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Oralidade e memória são dois elementos que têm papel preponderante nas obras do escritor Ndalu
de Almeida, literariamente conhecido como Ondjaki, influenciando, de forma acentuada, a sua
linguagem literária. A singularidade de sua narrativa, na qual a memória afetiva se faz presente
através de personagens reais ficcionalizadas, e as marcas de oralidade que fazem do autor “um
menino griot”, são fios que costuram a sua obra. Partindo da premissa de que esse jovem escritor
toma o passado rememorado como parâmetro para a sedimentação das narrativas que compõe,
pretende-se neste artigo apresentar a análise de um dos contos de sua autoria, o conto “A ida ao
Namibe”, integrante da obra Os da minha rua (2007), a partir dos conceitos de memória e oralidade
enquanto componentes privilegiados das literaturas africanas, neste caso, a literatura angolana.

Palavras-chave: Literatura angolana. Ondjaki. Memória.
Oralidade./

Orality and memory are two elements that has preponderant role in the works of writer Ndalu de
Almeida, literarily known as Ondjaki, influencing, in an accentuated way, his literary language. The
singularity of his narrative, in which affective memory makes itself present by fictionalized real
characters, and the orality marks that make the author “a griot boy”, are threads that sew your work.
Starting from the premise that this young writer takes remembered past as parameter for the
foundation of the narratives he composes, this article aims to present an analysis of one of his tales,
named “A ida ao Namibe”, which composes the work Os da minha rua (2007), through the concepts of
memory and orality since these are the privileged components of african literatures, in this case, of
angolan literature.

Keywords: Angolan literature. Ondjaki. Memory. Orality./

Oralité et mémoire sont deux élements qui jouent un rôle très important dans les oeuvres de l’écrivain
Ondjaki, pseudonyme de Ndalu de Almeida, marquant de manière accentuée sa langue littéraire. La
singularité de son récit dans lequel la mémoire affective se fait présente à travers les personnages
réels et fictifs, ainsi que les traits de l’oralité, qui font de l’auteur “un petit griot”, sont le fil que couture
ses ouvres. À partir de l’hypothèse que ce jeune écrivain prend les réminiscences du passé comme le
paramètre qui soutient ses récits, cet article propose l’analyse de l’un des contes qui fait partie de son
livre Os da minha rua (2007) et dont le tître est “A ida ao Namibe”, ayant comme support de l’analyse
les concepts de mémoire et oralité en tant que composants privilégiés des littératures africaines, dans
ce cas, la littérature angolaise.

Mots-Clés: Littérature angolaise. Ondjaki. Mémoire. Oralité.

TRADIÇÃO ORAL E MEMÓRIA

TRADIÇÃO ORAL

A tradição oral em Angola como elemento estruturante da sua literatura é uma das evidências de que
ela ultrapassava os limites da ficção. Diferentemente de outras literaturas, ela coloca-se como um
documento histórico passível de consulta e averiguação. Para Jan Vansina (1982, p. 159),

As tradições são também obras literárias e deveria ser estudadas como tal,
assim como é necessário estudar o meio social que as cria e transmite a visão
de mundo que sustenta o conteúdo de qualquer expressão de uma
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determinada cultura.

A sociedade africana passou longos anos sem dominar a técnica da escrita. Tendo que lidar com a
privação do que poderia ser um recurso de registros históricos, ou seja, com a ausência da grafia, os
africanos passaram a adotar medidas alternativas, com o objetivo de manter preservadas as
memórias da África e de sua população. Segundo Carlos Serrano e Maurício Waldman (2010, p.145):

A sociedade tradicional africana, antes de construir uma sociedade que não
tinha evoluído para escrita, substantivou-se, em muitos momentos, pela opção
de não utilizá-la. Assim, a transmissão da herança cultural tornou vital a
importância do elo que une o indivíduo à palavra.

A pretensão era que gerações sucessoras tivessem acesso aos antepassados da sua região, e que
as tradições de África não desaparecessem com os ancestrais. Esse desejo de preservação e
continuidade do jeito de ser africano justifica a necessidade de adoção de medidas que
possibilitassem o preenchimento e enriquecimento de um “acervo histórico-cultural africano” que
pudesse ser utilizado pelas gerações vindouras.

Com isso, surgiram na região de forma concomitante, as práticas de contações de histórias ligadas à
figura do velho griot, indivíduo de memória prodigiosa responsável pela propagação/transmissão do
conhecimento. Sendo assim, não se pode falar em tradição africana, sem considerar essa herança de
conhecimentos que os griots transportaram enquanto atravessaram gerações, como afirma Arivaldo
Leandro da Silva Monte (2012, p. 4).

Considerando que durante esse período ágrafo que a população africana vivenciou, a palavra falada
foi utilizada como dispositivo de transmissão de informações e das tradições sociais, tem-se a
evidência de que “a predominância da oralidade em África é resultante de condições materiais e
históricas” (LEITE, 1998, p. 17) ratificando-se, assim, o papel fundamental dos griots, considerados
por Le Goff especialistas da memória ou “homens-memória”, por serem, simultaneamente, os
depositários da história “objetiva” e da história “ideológica” de uma sociedade. (LE GOFF, 1996, p.
429).

Quando se fala de tradição oral, há três elementos que devem ser levados em conta: o velho, a
fogueira e a roda. As chamas da fogueira simbolizam o alimento para a imaginação, por isso, os
contadores de história (os griots) se reuniam com os mais novos, em volta dela, para relatar os fatos
históricos dos antepassados que expressavam a cultura dessa região e das pessoas que nela
viveram (PADILHA, 1995).

Os mais velhos, por sua vez, por simbolizarem a sabedoria, eram considerados os guardiões da
memória. Eles evocavam o passado, a fim de trazer de lá as experiências que constituíam o acervo
histórico africano que a sua memória prodigiosa conseguia preservar.

Assim sendo, os griots e suas valências fizeram surgir as primeiras literaturas da região. Nessas
literaturas, a oralidade era a ferramenta que funcionava como uma “caixinha” coletora de dados
históricos, propagadora das tradições orais, transmissora de contos, provérbios, lendas, adivinhas,
fábulas. Ou seja, era consagrada como um instrumento de preservação da identidade social, fator
que, por si só, já evidencia a relevância dessa ferramenta como elemento cultural nas sociedades de
tradição oral. Além disso, como faz saber, Lidiane Nascimento e Marilúcia Ramos (2011, p. 454) “os
mitos, as crenças, matizados por acervo religioso, histórico e, muita vez, imaginário, eram
transmitidos via oralidade, ratificando, desta feita, o estabelecimento de uma tradição”.

Desde então, a palavra passou a ter valor sagrado e a África passou a ser conhecida como região da
palavra falada ou região da tradição oral. De acordo com Vansina (1982, p. 157):
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Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de
comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria
dos ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções-chave, isto é,
tradição oral. A tradição pode ser definida, de fato, como um testemunho
transmitido verbalmente de uma geração para outra. Quase em toda parte, a
palavra tem um poder misterioso, pois palavras criam coisas.

Em Angola, especificamente, durante o processo de descolonização, a oralidade que, segundo as
palavras de Laura Padilha (1995, p. 16-17) “na milenar arte de contar sua base de sustentação, [...], é
o alicerce sobre o qual se construiu o edifício da cultura nacional angolana nos moldes como hoje se
identifica” foi um dos dispositivos de discursivo que esteve na base de diálogos entre os intelectuais e
demais envolvidos no processo da luta pela independência. Pois, além de acompanhar as
transformações, a palavra foi empregada como “arma” que se colocava diante das imposições dos
colonizadores.

Inseridos nesse contexto de insatisfação e revolta, os intelectuais angolanos usaram a palavra para
incitar a população a se rebelar contra o sistema colonialista. Isso demostra que nessa sociedade a
oralidade também tem a sua importância “pela função social” que desempenha/ou (LE GOFF, 1996,
p. 424).

Após as sociedades africanas passarem a ter a escrita como uma realidade, concomitantemente, as
suas literaturas ganharam novo formato, passando da modalidade oral à escrita. No entanto, a
oralidade, devido à sua força e as grandes proporções alcançadas, ainda se revelava como um dos
mais importantes aspectos culturais utilizados nas obras pelos escritores. Sobre isso, Maria Fernanda
Afonso (2004, p. 98) afirma:

Desejosos de afirmar uma identidade africana e de criar uma literatura
ancorada no continente africano, as escritas partiram à procura de contos
tradicionais, de lendas, de textos orais. Escolheram por referência principal a
palavra popular, os provérbios, os contos, os enunciados que preservam a
tradição africana.

A colocação da supracitada autora pode ser confirmada nas literaturas da atualidade, porque mesmo
chegando ao leitor em uma nova configuração, a palavra ainda traz em si, como principal essência, a
função de “transmissora” da sabedoria e das tradições sociais, o que mostra quão enraizada ela está
na cultura africana.

Ainda com base nas palavras de Maria Fernanda Afonso, “todo esse entusiasmo pela literatura oral
angolana explica certamente a textura da escrita dos primeiros textos literários, ancorada na tradição
oral e já em busca de uma consciência identitária”. (2004, p. 90).Tanto é que, durante toda a transição
da “era ágrafa” para a “era gráfica”, e até mesmo nos dias atuais, a palavra falada ainda é uma das
principais substâncias das literaturas dessa sociedade.

Atualmente, funcionando como fio condutor das literaturas da África, ela aparece, de acordo com as
palavras de Ana Mafalda Leite, acentuando “a necessidade de afirmação cultural da herança africana”
(LEITE, 1998, p. 7).

Sobre o assunto, lembro Honorat Aguéssy (1997, p. 108) que em Visões e Percepções afirma o
seguinte:

Uma das características das culturas africanas tradicionais, a sua
característica fundamental, é a oralidade. Enquanto, no quadro da escrita, as
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fontes de valores são os “autores” e a suas obras, o que cria reflexos culturais
que levam os pensadores a negar qualquer réstea de pensamento onde não
encontrem obras escritas, devemos hoje reconhecer que a oralidade pode
produzir obras culturais muito ricas. (...) quando falamos de oralidade como
característica do campo cultural africano, pensamos numa dominante e não
numa excludente.

MEMÓRIA

Além da oralidade, que era instrumento de propagação do conhecimento na literatura africana,
destaca-se também o elemento memória, que segundo Walter Benjamin, (1985, p. 210), é “a mais
épica de todas as faculdades”, e cuja importância se deve ao fato de ser instrumento de preservação
da sabedoria. Desse modo, sempre que o guardião necessitava evocar o passado e trazer as
lembranças ao presente, ela precisava ser ativada.

Para Ecléa Bosi, (1994, p. 56) é também ela, a memória, “que reduz, unifica e aproxima no mesmo
espaço histórico e cultural a imagem do sonho, a imagem lembrada e as imagens da vigília atual".

Por sua vez, Arivaldo Leandro da Silva Monte (2012, p. 8) concebe a teoria de que “A memória por si
só tem apenas o valor de armazenamento de informações, mas quando aplicada à vida social como
produto de uma reflexão, esta se lança em direção ao presente e atua nas transformações futuras”.

Com isso, pode-se observar que além de habilidades orais, era necessário também que o indivíduo
fosse dotado de boa memória, conceituada por Le Goff (1996, p. 453) como “um glorioso e admirável
dom da natureza, através do qual revocamos as coisas passadas, abraçamos as presentes e
contemplamos as futuras, graças as suas semelhanças com a futura”.

Convém observar que antes mesmo de se tornar elemento tão importante na história das civilizações
africanas, a memória já havia sido muito valorizada por outras civilizações. Na Grécia, por exemplo,
ela era considerada a deusa Mnemosine, a mãe de nove musas que ela procriou no decurso de nove
noites passadas com Zeus, lembrava aos homens a recordação dos heróis e dos seus atos feitos. (LE
GOFF, 1996, p. 438).

Além do termo Mnemosine, na mitologia existia também a nomenclatura mnemon. Mnemon era o
nome que recebiam aqueles que serviam a um herói. Tal servidor “acompanhava o herói, sem cessar,
para lhe lembrar uma ordem divina cujo esquecimento teria a morte”. (LE GOFF, 1996, 473).

Afastando-se, por ora, da perspectiva de memória grega, tem-se a memória por um viés científico,
onde ela será compreendida como:

Propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a
um conjunto de funções psíquicas, graças as quais o homem pode atualizar
impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas.
Deste ponto de vista, o estudo da memória abarca a psicologia, a
psicofisiologia, a biologia. (LE GOFF, 1996, p. 423)

Ao comparamos a compreensão de memória vista pela perspectiva mitológica com a observada a
partir do viés científico, notaremos que em ambos os contextos ela se destaca, dentre outras coisas,
por funcionar como um dispositivo preservador de conhecimentos. Como disse Le Goff, (1996, p.
477), “a memória, onde cresce a história, que por sua vez alimenta, procura salvar o passado para
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servir o presente e o futuro”.

A partir das informações supracitadas, podemos notar que, considerando o papel social que a
memória desempenha, especificamente no contexto africano, ela pode ser compreendida não apenas
como elemento de armazenamento de informações culturais, mas também como instrumento
imprescindível no processo de construção das sociedades africanas, pois, “a atividade de rememorar
perpassa pela função social do sujeito, que no presente, reconstrói os fatos passados”
(NASCIMENTO E RAMOS, 2011, p. 455), como será visto com mais detalhes adiante.

ONDJAKI, O MENINO GRIOT CONTEMPORNEO

Segundo Amadou Hampaté Bâ, citado por Costa (2006, p. 140), uma das peculiaridades da memória
africana é reconstituir o acontecimento ou a narrativa registrada em sua totalidade, tal como um filme
que se desenrola do princípio ao fim, e fazê-lo no presente. Não se trata, portanto, de apenas
recordar, mas de trazer para o presente um evento passado do qual o narrador e sua audiência
participam.

Para Hampaté Bâ, existem três categorias de griots: os griots musicais, que tocam qualquer
instrumento e são normalmente cantores, preservadores e transmissores da música antiga; os griots
embaixadores responsáveis pela mediação entre as grandes famílias em caso de desavença; os
griots genealogistas, historiadores ou poetas, que, em geral, são igualmente grandes contadores de
histórias e grandes viajantes, não necessariamente ligados a uma família. (HAMPATÉ B, apud
COSTA, 2006, p. 141).

Em uma Angola já independente, nos deparamos com um novo contador de histórias, Ondjaki, griot
contemporâneo, ao qual podemos atribuir a classificação de “genealogista”, dado que é poeta e, de
certa forma, historiador, também. Diferentemente dos anciãos, esse menino contador de histórias
ainda não possui vasta experiência de vida. No entanto, as suas narrativas são permeadas por muitas
das marcas que conferiam credibilidade às palavras proferidas pelos contadores ancestrais, seus
escritos são alimentados com referências históricas locais, com costumes, crenças, valores. E, ao
converter todo o contexto observado em conteúdo para as narrativas, ele as transforma em portais de
acesso para um passado memorialístico.

As narrativas feitas por este griot contemporâneo são ficções que se sustentam na vida real. Nesse
caso, “o menino assume o comando da narração, pois o velho perdeu a sua força ao ficar atado a um
período histórico” (BAYER, 2010, p. 12).

Como todo contador de histórias, Ondjaki elucida a necessidade de preservar um passado para servir
de referência no presente. Por isso, como bom conservador que é, executa a prática ritualística de
coletar material, transmitir sabedoria, assim também como rememora acontecimentos históricos, ou
seja, executa competências que, outrora, pertenceram ao velho griot, o que o consagra, na
contemporaneidade, um jovem contador de histórias.

Estimulado pela tradição oral, ele apresenta uma escrita pautada em histórias de Angola, o seu país,
e não só. No livro O céu não sabe dançar sozinho (2014), por exemplo, as histórias contadas são o
relato de suas vivências pelos vários lugares por onde passou.

Dentro dessa obra o “griot genealogista” faz uma busca por conhecimentos culturais em cada cidade
que visita. Ele observa as peculiaridades de cada lugar, pesquisa mistérios, coleta dados, tenta
decifrar enigmas. E tudo isso acontece numa dinamicidade semelhante ao movimento de um trem que
passa de estação em estação enquanto cumpre a sua jornada, embarcando e desembarcando
passageiros.
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A persona de Ondjaki, assim também como os demais personagens, não apresenta estabilidade
dentro da narrativa. E o movimento se dá, dentre outras coisas, pelos protagonistas que entram,
contam as suas histórias, deixando marcadas singularidades que são transformadas em conteúdo
histórico-literário, e, em seguida, saltam da cena, para que na estação seguinte, outras figuras
possam embarcar na história e deixar a sua contribuição.

Dessa maneira, na ficção, tem-se a demonstração de relatos de um cotidiano concreto, ou seja, um
cotidiano que ele vivenciou.

As suas memórias surgem no cenário como um portal que permite que o escritor, estando no
presente, possa se aproximar e tocar o passado. Angola por sua vez, aparece como uma progenitora,
pois é dela que descende Ondjaki, sucessor do ancião. Esse menino contador de histórias brota
revelando lembranças que já não dizem mais respeito à memória coletiva, mas sim a sua memória
individual afetiva.

De acordo com Adriana Elisabete Bayer (2008, p. 8) “o gosto pela contação de histórias faz parte do
cotidiano de Angola, pois está emaranhado ao próprio tecido social. Por sua vez, essa característica
manifesta-se na narrativa ficcional”. Essa afirmação respalda a arte de contar histórias de Ondjaki,
que influenciado pelas vivências que carrega da infância, transveste-se de menino griot como forma
de resgatar as suas raízes identitárias, concomitantemente, às raízes culturais do seu país.

Recorrer à tradição para revelar a história de um país, cujo passado faz compreender o presente, é a
compreensão de que, conforme Monte (2012, p. 10), a prática da oralidade, além de determinar o
papel social que o homem ocupa, insere-o como parte de um sistema que ele mesmo constrói.

Se na sua forma mais rudimentar, a contação oral era realizada em um cenário onde a fogueira e a
chama que a alimentava simbolizavam a sabedoria, atualmente, quando a voz dá lugar à letra, as
histórias passam a ser contadas através de livros. No entanto, a essência permanece a mesma, pois
assim como no passado da tradição oral, na transmissão escrita, a palavra, a memória e as vivências
são os elementos que estruturam a narrativa, trazendo para o presente o passado rememorado.

Essas práticas evidenciam que, embora o domínio da escrita já seja uma realidade, a figura do
contador permanece viva. Sendo assim, a escrita pode ser compreendida nesse contexto como uma
ferramenta utilizada para ampliar as estruturas da memória e desse modo evitar que a tradição oral
desapareça juntamente com os anciãos.

Para Rosilene Silva da Costa, (2008, p. 06), “a ausência da memória equivale à perda de parte da
história e das tradições”.

No seu livro História e memória, Jacques Le Goff afirma, citando Atlan (1972, p. 461) que:

A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de fato uma extensão
fundamental das possibilidades de armazenamento da nossa memória que,
graças a isso, pode sair dos limites físicos do nosso corpo para estar
interposta quer nos outros quer nas bibliotecas. Isto significa que, antes de ser
falada ou escrita, existe uma certa linguagem sob a forma de armazenamento
de informações da nossa memória. (LE GOFF, 1996, p. 425)

Assim sendo, o griot contemporâneo incumbindo-se de uma função, que no passado pertencia aos
anciãos, mostra que os aspectos culturais memória e oralidade são elementos constituintes da
história e da identidade das civilizações de tradição oral.

Em seus escritos, Ondjaki atualiza as lembranças de infância, utilizando-se da memória para
percorrer o “túnel” que o leva ao passado. Entretanto, para nos falar dessas recordações, ele se
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apresenta não como um ancião de boa memória, mas sim como uma criança que ao invés de contar
histórias à beira da fogueira, utiliza-se de narrativas impressas para contar as suas recordações
pueris. Concordo com a afirmação de Adriana Elisabete Bayer quando ela escreve em seu trabalho
intitulado O percurso do menino-griot: das despedidas à aprendizagem, que “a ativação da memória
associada ao resgate da tradição oral, contribuem para refazer o percurso que o tornou um contador
de história”. (BAYER, 2008, p. 3).

Sendo assim “o próprio ato de colocar por escrito a recordação que se tem de um acontecimento do
passado implica em uma aproximação ou enfrentamento entre o passado da recordação e o presente
da escrita”. (JOZEF, 1997, p, 222).

Com base no que foi exposto, nota-se que na literatura pré-colonial a veracidade dos fatos
verbalizados se dava pela experiência de vida dos anciãos. Experiência essa que lhes conferia
credibilidade sobre o que era narrado. O que explica a fala de Ondjaki quando ele registra em sua
obra intitulada Bom Dia Camaradas (2003, p. 106) o seguinte: “Em Luanda não se pode duvidar das
estórias, há muita coisa que pode acontecer e há muita coisa que, se não pode, arranja-se uma
maneira de ela acontecer”.

No conto “A ida ao Namibe”, a transparência com que o cotidiano é entrelaçado na ficção, permite-nos
enxergar que “o menino conta experiências vividas em determinado período de sua vida” (BAYER,
2008, p. 02). Fato que pode ser constatado a partir da leitura do fragmento que segue:

De manhã acordávamos cedinho e era tudo muito frio e bonito. Eu usava
aquele casaco azul bem antigo que a minha mãe me deu, e que tinha um
tecido bem macio tipo veludo que eu adorava tanto. Matabichávamos devagar.
Os mais velhos falavam devagar. Combinaram ir à caça. (ONDJAKI, 2007, p.
49).

Onde ele, utilizando o fragmento de uma memória, que por sinal, é permeada de nostalgia, revela
costumes, hábitos que são peculiares dos familiares que ele visitou quando esteve em Namibe com
os pais.

Ondjaki, que, segundo Bayer (2008), agora ocupa a posição antes destinada ao ancião nas narrativas
orais, faz alguns resgates de elementos característicos da tradição oral, através da memória individual
afetiva ligada à evocação da infância, transformando-se, assim, num menino griot, sabendo-se que o
papel do griot é manter viva a chama que alimenta a existência de toda uma coletividade.

As literaturas africanas de expressão portuguesa desenvolveram mecanismos
para recuperar uma tradição que fora sufocada pelo colonialismo. Entre eles,
identifica-se a acentuada tendência de retomarem as representações do velho,
o guardador da memória do povo, e com ela compreender peculiaridades da
cultura ancestral evidenciada em projetos de nação e de nacionalidade,
assumidos como plataforma das lutas pela independência. (FONSECA, 2003,
p. 63).

O resgate da tradição oral imprime o que pode ser chamado de resistência para manutenção da
cultura e tradição angolana, que tem sido possível porque o velho griot cumpriu o seu papel ao plantar
no mais novo, a semente do conhecimento de seus ancestrais, o que permitiu a chegada dos
antepassados até os dias atuais. Logo, “essa ideia de herança oral, radicada por “mestres” africanos,
os griots, vai levar a criar a noção de continuidade entre a tradição oral e a literatura”. (LEITE, 98, p.
14).
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“A IDA AO NAMIBE”

Neste conto o narrador/protagonista conta as aventuras de uma viagem que fez com a família à
província do Namibe, lugar onde nascera o seu pai. Ele sabia que, além de avestruzes e gazelas, na
região havia a existência de uma planta denominada Welvitchia mirabilis[1], o que o deixou ainda
mais empolgado, pela curiosidade de conhecer essa preciosidade tipicamente angolana.

Na casa do primo Beto, sítio onde passaram os primeiros dias de viagem, ele viveu algumas
aventuras, como “conhecer” tremoços, com os quais “brincou de atirar”. O primeiro alvo foi a irmã Tchi
e em seguida uma velha surda, que se queixou a seu pai, o que lhe valeu um castigo. O segundo
momento da viagem foi passado em outro sítio, ainda pertencente ao primo Beto. E foi lá que ele
“conheceu” também avestruzes, gazelas, olongos, aprendeu a caçar rolas, comeu tomate fresco
tirado direto da horta, e conheceu uma garota chamada Micaela, pela qual se apaixonou, e com a
qual aprendeu a comer batata doce. Chegado o último dia do passeio, todos se reuniram para tirar
fotografias. E é olhando para essas fotografias que o narrador volta ao passado através da memória
afetiva para contar as aventuras dessa viagem.

Na infância rememorada, “conhecer tremoços” vai muito além de simplesmente experimentar um
alimento pela primeira vez, porque nesse ato está o deleite do novo, o entusiasmo provocado pela
experiência. Assim como “conhecer” espécies de animais da fauna angolana, revela, além do
encontro com o inusitado, o encantamento, a excitação da descoberta.

Em Os da minha rua, livro do qual faz parte este conto, observamos logo no título indícios de uma
narrativa que chegará ao leitor traduzindo cheiros de infância, de ruas, de brincadeiras, de
travessuras, de primos, de rotinas, de várias histórias. Histórias que despontam permeadas de
nostalgias e que revelam a “recomposição de um passado cujo caminho é a consciência da própria
cultura” (COSTA, 2009, p. 16). Adentrando o conto propriamente dito, objeto deste trabalho, nos
deparamos com uma criança que, assim como muitas outras que viajam com os pais à casa de
parentes, tem seus segredos e travessuras revelados pela ingenuidade da infância.

Através da memória afetiva, Ondjaki apresenta aspectos característicos da tradição do povo
angolano. Por meio da narrativa, o protagonista conduz o leitor aos caminhos que revelam a rotina
dos angolanos, seus costumes, a cultura imbricada no seio familiar, o que nos permite concluir que,
dentre as personagens da obra, Angola se revela também protagonista. E são essas particularidades
que compõem a estética do conto. Nele, a memória é utilizada como uma espécie de elo entre a fase
da infância do narrador e o momento da “contação”, já que é ela que permite a travessia entre esses
dois períodos. Sendo assim, a memória aqui mencionada “não é sonho, é trabalho” (BOSI, 1994, p.
55). Isso significa que ela requer uma valorização e resgate para continuar sendo utilizada, pelo
escritor, como instrumento coesivo de sua narrativa.

No conto de Ondjaki, o olhar singular da criança “que salvou um passado para servir ao futuro” (LE
GOFF, 2003, p. 471), é somente uma partícula da cultura angolana. O universo onde ele esteve,
enquanto a sua memória registrava as lembranças, não era o mesmo onde se encontravam outras
pessoas, embora elas estivessem presentes na ocasião. Era o seu olhar infantil sobre o universo dos
adultos, sobre seus gestos, atitudes, sobre o lugar. O que me faz concordar com as palavras de Éclea
Bosi quando ela diz em sua obra Memória e sociedade que “cada memória individual é um ponto de
vista sobre a memória coletiva” (1994, p.413).

A persona de Ondjaki inicia a sua “contação” antes mesmo de chegar à região do Namibe: “O sítio
onde tinha nascido o meu pai: chama-se Namibe. O meu avô disse-me que se chamava Moçâmedes”
(ONDJAKI, 2007, p. 47). Considerando que esse lugar passou a ser chamado de Moçâmedes
somente após a independência, tem-se a referência a dois momentos históricos: Angola colônia de
Portugal e Angola independente.
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No conto, a personagem começa a rever fotografias antigas tiradas na ocasião em que esteve em
Namibe, na última manhã antes do regresso à casa: “No último dia de manhã é que meu pai se
lembrou de tirar fotografias a todos” (ONDJAKI, 2007, p. 51) Aqui, a fotografia compõe o que se pode
chamar de registro da memória afetiva. Utilizando-a como recurso que permite o retrospecto, o autor
consegue ligar-se ao seu passado e trazer dele elementos culturais.

Na revelação das lembranças que dizem respeito à geografia angolana, está também a revelação da
geografia identitária de Ondjaki, já que a sua “Ida ao Namibe”, significa a ida à terra de seus
ancestrais e retornar à fonte é constituir-se historiador. À medida que ele vai retratando o cenário
geográfico angolano, vai “alinhavando” a obra com os fios de suas memórias.

Ao olhar para as fotografias, a memória da personagem é ativada numa espécie de “flashback”,
permitindo a visitação ao seu passado.

A escolha da fotografia como despertador da recordação não foi aleatória. Ela foi escolhida como fio
condutor de um passado que é resgatado, para que no presente, a história e a geografia de Angola
sejam restauradas.

Percorrendo o túnel da recordação e chegando ao Namibe, o menino griot relembra os primeiros
sentimentos que experimentou quando ainda se preparava para fazer a já mencionada viagem: “O
que me deixava mais curioso é que me disseram que lá havia avestruzes que corriam bué rápido,
tinha gazela e a famosa Welwitchia mirabilis, a planta mais bonita de todos os desertos do mundo”
(ONDJAKI, 2007, p. 47).

Conseguimos sentir e perceber, munidos de uma sensibilidade que a obra, por ser literária, possibilita,
a natureza e tudo que está envolvido nela. A personagem demonstra sentir-se pertencente a um lá, a
uma família. No entanto, não existe um sentimento de pertencimento a um “dominador”, mas a uma
família que exala afeto e amor, a um lar livre de preocupações, no qual se inscreve a sua inocente e
feliz pretensão de brincar de atirar pedras, subir na goiabeira, aprender a atirar pedra com o
estilingue, fazer descobertas explorando as riquezas que Angola dispõe.

Essas experiências tidas pela personagem, que são confessadas ao leitor por meio da ativação da
memória, demostram que ela, como elemento cultural “atemporal”, não perdeu a sua principal função
de preservar, assim como era na época erudita. De modo que assistiu o nascimento da literatura de
Angola e ainda se faz presente nas obras da contemporaneidade.

Nesta narrativa, a identidade é construída a partir da tradição. Para isso, Ondjaki vai às raízes
culturais para no presente tentar (re)construí-la. O menino griot representa um indivíduo socialmente
superior ou de maior aptidão encarregado de memorização e transmissão das tradições. Ele mantém
a tradição oral como uma forma de dar continuidade às gerações sucessoras, assim como fizeram os
ancestrais.

Na literatura de Ondjaki, é possível observar uma espécie de resgate da tradição oral, que ele torna
evidente, quando nas narrativas que escreve, utiliza-se dos afetos guardados na memória para, à
maneira do velho griot, como guardião e transmissor da tradição, nos contar histórias de Angola.

Embora a história chegue ao leitor impressa, ela tem características da tradição oral, na medida em
que a contação é feita, muitas das vezes, a partir de um diálogo estabelecido entre personagem e
leitor, o que remete à oralidade como elemento cultural.

“Os primeiros dias só ficamos na cidade, na casa desse primo do meu pai chamado Beto. Como toda
gente lhe chamava ‘primo Beto’, eu também cheguei à sala e chamei-lhe de primo Beto”. (ONDJAKI,
2007, p. 48). Nota-se, a partir desse trecho, o olhar perspicaz de uma criança que, à medida que
observa as atitudes dos adultos, absorve a cultura e com isso constrói a sua identidade. Ou seja, as
crianças são influenciadas pelos ensinamentos espontâneos dos adultos. Ao descrever esse episódio,
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o protagonista revela a importância dos valores culturais que são transmitidos de geração em geração
e desse modo preservados.

As referências que foram registradas na sua infância, em momentos informais com os familiares,
embora informais, revelaram-se muito cheias de significados para essa criança tão observadora. E ao
trazer de forma mesclada, a história narrada escrita com elementos característicos da oralidade “Aí
gostei muito de ter conhecido uma horta com um pequeno lago, onde arrancávamos o tomate do
chão, lavávamos e comíamos logo ali”. (ONDJAKI, 2007, p. 48), todas essas experiências e
referências, cria-se uma noção de continuidade entre a tradição oral e a literatura contemporânea de
Angola.

Durante quase todas as vivências que o protagonista narrador rememora enquanto observa as
fotografias, fica evidente que um simples olhar imbuído de sensibilidade é suficiente para trazer
recordações sobre um passado que é ingrediente na construção do presente e fio condutor do futuro.

É o momento de desempenhar a alta função da lembrança. Não porque as
enfraquecem, mas o interesse se desloca, as reflexões seguem uma outra
linha, e se desdobram sobre a quente essência do vivido. Cresce a nitidez e o
número de imagens de outras, e esta faculdade de relembrar, exige um
espírito desperto, a capacidade de não confundir, a vida atual com a que
passou, de reconhecer as lembranças e opô-las a imagens de agora (BOSI,
1994, p 81).

Esse olhar retrospectivo através das fotografias reitera a afirmação de Arivaldo Monte, (2012, p. 11),
de que:

A memória não é estática, está constantemente sofrendo transformações,
acompanhando a dinamicidade da linguagem. Desse modo, as experiências
humanas são passadas de geração em geração, sempre adquirindo novas
formas de comunicação e de narrar, exercendo sua função como produto da
sociedade.

Concomitantemente, as sociedades possuem como característica, a mutabilidade. Esses dois fatores
aliados às transformações das sociedades africanas demostram que para transportar a cultura de
Angola até os nossos dias, os escritores também tiveram que se adequar às novas demandas de que
esta sociedade dispõe, sem com isso ter que abandonar os ingredientes principais e essenciais nas
obras literárias, as histórias e tradições de sua população.

O primeiro domínio no qual se cristaliza a memória coletiva dos povos sem
escrita é aquele que dá um fundamento – aparentemente histórico a existência
de etnias ou das famílias, isto é, dos mitos de origem. (LE GOFF, 2003, p.
424)

A palavra “memória”, segundo definição que a enciclopédia apresenta é a história de uma pessoa
contada por ela mesma. Paralelamente a isso, tem-se na obra Gêneros de Fronteira, material
organizado por Flávio Aguiar, José Carlos Sebe Bom Meihy e Sandra Guardini T. Vasconcelos (1997,
p. 217), a definição de autobiografia sugerida por Bella Jozef, à qual ela se refere como “a experiência
de alguém que quer contar a sua vida para dizer quem é”.

Considerando que memória é um dos elementos que tem presença constante nos escritos do autor
Ondjaki, e a sua aproximação com o conceito de autobiografia sugerido por Jozef, podemos nos
arriscar a dizer que o que ele escreve, trata-se, na verdade, de uma narrativa autobiográfica.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/memoria_e_oralidade_na_narrativa_de_ondjaki_memory_and_orality_in.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.11-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



A autobiografia, por sua vez, está fundamentalmente atrelada à história de dada civilização. Para isso,
tomemos como exemplo o registro de Philippe Lejeune, citado por Bella Jozef, no qual ele traz a
seguinte definição:

Relato retrospectivo em prosa que uma pessoa real faz da sua própria
existência, quando põe o acento em sua vida individual, concretamente na
história de sua personalidade. Este pacto, estabelecido fora do texto, irá sendo
verificado e reafirmado por meio de dados que apontam ao contexto. (JOZEF,
1997, p. 218).

Desse modo, temos nos textos de Ondjaki a apresentação de outro elemento da autobiografia que é o
tempo cronológico, que permite a narrativa atar as duas pontas: o passado da infância e o presente
da atualidade. E a memória é a grande responsável por esse tempo revisitado.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

Durante a análise de “A ida ao Namibe”, foi possível observar que, ao discorrer sobre a viagem feita
com os pais ao Namibe, a persona de Ondjaki evoca o passado “temperando” a sua narrativa com as
substâncias oralidade e memória. Como pode ser confirmado a partir dos fragmentos “Gosto muito
dessas fotos todas que tiramos na província do Namibe”; “para dizer verdade a foto mais bonita é uma
que tou eu, a Micaela e a mana Tchi” (ONDJAKI,1997, p. 5).

Na narrativa a palavra falada sobressai-se por ser utilizada como recurso estilístico para transmitir ao
leitor as histórias do cenário angolano, através da persona de Ondjaki que, travestida de griot,
aparece como guardiã dos fatos vivenciados durante a sua infância em Angola, assumindo o papel
que no passado pertenceu aos anciãos.

Além do espaço em que as ações se desenrolam, das marcas de oralidade e dos elementos que
remetem à memória individuai afetiva, pode ser notado também, que, ao compartilhar com o leitor as
revisitações ao seu passado, ele constrói uma narrativa que entrelaça realidade e ficção.

Quando o “menino” griot se propõe a relatar as suas memórias de infância nas terras angolanas, está
assumindo um projeto que reafirma a defesa da nacionalidade como característica fundamental. E,
nesse processo, a fluidez que entrelaça a oralidade e a memória, vai traduzindo a importância
atribuída ao costume de contar histórias para não deixar morrer a tradição.

À guisa de conclusão, utilizo grafados de Maria Fernanda Afonso para dizer que o conto escrito por
Ondjaki, o qual foi objeto de análise desse trabalho, “representa a escolha de uma escrita que traduz
a ruptura e o regresso ao passado, a herança oral da África arcaica e os conhecimentos resultantes
da evolução técnica de uma sociedade que ganhou novas exigências”. (2004, p. 69).
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[1] Planta carnívora que existe no deserto de Moçâmedes. Foi descoberta pelo suíco Welwitcha, que,
por tê-la achado tão bela lhe deu o nome de Mirabilis juntando com o seu nome.
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