capaz de conferir – em razão da ameaça material que 

contém – uma realidade humana à sua arte, de impedir que ela seja apenas 

encantos fúteis de bailarina? (LEIRIS, 2003) 

 

 

3.1 OS PAPÉIS DO INGLÊS OU COME SI FA UN’OPERA 

  

3.1.1 Ato I - Argumento e personagens 

 

O Os papéis do Inglês se configura de forma muito particular. Além de apresentar um 

narrador personagem identificado com autor, a quem nós passáramos, a partir desse momento, 

a chamar  narrador-autor-personagem, encontramos uma sobreposição de tempos entrelaçados. 

Temos o tempo da escrita, da enunciação, de 23 de dezembro de 1999 a 1o de janeiro de 2000, 

evidenciado pelos pequenos fragmentos de diário em itálico no início de cada capítulo 

correspondentes ao que se indica como dia de escrita de cada parte da estória, e pelo 

Intermezzo, denunciando a separação entre a enunciação e o enunciado. 

O tempo do enunciado, por sua vez, é o tempo da estória, ou melhor, o tempo das 

estórias, a sua e a do inglês. A narrativa se inicia com o narrador-autor-personagem a contar à 

sua destinatária sobre como lhe ocorreu, pela primeira vez, a possibilidade de deter-se na 

estória d’O branco que odiava as brancas de Henrique Galvão. Estava sentado à beira da 

fogueira com o Paulino, seu ajudante, David, sobrinho de Paulino, e o Pico e o B, seus 

informantes a contar a estória da crônica de Galvão sobre um inglês que por volta de 1923 deu 

um tiro em seu próprio peito, mas não antes de matar seu companheiro de caça e tudo a seu 

redor por conta de insinuações torpes a respeito da razão porque não gostava de mulheres 

brancas. Segundo o narrador, é a partir de um comentário de Paulino, assim que concluiu a 
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estória, que desencadeia as peripécias que prosseguem e levam a sua reescrita da estória de 

Galvão: 

 
Quando naquela noite me calei e fiquei a espiar, nos rostos virados pra mim 
e suspensos pelo meu discurso, as reacções que o meu desempenho teria sido 
capaz de suscitar, ao abanar silencioso das cabeças que depois se foram 
baixando para dirigir de novo o olhar ao fogo manso que ardia, o Paulino, ao 
seu comum “não vale a pena!!!...”, tinha para acrescentar que as coisas são 
assim,  não vale a pena, e um avô seu, falecido já, guardara até morrer meia 
dúzia de objetos que vinham do tempo em que, jovem ainda, tinha andado a 
trabalhar para um branco, também lá para o fim do mundo (...). E que, não 
vale a pena!!!, esse branco tinha sido, parece, um Inglês ou um estrangeiro 
assim também.(...) O tal avô, depois de o ter visto matar-se com um tiro no 
peito, já o pessoal se tinha posto todo em fuga, ficara com as coisas do 
homem e sem saber o que fazer.(CARVALHO, 2000, p. 23-24) 

 

O narrador-autor-personagem passa então a aferir que os papéis desse Inglês poderiam 

ser os papéis do Inglês da crônica de Galvão. Pede ao Paulino que tente obter mais 

informações sobre o paradeiro desses papéis e aguarda a próxima incursão em campo no 

Namibe para perguntar-lhe se os encontrou.  Com o retorno de Paulino, a notícia de que os 

papéis do Inglês que ficaram aos cuidados de seu avô, foram vendidos a um homem branco de 

Moçâmedes,ocorre ao narrador-autor-personagem queesse home poderia ter sido seu, visto 

que antes de morrer ele lhe pedira para procurar uns papéis “que tinha deixado pra trás, na 

casa da Bomba, à beira do Bero, (...)” (CARVALHO, 2000, p.32) entre os quais, havia “uns 

manuscritos antigos que comprara a um Ganguela no curso de uma de suas viagens”. 

(CARVALHO, 2000, p.33). A fala de Paulino funciona como um gatilho e a estória passa 

então a desdobrar-se de maneira, por vezes, vertiginosa: a estória que o narrador-autor está a 

contar a respeito de sua viagem com Paulino em busca dos papéis do Inglês da crônica de 

Galvão passa a estar imbricada e co-dependente da estória que está a inventar. 

 Em “O narrador”, Walter Benjamin elabora um retrato do narrador tendo como 

referência as narrativas de Nikolai Leskov. Benjamin abre seu ensaio com uma constatação: a 

impossibilidade de narrar na atualidade. “É como se estivéssemos privados de uma faculdade 

que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências. ” 

(BENJAMIN, 1996, p. 198) O narrador tradicional se caracterizaria por narrar experiências e 

assumiria duas formas arquetípicas: o marinheiro viajante e o camponês sedentário. Enquanto 

o marinheiro contaria histórias a partir das suas experiências em terras longínquas o camponês 

narra os contos da sua terra, estórias tradicionais, longes no tempo. Essas histórias/estórias 

circulariam, a princípio, oralmente, com diversas variações, ainda não sedimentadas pela 
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forma escrita. A narrativa seria, dessa forma, uma comunicação artesanal enraizada na 

tradição oral que traz no conselho, na comunicação de experiências, um elemento 

fundamental. No entanto, Benjamin afirma que esse narrador não existe mais. A 

impossibilidade de narrar seria consequência de um emudecimento precipitado pela 

experiência da violência em escala industrial deflagrada pela I Guerra: 

 
Com a guerra mundial tornou-se manifesto um processo que continua até 
hoje. No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos 
do campo de batalha não mais ricos, sim mais pobres em experiência 
comunicável. (...) Porque nunca houve experiências mais radicalmente 
desmoralizantes que a experiência estratégica da guerra de trincheiras, a 
experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela guerra de 
material e a experiência ética pelos governantes. (BENJAMIN, 1996, p. 208) 

 

Se o narrador benjaminiano se encontra impedido de narrar e compartilhar 

experiências, se comunicando apenas por fragmentos, o narrador de RDC recupera 

características do narrador tradicional ao se propor, uma vez mais, a contar uma estória e 

explicitar a relação enunciador-enunciatário sempre se referindo à leitora que indica na 

dedicatória e ao longo do texto: 

 
E se eu ensaiasse um golpe de cintura mas à minha maneira e em vez de 
propor-me escrever para alguém, para muitos, me limitasse, singela e 
humildemente, a escrever a alguém? O que há-de ser preciso para escrever, 
em primeiro lugar, e não achar que vale a pena porque tem destinatário? E 
para contar uma estória, que outra única e suficiente razão poderá haver 
senão a vontade de a contar, de contar coisas? Então avante, tenho dez dias à 
minha frente, fará de conta agora que são e-mails, como foi da outra vez com 
as cassetes para o Filipe, nos Pastores... (CARVALHO, 2000, p.26) 

  

 O narrador inscreve sua destinatária ao longo de todo o texto, explicando-lhe suas 

referências, contando-lhe o que se está a passar nos lugares que percorre, testando suas 

hipóteses. Ao pedir que ela “faça de conta” que o romance a se desenrolar são e-mails, o 

narrador-autor-personagem finge escrever um romance epistolar usando as datas presentes no 

início de cada capítulo para deixar evidente o tempo da escrita do romance. Como disse Sonia 

Miceli,  

 
O motivo epistolar é, assim, assumido plenamente nas suas implicações 
ficcionais: o narrador reconhece que, à partida, tencionava (ou pelo menos 
pensava) escrever para muitos alguéns e só num segundo momento, talvez 
julgando tratar-se de um projecto demasiado ambicioso, resolveu passar ao 
registo epistolar, visando uma única destinatária (...). No momento em que o 
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narrador alerta a destinatária para que finja estar a ler emails, ele está, de 
facto, a denunciar a ficção do livro, (...). (MICELI, 2011, p. 30-31) 

 

Apesar de exibir algumas características que Benjamin atribui ao narrador tradicional, 

o narrador presente na trilogia o faz às avessas. O narrador d’Os papéis do Inglês, de fato 

“retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E 

incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes.” (BENJAMIN, 1996, p.201). 

Mas ao mesmo tempo, se especulariza, se projetando em reflexos de si próprio. O narrador-

autor-personagem que encontramos até então se duplica, passando a tomar a si mesmo como 

uma personagem de ficção, sugerindo ao leitor que a narrativa até aquele momento se 

pretendia um relato verídico. Quem passa a percorrer as planícies da Muhunda não é mais o 

narrador-autor-personagem, mas o personagem que inventou para si: 

 
É isso que retenho nos cadernos. Na memória íntima que consigna o registo 
de minhas emoções, porém o que retenho não contempla essa margem de 
apreensão de conhecimento mas antes a dilatação dos horizontes da minha 
própria experiência pessoal. Quem andava por ali, nessa altura a cavalgar um 
land-rover pelas pradarias da Muhunda e do Brutuei? Era eu, bem entendido, 
mas não o mesmo que está agora a contar-te uma estória. A minha corrida 
atrás de uns papéis, do meu pai, mas que podiam ser também os do Inglês da 
crônica de Galvão gera a acção de que há de resultar uma segunda estória. 
Será da minha ação enquanto personagem, assim, que resulta essa outra 
estória que é, afinal, a da minha elaboração da própria estória do Galvão. 
Vou ter que contar-me, tratar-me, pois enquanto personagem dessa estória. E 
essa então será, comigo a actuar lá dentro e a primeira inscrita nela, a tal 
estória que tenho para contar-te. E quem narra não há-de ter, ele também, 
que dar-se a contar? (CARVALHO, 2000, p.38) 

 

Ao estabelecer essa cisão entre o RDC narrador-autor e o RDC personagem, o 

narrador-autor revela e coloca em aberto os aspectos de artifício inerentes à narrativa. Como 

um trompe- l’oieul, o narrador-autor desliga-se da ilusão de realidade própria do romance, 

desvelando a realidade mesma do ato de escrever, inscrevendo a elaboração da escrita e da 

ficção na narrativa: “No trompe l’oeil, não se trata de confundir com o real; trata-se de 

produzir umsimulacro em plena consciência do jogo e do artifício - imitando e ultrapassando 

o efeito do real, instaurar uma dúvida radical sobre o princípio de realidade. ” 

(BAUDRILLARD, 1992, p. 73) O narrador-autor e o personagem deixam de se confundir, 

sendo o RDC personagem quem passa a atuar na narrativa: “Ou então não era eu vinha ali, era 

o sujeito de minha própria ficção. (...) Nem era ocasião para aquele que ia ali no meu lugar se 

pôr agora a balir feito pacaça ferida, como diria o outro [o autor]. ” (CARVALHO, 2000, P. 

107) 
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Logo em seguida ao momento que propõe a sua reentrada na narrativa como um 

personagem de ficção (no mesmo parágrafo), o narrador traz ao texto a referência a Aspects of 

the novel de E. M. Foster sobre a interferência do autor na construção de suas personagens:  

 
Pergunta-se ele aí se o autor deve ou não fazer confidencias acerca das suas 
personagens. E conclui pela negativa. Sobre certas situações e condições 
gerais será diferente, não envolve qualquer perigo, mas adiantá-las à volta 
das figuras quebra o desenvolvimento, produz lassidão intelectual e emotiva, 
não é criativo e desvia o leitor para os próprios enredos pessoais do autor, 
pode dar facécia... (CARVALHO, 2000, p. 38-39) 

 

É exatamente isso que o narrador-autor passa a fazer ao tratar-se como personagem de ficção. 

Suas aparentes incoerências – ir para o sul pesquisar populações ditas tribais e ao mesmo 

tempo demonstrar um certo desprezo em relação ao folclore oficial – são dinamizadas em um 

novo objetivo: a busca pelos papéis de seu pai e, consequentemente do inglês. 

 Os pequenos fragmentos de diário que precedem cada capítulo acabam por atuar 

como prenúncio do que irá se desenrolar no capítulo que segue. No capítulo correspondente 

ao dia 26.12.99, o fragmento se faz a partir da precipitação de uma recordação do autor do 

período em que viveu em Londres: 

 
Ao acordar de manha procuro averiguar daquela sensação, algumas vezes 
experimentada mas quase sempre só recordação longínqua já, de encontrar 
satisfação por estar vivo e haver um dia à frente para viver. A memória que 
retenho disso, ou a imagem que ela projecta, remete-me a Londres: 
disponibilidade, ausência de culpa, um envolvimento exterior 
simultaneamente propício e distante que me poupava a confrontos maiores, 
o tédio, ainda assim, de alguma forma alheio, a certeza de que a intensidade 
e a densidade dos estímulos e dos recursos garantiriam, de alguma forma, 
contornos suportáveis à presença no mundo. (CARVALHO, 2000, p. 46) 

 

Essa sensação vivenciada pelo autor-narrador em Londres, de alguma forma, também o 

tomava enquanto escrevia o que é o começo da sua estória do Inglês, mas reflete exatamente o 

oposto do que experienciaria o Inglês em sua estória, uma fadiga e um desprazer tamanhos, 

que o levariam a deixar Londres pela África austral.  

 A narrativa passa a se conformar como uma rede de reflexos, cada ação em uma 

estória parece ter sua correspondente reação na outra. É  como se o próprio narrador autor 

denunciasse sua narrativa como um constructo ficcional ao evidenciar  

 

a coincidência proposital entre os dois planos narrativos: a estória de 
Perkings e a sua própria. Há, assim, espelhamentos entre a estória de 
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Archibald Perkings e a de Ruy Duarte, ficcionalizado como narrador-
personagem. (...). Se traços do autor aparecem no narrador-personagem, e 
deste no personagem inventado, Archibald, e se a condição de ambos, 
narrador-personagem e personagem, é destacada como ficcional, pergunta-se 
se a realidade não teria algo de ficcional. É como se a própria realidade fosse 
contaminada pela ficção. (...). O único modo de o narrador ter acesso a essa 
criatura, que tanto o fascina – ele mesmo e também Archibald Perkings – é 
por meio da recriação ficcional e da busca de seus papéis, também 
ficcionais. (TOTOLI, 2010, p. 58) 
 

Ao criar a personagem do Inglês, o autor-narrador-personagem lhe empresta algumas 

de suas características enquanto encena a narrativa para sua leitora: da mesma forma que 

autor-narrador-personagem é um antropólogo com uma relação um tanto problemática com o 

meio acadêmico e que passara parte de sua infância na Moçâmedes colonial junto ao pai; a 

personagem do inglês que figura  em sua versão da estória, por sua vez,  recebe o nome de 

Archibald Perkings, e é caracterizado como antropólogo no início do século XX, 

contemporâneo de Radcliff-Brown e aluno de Frazer, assistiu ao nascimento do que 

posteriormente foi chamado de Funcionalismo Britânico e da antropologia colonial britânica e 

que passou parte de sua infância e juventude na África austral, mais precisamente na Rodésia.  

Recém-casado, acabou de se mudar para Londres com a esposa, vindo de Liverpool e 

descontente com a Academia e com a então configuração da Antropologia como uma ciência 

a serviço do colonialismo e abatido pela traição da esposa, Archibald Perkings deixa a 

Londres metropolitana, sendo encontrado anos mais tarde próximo às margens do rio Kwando. 

 A partir desse momento, o autor-narrador passa a mobilizar diferentes textos ao 

construir a personagem do Inglês, que funcionam como enxertos, corpos estranhos 

assimilados ao texto que passam a fazer parte dele ao mesmo tempo que sobressaem como 

estranhos no novo corpo e separados do novo corpo apenas por uma cicatriz. (COMPAGNON, 

2007)Para dar vida a Archibald Perkings, o narrador-autor justapõe diferentes textos, 

contextos e experiências, lhe empresta características suas e o situa na Londres que viu a 

consolidação da antropologia como disciplina, a partir das observações de Adam Kuper em 

Anthropologists and Anthropology: The British School 1922-72. Quando Archibald Perkings 

sai da Strand, já caminha nos sapatos de Alvan Harvey, protagonista da novela The return de 

Joseph Conrad. Mas, caprichoso, o narrador-autor em momento algum se apropria da da 

novela Conrad, não tenta de forma alguma transformar Archibald Perkings em Alvan Harvey, 

prefere assimilar somente alguns aspectos da novela de Conrad, enquadrando o personagem 

que acabou de criar em sua malha narrativa: 
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O Archibald Perkings que naquele fim de tarde londrino saiu do trem para o 
tráfego intenso da Strand, não era ainda um homem morto, mas era já um 
homem profundamente abatido e à beira de remeter-se ao silencio, à 
austeridade e ao azedume que haveria de condenar-se até ao resto de sua 
vida. À sua volta, ‘canalizados pelas paredes nuas da escadaria, os homens 
subiam rapidamente; as costas eram todas iguais – quase como se eles 
envergassem um uniforme; as caras de indiferença eram diferentes, mas 
sugerindo um parentesco entre si, como as caras de um grupo de irmãos que, 
por prudência, aversão ou cálculo, quisessem ignorar-se; e os olhos, vivos ou 
parados; their eyes gazing up the dusty steps; their eyes brown, black, grey, 
blue, tinham todos a mesma expressão, concentrada e ausente, satisfeita e 
vazia’. Saiu dali não para casa, mas para a ponte de Waterloo, sobre o 
Tamisa. (CARVALHO, 2000, p. 54) 

 

Os personagens, porém, são substancialmente diferentes: Alvan Harvey é caracterizado como 

um burguês “conformista, formal, snob e calculista” (CARVALHO, 2000, p. 55) e Archibald 

Perkings como um intelectual “Brilhante embora a ponto de se sentir com direito a cobrar 

respeito aos pares, as posições que assumia acabavam sempre por colidir com o que poderia 

esperar-se com alguém com seu estatuto de fortuna e nome.” (CARVALHO, 2000, p. 56) 

Enquanto Alvan Harvey ao sair da Strand segue direto para sua casa, Archibald vai para a 

ponte de Waterloo. Ao chegar em casa tanto Archibald Perkings quanto Alvan Harvey 

encontram uma carta da esposa explicando por que lhe deixara, mas o seu retorno não se dá 

da mesma forma: os papéis se invertem, em The Return é Alvan Harvey quem não se 

conforma por ter sido abandonado por um tipo meio poeta e arrivista, enquanto que na estória 

de Archibald as mesmas palavras são ditas pela esposa em tom de arrependimento à espera de 

alguma complacência, como se seu retorno não estivesse estritamente ligado à fortuna de 

Archibald Perkings. Ambos personagens saem da casa e não retornam mais. A estória de 

Alvan Harvey acaba assim, mas a de Archibald Perkings termina com uma passagem de 

Viagem ao fim da noite de Céline que fecha o capítulo como que se justificando a sua escolha 

de ir ter nos confins de Angola. 

 No entanto, Archibald Perkings não é o único personagem da crônica de Galvão do 

qual o narrador-autor se apropria. Em seu derrame imaginativo, que fora desencadeado pela 

sua insatisfação com o modo como se desenrolou a crônica (CARVALHO, 2000, p. 63), 

figuram também o Grego e o barão Belga. O narrador-autor reescreve, dessa forma, a estória 

de Galvão. Para o Grego, aproveita a forma como Galvão o caracterizou “um home grosseiro, 

tisnado como um bushman, rijo e atarracado como um hibondeiro, um bom animal de presa, 

n’aquelas florestas imensas, onde ser um bom animal é a condição d’uma vida desafogada.” 

(Galvao, s/d, p. 180). O Belga, Conde d’Artois, o narrador-autor aproxima dos personagens 

desse tipo que tanto estiveram presentes nos romances coloniais que tratavam da Angola 
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desse período  - “Uma figura assim, que eu via a trajar linho branco com laço ao pescoço e 

capacete colonial, era mal empregado não o fazer sair dos horizontes romanescamente férteis 

e sugestivos da Angola dos anos 20 , (...)” (CARVALHO, 2000, p. 64). De promto, o associa 

a Alves dos Reis12, de certa forma, amarrando as pontas soltas da crónica de Galvão e 

inscrevendo sua estória na História de Angola. Esse mesmo Alves dos Reis é quem, na estória 

contada pelo narrador-autor, sugere ao Belga buscar os tesouros do potentado dos Matabeles 

que, depois de sua derrota para os ingleses, teria sido escondido pelo seu chefe, Lobengula, no 

sul de Angola, alterando a ordem dos fatos da crônica de Galvão. O Belga chega ao 

acampamento de Archibald Perkings acompanhado de um casal de americanos com o pretexto 

de ir caçar com o Grego, motivo esse que logo nas próximas páginas é revelado não ser 

verdadeiro. 

  

3.1.2 L’Intermezzo - Como num filme 

 

O livro é composto por três partes: Livro primeiro, Intermezzo e Livro segundo, sendo 

o Intermezzo a única parte que se destaca de toda a narrativa, na medida em que é o único 

momento em que não temos a presença do narrador-autor-personagem. É como se o narrador-

autor-personagem se permitisse a simples elaboração da narrativa, abandonando 

temporariamente a interlocução com sua leitora. A narrativa, pela primeira vez, se apresenta 

como uma estória não desnudada, como se o narrador-autor-personagem ensaiasse sua 

narrativa à maneira recomendada por E. M. Foster. 

 Nesta parte, todas as características narrativas observadas ao longo do romance se 

dissipam. A estória de Archibald passa a ser contada no presente, o narrador desaparece, se 

omite. Neste momento espera-se do leitor que se deixe levar pela ilusão de sua narrativa, 

como em um filme, relegando à ficção uma sensação de aparência de realidade sem 

intromissões autorais ou reflexões. Curiosamente, esta parte da narrativa é chamada de 

Intermezzo - uma pequena peça musical, muitas vezes improvisada, com a função de 

preencher o espaço entre dois atos, sem aparentes ligações com o restante da ópera - mas se 

conduz como um roteiro cinematográfico. 

 Em “Poesia, cinema e antropologia”, RDC reflete como essas três atividades, à 

principio, inconciliáveis se agregam em seu fazer artístico e afirma: 

 

                                                
12  
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Mas pense-se na inviabilidade pública e na insolubilidade da hora e meia de 
espetáculo cinematográfico (porque de espetáculo se trata) em que o suporte 
(a imagem em movimento e o som) e o sentido se propusessem da mesma 
maneira que o suporte (a palavra) e o sentido se propõem na poesia escrita. 
(CARVALHO, 2008, p. 345) 
 

Precisamente dessa forma que é conduzido o Intermezzo, mas às avessas: o suporte 

narrativo (a palavra) e o sentido se propõem da mesma maneira que o suporte cinematográfico. 

Cada recorte, enquadramento, movimento ou jogo de luz e sombra são descritos 

minuciosamente de forma a produzir no leitor a sensação da leitura da rubrica de um roteiro 

cinematográfico: “ A americana surge enquadrada no triângulo da tenda (...)”; “A força da 

imagem resulta da alternância irregular entre o breve desenho dos contornos e sua 

dissolução numa penumbra (...)”; “Os pés nus da mulher, tão fina e nitidamente definidos 

cada vez que se iluminam, são um detalhe irremediavelmente líquido (...)”. (CARVALHO, 

2000, p. 83)Apesar de proposto como interlúdio, o Intermezzo, não se conforma como tal. 

Existe uma continuidade entre a narrativa apresentada no Livro primeiro, como explicita 

Sonia Miceli em “As superfícies raras da Escrita de Ruy Duarte de Carvalho”: 

 
Disto decorre que o Intermezzo desempenha, aqui, um papel muito diferente 
daquele que tradicionalmente se atribuía ao género, na medida em que não se 
apresenta como momento de pura interrupção, pelo contrário contaminando 
e deixando-se contaminar pela narrativa que o precede. Intermezzo inscreve-
se, assim, naquela noção de intervalo (...) enquanto espaço aberto aos 
cruzamentos e às interferências, que foge às delimitações de campo – no que 
diz respeito à construção da obra de arte, bem como aos pressupostos 
teóricos e aos instrumentos de avaliação crítica da mesma. (Miceli, 2013, p. 
51-52) 

 

O enredo se desenvolve, nesta parte central, a princípio de forma linear dando corpo 

aos outros personagens (o Ganguela, o Grego, a Americana, seu marido e o conde belga 

d’Artois), que já haviam sido introduzidos no Livro primeiro. 

Com o Inglês tocando violino se inicia o interlúdio, como fora anunciado no capítulo 

anterior: “Toca violino. O Inglês toca violino de tempos a tempos e ao cair da tarde. Repete 

quase sempre séries infindáveis de frases musicais, vira a pauta, ensaia um trecho à frente, 

raramente executa uma qualquer apreciável extensão de música” (CARVALHO, 2000, p. 79) 

O que a princípio era o ensaio de um solo, se transforma num dueto. “O fenómeno insinuou-se 

de forma subtil. ” (CARVALHO, 2000, p. 80). Em um primeiro momento o Ganguela, 

munido de uma rabeca, tentou acompanhar o Inglês. Esperou uma de suas pausas e começou a 

tocar; Archibald, por sua vez, apesar de ter prolongado a pausa, trocou a perna em que se 
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apoiava e na qual o Ganguela estava encostado e encerrou a sessão. Na próxima vez, o 

Ganguela trouxe uma tyihumba, que de alguma forma atraiu a atenção de Archibald, mas não 

o suficiente para lhe acompanhar com o violino. Na terceira, se apresentou com um kissange e 

a confirmação da aprovação do inglês, se deu na medida em que esse firmou a perna em que 

se recostava o Ganguela, para que ficasse mais confortável enquanto tocava. Segundo o 

narrador-autor-personagem, “Uma importante alteração ao programa viria a dar-se quando 

na estação seguinte, o Inglês passou a vir acompanhar, na sanzala, os solos de kissange 

Ganguela, (...).”(CARVALHO, 2000, p. 81). Essa alteração no programa, reflete também uma 

alteração na narrativa: é a partir desse momento que em que o Ganguela passa a assumir uma 

importância que até então não havia sido declarada, o Ganguela abandona a posição de 

personagem periférico assumindo um posto de co-protagonista, na medida em que se 

aproxima cada vez mais de Archibald, duplicando de certa forma a relação do narrador-autor-

personagem com seu ajudante, Paulino. O despertar da narrativa é precipitado por um 

comentário de Paulino sobre seu avô e da mesma forma, todo o desfecho da narrativa é 

pautado pelo olhar e a presença do Ganguela do coice. A narrativa construída pelo autor-

narrador-personagem RDC tem dois protagonistas, como é explicitado no título presente na 

folha de rosto: “Os papéis do Inglês ou Ganguela do coice: narrativa breve e feita agora 

(1999/2000) da invenção completa da estória de um Inglês que em 1923 se suicidou no 

Kwando depois de ter morto tudo à sua volta segundo uma sucinta crónica de Henrique 

Galvão.” (CARVALHO, 2003, p. 3) 

Sobre estas mesmas passagens do Intermezzo, Anita Moraes, em seu artigo “Ficção e 

etnografia: o problema da representação em Os papéis do Inglês, de Ruy Duarte de Carvalho, 

e Nove noites,  de Bernardo Carvalho”, propõe uma interpretação diversa. Segundo a autora, 

mais do que um jogo narrativo, este interlúdio músical representaria uma metáfora do próprio 

projeto do autor.: 

 

Esta cena de abertura do Intermezzo, justamente uma peça musical 
(o que justifica o título da seção), talvez se trate de uma metáfora-manifesto 
do projeto literário de Ruy Duarte de Carvalho. O Inglês, que toca apenas 
fragmentos de peças musicais européias (análogas a tantas citações de 
Conrad, Céline, Sade e Michaux que atravessam o romance?) será 
interpelado sutilmente (e corajosamente) pelo Ganguela, para que passem a 
tocar em parceria. Aos poucos, após hesitação inicial, o Ganguela e o Inglês 
passam a tocar juntos, entrelaçando fragmentos musicais europeus e 
africanos em uma nova composição. Trata-se de encontro e diálogo, 
construído devagar. Para o diálogo, e não a incorporação do outro no que é o 
próprio, a ida do Inglês à sanzala é momento decisivo (não apenas o 
Ganguela se move a espaço familiar ao Inglês, este também se move a 
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espaço familiar ao Ganguela). O Inglês e sua música com notações escritas; 
o Ganguela e sua tradição oral. O encontro não oferece uma solução, ou 
composição-síntese, mas a abertura. O Ganguela tem seus instrumentos, é 
ele que toca e inscreve sua expressão nos interstícios da música do Inglês, 
por sua vez já fragmentada, porosa (em crise?). (MORAES, 2012, p. 169) 

 

Após o concerto do Inglês e do Ganguela, a narrativa continua a se desenvolver 

duplicando a estória protagonizada agora pelo RDC  personagem, como a imagem sugerida 

no fragmento de diário do dia 27.12.99 em que “os óculos bifocais, pousados à minha frente 

enquanto uso os de ver só ao pé, devolvem-me a imagem dupla e deformada pela curvatura 

das lentes, (...).” (CARVALHO, 2000, p. 62). São reflexos duplicados, reversos e deformados, 

enviesados pela curvaturas das lentes e pela imaginação do autor-narrador. Enquanto o 

narrador-autor “sente os efeitos de uma gripe que começou pelos brônquios” (Idem), 

Archibald Perkings “Arde sem dúvida na febre que lhe invadiu as horas” (CARVALHO, 

2000, p. 83). 

 Transtornado pela febre, Archibald não vê a Americana entrar na sua tenda e só 

retorna a si, quando ouve de sua boca as únicas palavras pronunciadas em toda a narrativa: 

 
Please beat me, oh! Please beat me, you bloody dog, oh! Please beat me! O 
inglês acorda ao sobressalto da memória para constatar que segura firme, 
com ambas as mãos e de encontro a si, as ancas esmagadas de uma mulher 
vergada. Sente-se pulsante dentro de uma carne ampla, quente e alagada, as 
suas próprias coxas aderem molhadas ao interior das coxas dela, a percepção 
de um cheiro adesivo, irrespirável e acre impõe-se-lhe (...). (CARVALHO, 
2000, p. 84) 

 

Como se fosse um filme, depois de se afastar da Americana,  jogá-la ao chão,  e 

ordenar ao Grego e ao conde d’Artois que a recolhasse e retirasse de sua tenda, temos um 

corte, uma quebra. A estória se volta para uma memória de Archibald de sua infância na 

Rodésia; Archibald se lembra de uma amiga americana de sua mãe que uma vez visitou a 

farm de sua família: 

 

Archibald terá então doze anos, veste calções compridos, pelos joelhos, 
calça solidas botas de meio cano e esta sentado no extremo de uma sala 
profusamente iluminada pela parede inteira envidraçada (é aí que encosta a 
escrivaninha onde desenha) de uma varanda que acompanha todo o 
comprimento da peça, aberta para o sul e ao nível do chão. (...) Archibald 
reproduz, no seu bloco de desenho, a imagem de um serpentário que 
resplandece à sua frente numa estampa hors-texte de um tratado de aves da 
ordem dos “não pássaros”. A alguma distancia, no meio da sala (...) a sua 
mãe está sentada ao lado de uma mulher muito jovem, mas talvez não muito 
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mais jovem que ela própria. O desenho de Archibald é um pretexto para 
estar ali a a olhar para a amiga. (CARVALHO, 2000, p. 86) 

 

A amiga americana da mãe de Archibald é descrita da mesma exata forma que a 

Americana duas páginas atrás. A Americana ao ser vista por Archibald é descrita como 

integrada aos reflexos do fogo que arde próximo à entrada de sua tenda como se: 

 
A face anterior do corpo, a própria face, está aureolada elo brilho da 
rectaguarda a massa dos cabelos é uma sarça ardente e dir-se-ia ser ela 
mesma a fonte de luz que intermitentemente lhe ilumina a depressão das 
pálpebras, a proeminência das maças do rosto e o volume perfeitamente 
talhado e firme da boca unida. (...) A brancura da camisa à contra-luz, as 
pregas que faz sobre o volume diminuto, mas agressivo do peito, e depois a 
maneira como tudo se preenche até meia altura dos quadris cavados e aí se 
ilumina o fulvo sinal que cora as linhas que cerram as coxas, totais e 
insuportavelmente redondas, (...). Os pés nus da mulher, tão fina e 
nitidamente definidos cada vez que se iluminam, são um detalhe 
irremediavelmente líquido e o Inglês vê-se sem defesa imerso num interior 
primordial que se acende vivo e autónomo na sua própria combustão de 
mucosa e magma. (CARVALHO, 2000, p. 83-84) 

 

Enquanto a amiga de sua mãe  
 

Veste calças de montar e botas altas e, perturbação limite, uma camisa 
imaculadamente branca, aberta no peito, tão vasta para o seu torso frágil 
que dir-se-ia esvoaçar-lhe à volta. Apenas o peitilho vem aderir-lhe ao 
corpo e o peso do tecido revela os seios que quase não tem à solta por baixo, 
(...). O seu cabelo é ruivo, abundante, frizado, preso com um grampo à 
altura da nuca. Algumas mexas caem-lhe para o rosto. (CARVALHO, 2000, 
p. 87) 

 

Coincidências são escassas no universo, em narrativas menos ainda. Todo o 

espetáculo quase cinematográfico protagonizada por Archibald e a Americana se dera 

exatamente por ele adivinhar que a Americana com quem mantinha relações era a mesma que 

havia visto nua com seu pai unidos, da mesma maneira que os animais da farm na cavalariça, 

clamando : “ – please beat me, you bloddy dog, please beat me”(CARVALHO, 2000, p. 89). 

Por alguma razão a Americana lhe havia reencontrado e para Archibald não havia nenhuma 

dúvida:  a Americana, estava atrás do tesouro de Lobengula, o mesmo tesouro sobre o qual o 

pai estava a falar no dia em que o flagrou nas cavalariças com a americana: 

 
Está a falar de um tesouro. Consta agora que o célebre potentado negro 
Lobengula, depois da derrota que sofreu ao cabo de tanto serviço dado às 
tropas inglesas, se refugiou em Angola, para lá do Kwando, seguido de mais 
de 500 carregadores para poder levar consigo um fabuloso tesouro de 
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marfim, pedras e ouro no valor de mais de 500 milhões de libras. Teria 
subido pelas margend do Luiana até encontrar uma floresta impenetrável 
onde enterrou o tesouro e se refugiou depois de envenenar todo o séquito. O 
pai de Archibald talvez ate soubesse em que lugar preciso se situava essa 
impenetrável e agora mal assombrada mata. A amiga parece muito 
interessada na conversa e continua a fazer perguntas ao pai, mas Archibald 
olha para os dois, para a mãe, e para o boy indiano, e faz é um enorme 
esforço para não vomitar à mesa. (CARVALHO, 2000, p. 88) 

 

 

3.1.3 Ato II - Ação e desfecho 

 

 O Livro segundo abre com um desvio de percurso: a estória do Inglês é interrompida 

pois o personagem RDC teve de retornar ao Namibe para abastecer. O narrador-autor e o 

personagem RDC voltam a estar próximos, praticamente indiscerníveis, como se a cisão 

orquestrada no Livro primeiro jamais tivesse ocorrido, sendo que a próxima alusão a essa 

disjunção entre narrador-autor e personagem só aparecerá nove páginas a frente: “O sujeito, 

neste caso, posto em confronto com as inter-relações que iriam colocar-se entre as suas 

próprias opções, irrevogáveis, e o passado (a que a súbita aparição daquele parente o remetia), 

tudo aferido ao desconcerto de um presente sem defesa nem explicação sustentável.” 

(CARVALHO, 2000, p. 104-105) 

 O desvio para abastecimento se alonga depois que o personagem RDC encontra M, 

soba do Xingo que o convence a levar-lo até lá e serve para que seu retorno se dê no momento 

exato. Seu primo Kaluter estava a sua espera, na expectativa de que pudesse conseguir um 

salvo-conduto para que levasse sua sobrinha e sua amiga para que pudessem dormir no parque 

nacional do Yona. Da mesma forma que o comentário de Paulino sobre seu avô foi 

fundamental para o desenvolvimento da narrativa, também o é o encontro do personagem 

RDC com o primo Kaluter, como evidencia o seguinte comentário:  

 
E regressei, talvez, em boa hora, ou no preciso momento, pelo menos, para 
que o acaso viesse a intervir de novo, determinar o imprevisto curso 
imediato dos casos e conduzir-nos ao ponto em que agora [tempo da 
escrita/enunciação, 29.12.99], precisamente, estamos: eu a contar-te esta 
estória e o resto da minha vida, quem sabe, a perturbar-se e a partir dali. 
(CARVALHO, 2000, p. 102-103) 

 

 Se na primeira parte do romance o recurso à sitaçao serve para que o narrador-autor 

inscreva seu protagonista, Archibald Perkings na novela de Conrad, agora tanto Faxelange  

quanto Les Émangolons fazem parte da estória que o personagem RDC protagoniza. O trecho 
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extirpado do livro do Marquês de Sade serve a ilustrar a forma como homens como seu primo 

Kaluter se regozijam a ver os rumos tomados por Angola após a independência, as guerras, as 

dúvidas e os desarranjos; o que os Émangolons pensam dos celibatários13 também condiz 

com o modo que o primo Kaluter e homens como ele lhe enxergam. 

 A partir desse momento, o jogo de espelhos apresentado anteriormente é retomado. 

A relação entre o personagem RDC e o primo Kaluter é, de certa forma duplicada na forma 

em que Archibald Perkings interage com o Grego. A caminho do Yona, o primo Kaluter tenta 

corrigir qualquer má impressão que o personagem RDC ainda poderia ter, discorrendo sobre 

suas posições a respeito de como foi conduzido o país desde a independência, as escolhas e a 

vida do personagem RDC, “insistia em saber como é que eu me mantinha assim aos tombos, 

(...) se não caçava sequer e não tinha assim vergonha, primo dele e filhos do meu pai, de andar 

por aí a comer peixe seco, feito um Mukuísso...” (CARVALHO, 2000, p. 110) A tensão 

continuou a escalar-se até o momento até o  

 
limiar do ajuste. E chamei pelo Paulino a quem mandei trazer a bolsa de 
afivelar à cinta. O Paulino veio e eu disse pra abrir. Para lhe mostrar, ao meu 
primo Kaluter, na mão do Paulino, um pária como eu e daa cor dos párias 
que o tinham posto a ele em fuga e mais cedo ou mais tarde haveria de 
assustar também os não párias da sua própria cor, que arma sim, eu tinha, um 
pistolão de guerra calibre 9, de fabrico espanhol e afiançada pela polícia, e 
que, escutasse bem, arma daquela só não dava pra abater gazela porque serve 
é mais para matar gente. (CARVALHO, 2000. 118) 

 

A mesma ira que leva o personagem RDC a confrontar seu primo Kaluter também acomete 

Archiblad Perkings ao perceber as verdadeiras razões que levaram o Grego a partilhar seu 

acampamento. No fim da narrativa que afirma inventar, o narrador-autor já com os cadernos 

de Archibald Perkings em mãos conta a sua leitora o que de fato aconteceu. Segundo as 

anotações de Archibald Perkings, o Belga quando encontrou Alves dos Reis e este lhe falou 

sobre o tesouro de Lobengula, lembrou que já havia escutado a mesma história em Londres, 

de uma Americana, logo localizou o Grego e o contratou para encontrar o Inglês e se 

aproximar dele. Feito isso, o Grego não tardou em localizar o lugar que poderia abrigar tal 

tesouro e começou a escavar. Dada a grande probabilidade de o Grego se apossar do tesouro e 

desaparecer, a Americana e o Belga rumam para seu acampamento com o pretexto de realizar 

um safari. Após o espetáculo que protagonizou junto à Americana, Archibald caminha, 

                                                
13 “entendido por celibatário, aqui, aquele que sobrevive, apesar de ‘política e socialmente incorreto’ à margem 
da integração formal e logo assim do controle que a rede e as estratégias dos compromissos pressupõem e 
conseguem impor a todos.” (CARVALHO, 2000, p. 107) 
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seguido pela Ganguela, para dentro da floresta e encontra a escavação. Muito antes que o 

Grego viesse a compartilhar de seu acampamento, Archibald Perkings já havia estado lá: 

 
Quando Archibald descobriu finalmente o local e deparou com a pirâmide  
de pedras e com o monte de cinzas que na realidade ali se achavam, 
acompanhavam-no apenas o avô do Paulino – o Ganguela-do-coice – e uma 
bizarra figura de homem estreito, comprido e sempre vestido com uma velha 
labita, quioco de barba fina e bom atirador (...). (CARVALHO, 2000, p. 123) 

 

Não se tratava do tesouro de Lobengula, que fugira para aquela região com seus carregadoes 

há apenas 25 anos, aquelas pedras eram mais velhas, estavam ali a séculos e, segundo o 

narrador-autor, pertenceriam aos amuralhados do Grande Zimbabwé e não resiste a fazer 

Archibald Perkings associar as pirâmides também à expansão Jaga, atribuindo tal conjectura a 

seu ethos de poeta que está a tentar uma ficção. A pirâmide, provavelmente fruto de um 

antigo culto de apelo à chuva estava completamente desmantelada, cena que o narrador-autor 

descreve como se fosse parte de um roteiro cinematográfico: 

 
A pirâmide estava completamente derrubada e entre o amontoado de pedras 
em que se tinha transformado via-se um perfeito paralelepípedo de granito, 
de dimensões enormes, e setas de ferro, enxadas às centenas e instrumentos 
de manufacturasem dúvida muito antiga, crânios humanos e de animais 
domésticos. Abaixo do nível do chão em que a pirâmide assentara havia o 
que restava de uma superfície de lajes onde se abria um buraco de terra preta 
para onde convergiam as bocas de três galerias. Á volta pela área que 
circundava os despojos da pirâmide, mais de oitenta buracos tinham exposto 
à luz do dia terra preta novamente, lajes, pedras cúbicas, enxadas e ferros, 
setas e facas curvas. E a partir de um amplo quadrado aberto a meia distância 
entre a pirâmide e o monte de cinzas que lhe ficava há uns duzentos metros, 
para além de umas valas que há muito tempo também tinham sido ali abertas, 
divergia uma surpreendente rede de galerias largas, e por vezes fundas, de 
onde areia rosada e fina tinha sido trazida à superfície. (CARVALHO, 2000, 
p. 126) 

 

Encolerizado,ao retornar ao acampamento, a primeira ação de Archibald Perkings é matar o 

Grego. Se o personagem RDC confronta seu primo Kaluter por não tolerar mais seus 

comentários em relação ao presente de Angola e a seu modo de viver, o Grego é abatido como 

um animal de caça por conspurcar um território sagrado. 

Como na crônica de Galvão, o Inglês vai duas vezes à sede da administração 

portuguesa, sem conseguir que nenhum oficial se interesse pelo caso, mas na estória de nosso 

narrador-autor, a estória dá uma volta em si mesma e o oficial que Archibald Perkings 

encontra ao chegar no posto é o próprio Galvão, apesar do descompasso histórico que 
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rapidamente é deixado de lado, já que Galvão foi pela primeira vez a Angola em 1927 e a 

estória teria se passado em 1923. Segundo o narrador-autor, Galvão não só teria instruído o 

Inglês a não dar parte do assassinato do Grego, mas também lhe explicado o que estava a se 

passar, que não só o Governo de Angola sabia do tal tesouro e dos muitos outros que existiam 

no território e que o conde Belga fazia pequenos trabalhos de espionagem para Portugal.  

Todos esses fatos teriam sido extraídos do caderno de Perkings que o narrador-autor-

personagem teria tido acesso na cerimônia realizada pelo filho do finado Luhuna, mencionada 

no início do romance. É precisamente para essa cerimônia que nosso narrador-autor, 

novamente assimilado a seu eu personagem, segue acompanhado da sobrinha e da amiga logo 

depois de deixar seu primo Kaluter. 

 O objetivo dessa cerimônia era passar o fogo sagrado que havia sido aceso pelo 

finada Luhuna, um antigo soba da região, para seu filho, Ngunu e no processo, também lhe 

seria entregues alguns papéis e objetos que pertenceram a seu pai, entre eles, os papéis do 

Inglês. Já no local da cerimonia, o narrador-autor-personagem se aproxima da amiga da 

sobrinha de seu primo Kaluter, descobre que estava a fazer pesquisa nos arquivos de Luanda e 

que ao chegar a Angola lhe tinha procurado, orientada pela sua amiga Paula, mas sem sucesso.  

Ao passo que o narrador-autor-personagem descreve o que se está a passar, o leitor começa a 

perceber que por trás da construção da personagem da amiga da sobrinha de seu primo 

Kaluter existe também um intertexto, anunciado no início. A destinatária anunciada na 

dedicatória e nas pimeiras páginas do romance é precisamente a amiga: 

 
E quando uns olhos cintilantes de ironia, inteligência e tenura me 
perguntaram que estória era essa afinal de papéis e tesouros, não lhe terei 
dito que para responder a um desafio assim teria mesmo é que contar-lhe 
muitas outras e variadas estórias? E não é isto que tenho estado a fazer até 
agora?... (CARVALHO, 2000, p. 159) 

  

As camadas narrativas se sobrepõe e se enroscam como em uma espécie de novelo narrativo. 

Temos um narrador, identificado com o autor, mas que se desdobra também como 

personagem, escreve uma estória ficcional sobre um Inglês à partir de uma crônica de 

Henrique Galvão e uma outra estória que é a da sua busca, enquanto personagem, de alguns 

papéis que esse Inglês teria deixado para trás. O narrador-autor inventa as duas estórias, 

aproveitando para situar os personagens descritos na crônica de Galvão na própria história de 

Angola, e dobrando alguns fatos históricos para que sua estória e a história coincidisse. Na 

sua estória enquanto personagem encontra seu primo Kaluter, acompanhado de sua sobrinha e 

uma amiga, e acaba seguindo com a as duas após a partida do primo Kaluter, para uma 
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cerimônia na qual teria acesso aos papéis do Inglês, confluindo as duas estórias e contribuindo 

com mais dados para a sua elaboração da estória do Inglês. O romance é dedicado a uma 

destinatária que coincide com a amiga da sobrinha do primo Kaluter, personagen da estória 

protagonizada por seu eu-personagem, confundindo, mais uma vez a esfera ficcional com suas 

próprias vivências.  

 Desde os primeiros momentos em que aparece na narrativa, a personagem da amiga 

estabelece uma relação com o narrador-autor-personagem. Primeiro, a amiga se aproxima e 

lhe pede algo para ler, ficando a seu pé enquanto o narrador-autor-personagem observa a 

organização da cerimônia, escutando sua conversa com o Ketia-Ketia e o miúdo David.  

Quando a etnografia entra em campo, é a amiga quem grava as conversas do narrador-autor-

personagem com seus informante. Depois, a amiga o procura novamente para conversar: 

 
A amiga, parece, vinha era mesmo para falar comigo. Perguntou se podia. E 
como do imenso casaco com dezenas de bolsos que lhe descia quase aos 
joelhos e a agasalhava até deixar de fora só mesmo o rosto miúdo de branca 
de pele escura, cor de azeitona das Índias, e o cabelo, muito negro, denso, 
pesado e curto, emergia também a sua mão direita a segurar o mesmo bloco 
em que a tinha visto escrever (...), quando lhe respondi a sorrir, e com toda a 
douçura que sou capaz, que evidentemente sim (...). Eu estava por certo 
ansioso, perturbado pela presença dela e tomado ainda pela febre de todo 
aquele décor, porque depois de lhe ter perguntado se queria café e antes de 
lhe ouvir responder fosse o que fosse comecei a debitar sobre migrações, (...).  
(CARVALHO, 2000, p. 154-155)  

 

 

  

 
3.2 OS PAPÉIS DO INGLÊS: A  VEZ DO GANGUELA DO COICE 

 

O problema da representação do OUTRO na escrita não é muito diverso do que 

encontramos no audiovisual, no filme ou cinema etnográfico. Se de certa forma, o recurso ao 

audiovisual permite “Dar a palavra a quem se estuda, restitui-lha, divulgar-lha,” 

(CARVALHO, 2008a, p. 428) ainda é nas mãos do antropólogo ou realizador a função de 

cortar, editar e manipular seus códigos. A representação do outro é sempre mediada, seja essa 

mediação reconhecida ou não. N’Os papéis do inglês, observamos de forma clara como se dá 

essa mediação: na medida em que se propõe representar o OUTRO em uma peça de ficção, 

RDC ficcionaliza também a si mesmo e expõe, como em um trompe d’oieul, a fabricação de 

seu texto ao leitor, produzindo sua própria resposta à aporia da alteridade na obra literária, 



56 

 

como já nos referimos anteriormente. De certa forma, o texto obriga o leitor a se confrontar 

com a própria obra do artista para tentar encontrar as ferramentas necessárias para sua 

compreensão. Como afirma Rita Chaves,  

 
Para nós, ocidentais e/ou ocidentalizados, a matéria é nova. Conhecemos 
pouco ou nada dos temas e precisamos nos adaptar às formas que o autor 
engendra para refletir sobre eles. Nesse mergulho, que somos obrigados a 
fazer,  de certo modo, desautomatizamos nosso olhar e temos a oportunidade 
de ver, com uma acuidade maior, os fenômenos que vivem as personagens 
em foco. 

  

O próprio texto exige que o leitor perspective seu olhar e se adapte à essa nova possibilidade 

de representação do OUTRO. O OUTRO se inscreve na malha narrativa em Os papéis do 

inglês dem nenhuma espécie de alarde ou introdução, compartilhando do mesmo espaço que o 

narrador enquanto este conta a história do Inglês:  

 
Juntos comigo a aquecer-se  ao fogo estavam o Paulino e o David, o que é 
habitual quando as noites são frias, como essa era, e o B e o Pico, meus 
informantes desde o início das deambulações etnográficas que faço por estes 
lados. Partilhavam connosco, antes de ir dormir nas casas das famílias, a 
garrafa de aguardente que eu tinha mandado abrir depois de um dia de 
conversa intensa. Andava, nessa altura, a inquirir com fúria, a aproveitar a 
condição de astuto soba e perfeito falante de português que é a do B, e a de 
terapeuta e sibilino e perspicaz perscrutador das ligações e das questões entre 
as famílias desse notável marginal temido que o Pico é. (CARVALHO, 2000, 
p. 15) 

 

 Desde o início da narrativa as posições de poder são invertidas: o narrador estava em 

campo não para ensinar ou impor sua sabedoria ocidental, mas para “inquirir com fúria” na 

tentativa de apreender algo que desconhecia. A representação do OUTRO se dá de forma 

antinaturalista, no sentido de se contrapor à visão da narrativa que ecoa ou mimetiza a 

realidade sob pontos de vista científico-sociais. Como dissemos anteriormente, a voz do outro 

não é representada, não existem diálogos; as falas do outro são restritas ao mote que Paulino 

repete ao longo de toda a narrativa, enquanto acompanha o narrador-autor-personagem em 

suas aventuras (“Não vale a pena”) e o momento em que a etnografia é, de fato, incorporada 

ao romance, e não apenas referida.  Da mesma forma que conta histórias em volta do fogueira, 

o narrador-autor-personagem também se mostra atento às observações tanto de seus 

informantes quanto de seu ajudante, Paulino. Toda a narrativa é conduzida pelas ações do 

OUTRO: é a partir de comentário de Paulino a respeito de seu avô que se desencadeia o 
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“derrame imaginativo” do narrador-autor- personagem e, consequentemente, o início da 

reescrita da estória de Galvão: 

 
Decorre da conjugação de muitos fatores, assim, a circunstância de um dia o 
Paulino se ter lembrado do avô já falecido quando me ouviu contar essa 
mesma exacta estória. (...) De qualquer forma, vais ver, à circunstância do 
Paulino ter tido um avô ocupado durante parte da juventude a servir um 
branco de quem, ao longo da vida,  tinha guardado os papéis – e este podia 
muito bem ter sido o Inglês de Galvão – viriam articular-se pelo menos mais 
duas que, surpreendentemente para mim também, acabariam a conduzir a 
desfechos bem imprevistos.  (CARVALHO, 2000, p. 30-31)  

 

A primeira circustância seria a possibilidade de que seu pai tivesse sido o homem branco de 

Moçâmedes que comprou os papéis do Ganguela. A segunda, revelada nas páginas seguintes 

era o fato de um tyimbanda que havia conhecido há dois anos estar lhe esperando no Vitivi 

para lhe entregar algumas coisas que tinham pertencido a seu pai. A mera possibilidade que 

que o tyimbanda estivesse na posse dos papéis do Inglês e, consequentemente, de seu pai, atua 

como um segundo disparador para a elaboração de sua versão da estória do inglês:  

 

Pela Muhunda fora, pois à procura do tyimbanda e a desejar que isso 
estivesse ligado ao sobressalto da estória dos papéis. Era um daqueles 
desvios à rotina do inquérito que nunca entendi como agressão ao programa 
de trabalho, antes inscevi no método, deixando que pos próprios imprevistos 
redefinissem rumos que sem dúvida apontariam, de qualquer maneira e 
sempre, ao que andava a querer saber. (CARVALHO, 2000 p. 37) 

 

No entanto, antes de fazer seu desvio para ir de encontro ao tyimbanda, explica seu 

trabalho à leitora, mostrando, brevemente, como em um instâneo, a forma como uma 

sociedade como aquela, dita “primitiva”, também conseguia suprir suas necessidades por 

outras práticas, muitas vezes equivalentes à ciência moderna. No caso, equipara a forma como 

o tyimbanda tratava infecções no gado elaborando uma espécie de vacina com as secreções 

dos animais doentes, que eram aplicadas em outros sadios, para tentar prevenir infecções 

futuras, “são vacinas, não é, que não devem nada às descobertas de Pasteur, é uma ciência 

antiga de pastores.”(CARVALHO, 2000, p. 34)  

O narrador-autor-personagem não faz nenhuma descrição física desse tyimbanda, 

apenas conta a forma como se deu esse encontro em que não trocaram nenhuma palavra: 

 
Pois bem, para pernoitar, quando aqui passou daquela vez, escolheu vir 
instalar-se à minha beira, não em qualquer outro lugar, nem sequer à beira do 
fogo onde acabou por deitar-se o ajudante que o acompanhava, mas 
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exatamente ao meu lado, do lado de fora da minha tenda, ao comprido e no 
sentido que eu estava. Fui-lhe ouvindo, durante a noite, a respiração e a tosse, 
e quando o senti levantar-se d emadrugada, levantei-me também e 
continuámos a não dizer nada um ao outro mas sorriu-me e eu sorri-lhe – e 
era tão mal encarado, esse meu novo amigo – e depois de ter ido mijar e de 
se ter composto, verteu na sua mão, de uma cabacinha escura, um pouco de 
manteiga líquida que lambeu e a seguir fez, com a cabeça, um gesto na 
direcçao da minha mão direita. Estendi-lha então, verteu-me nela uma ração 
de manteiga igualà sua e eu lambi também. E fez-se fresco e quente, ao 
mesmo tempo, em mim. Ia abalar sem mais e sem se despedir, mas eu 
detive-o e chamei o Paulino para entregar ao ajudante do homem um 
generoso punhado de sal. (CARVALHO, 2000, p. 36) 

 

Depois do anúncio do narrador personagem de que a partir daquele momento 

passaria a se tratar como uma personagem de ficção, se dá o segundo encontro com o 

tyimbanda. O tyimbanda, por um acaso, era vizinho do ahumbeto14 do homem que rendera um 

caçador que havia trabalhado para o pai do narrador-autor-personagem e que ficara com os 

papéis que ele deixara na Casa da Bomba. No entanto, não a maioria dos papéis do Inglês e de 

seu pai tinha sido entregue para o soba da região, o mais-velho Luhuna, tendo restado apenas 

um antigo exemplar das Selecçoes do Reader’s Digest em o pai do narrador-autor-

personagem teria transformado algumas propagandas em histórias em quadrinho, nas quais os 

personagens trocavam impropérios e obscenidades. Esse encontro acaba por redimensionar a 

narrativa na medida em que é a partir dele que a escrita da estória do Inglês é dinamizada. 

A elaboração da estória do Inglês e sua construção enquanto personagem também 

marca uma nova dobra da narrativa. O narrador-autor-personagem elabora sua personagem 

como um duplo, um OUTRO de si mesmo, que, em sua qualidade de OUTRO, frente a 

situações similares faz escolhas diversas, como mostramos na secção anterior. Ao duplicar a 

si mesmo em Archibald Perkings, o narrador também a relação que tem com seu ajudante na 

personagem do Ganguela-do-coice. Nesta nova configuração da estória do Inglês, o OUTRO 

abandona seu papel de primitivo e assume junto ao protagonista uma espécie de parceria, 

análoga à relação estabelecida pelo narrador-personagem Ruy Duarte e seu ajudante Paulino, 

na medida em que o Inglês passa a acompanhar os solos de kissange do Ganguela na sanzala: 

“os solos de kissange do Ganguela, surdina morosa em noites de lua e frias, e nos intervalos 

de alguns trechos mais sentidos era o lancinante contraponto do stradivarius que vinha 

dilacerar o peito de tantos homes, de tanta raça e tão sós.” (CARVALHO, 2007, p.79) 

 A construção da personagem do Ganguela é muito similar à forma como o narrador-

autor-personagem caracteriza Paulino: não há longas descrições como as que são feitas para 
                                                
14 “(parente simbólico pela via da circuncisao, da classe da idade)” (CARVALHO, 2000, p. 41) 
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as personagens da Americana, seu marido e o Belga (CARVALHO, 2000, p.74) ou 

observações a respeito de suas características físicas, fenotípicas ou seu pertencimento étnico.  

A única personagem pertencente à “comitiva” do Inglês que é de fato descrita, é a 

mulata muda, que ao fim da narrativa se revela como o objeto da paixão do Inglês: “Uma 

mestiça muito jovem, moça ainda, com uma saia e uma blusa gastas, vem também do 

alpendre das cozinhas, descalça, (...)” (CARVALHO, 2000, p. 76). Algumas páginas mais a 

frente, descreve a filha do Tyinkipa de forma similar: “Fiz a viagem toda com o retrovisor 

assestado no peito da menina. E tenho-me detido algumas vezes, desde então, no impacto que  

poderá ter, para uma menina assim, nessa idade de bolha túrgida que liga a puberdade à 

capacidade de procriar, uma simples viagem destas.”(CARVALHO, 2000, p. 96) 

  

Mais do que parceria entre o Inglês e o Ganguela, poderíamos dizer, que se trata de um 

respeito ao “OUTRO” e ao que ele representa, que por fim levou ao desenlace final da 

narrativa: o frio assassinato do grego por este ter saqueado, ao ponto de sobrar nada além de 

ruínas, o que fora o tesouro de Lobengula. 

 

 

 

Etnografias, mais: 

Dia seguinte, com o nascer do sol: início das operações. Dirigimo-nos todos 

para o local escolhido, que é na encosta de uma colina mais baixa, frente ao 

descampado onde temos permanecido. O tyimbanda, com mais quatro 

mulheres e o dono da esta, o Nungunu, detêm-se numa mulola que é preciso 

atravessar e marcam-se nas fontes, na testa, sobre o nariz, pelos braços fora a 

partir dos pulsos, nos flancos, pernas e coxas, à volta dos tornozelos e nas 

pás do peito com caulino branco. (CARVALHO, 2007, P.159) 

 

  

 

 
Que se procura, aliás, quando se faz um filme [ou uma estória], que não seja esta busca de 

uma realidade que há-de-revelar-se para além do nível das aparências, que reside tanto no 

escondido, quanto no revelado, tanto na acção quanto no imaginário, tanto na luta como no 

sonho? (CARVALHO, 2008a, p. 434) 
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