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RESUMO 

 

 

Este estudo investiga a construção da identidade são-tomense, no âmbito da teoria 

pós-colonial, tomando como corpus de análise o romance No Dia de São Lourenço 

(2013), de Goretti Pina. A narrativa encena, por meio do “Auto de Floripes”, a história 

do Rei Carlos Magno e os Doze Pares de França, épica medieval de tradição 

portuguesa que, entretanto, foi incorporada à cultura local, assumindo o caráter de 

comemoração nacional: a representação desse Auto só pode ter a participação dos 

filhos da terra. Objetiva-se reconhecer como é representado o valor simbólico desse 

evento nacional que, em certos aspectos, define-se como resistência cultural e, 

desse modo, configura-se enquanto processo de construção identitária. De cunho 

eminentemente bibliográfico, pretende-se, assim, com esta pesquisa, aprofundar 

estudos sobre o processo de colonização em São Tomé e Príncipe, bem como 

desvelar os avanços e impasses da descolonização por meio da análise literária a 

ser empreendida sobre a trajetória das protagonistas do romance. Entende-se que, 

desse modo, o estudo pode contribuir com as investigações sobre a literatura são-

tomense que, de maneira geral, ainda é relativamente pouco conhecida em nosso 

país.  

 

 Palavras-chave: Literatura são-tomense; Identidade; Memória; Pós-colonial. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This study aims to investigate the construction of identity Sao Tome, in the post-
colonial theory, taking as corpus of the novel The Day of St. Lawrence (2013), Goretti 
Pina. The narrative teaches, through the Auto Floripes, History of King Charlemagne 
and the Twelve Peers of France, Portuguese tradition of medieval epic which, 
however, was incorporated into the local culture, taking the national celebration 
character: the representation of this Auto you can only have the participation of the 
sons of the earth. Aims to be recognized as representing the symbolic value of this 
national event that, in certain respects, defined as cultural resistance and thus is 
configured as identity construction process. Eminently bibliographic nature, it is 
intended, therefore, with this research, further studies on the colonization process in 
Sao Tome and Principe, as well as reveal the advances and impasses of 
decolonization through literary analysis to be undertaken on the trajectory of the 
protagonists said romance. It is understood that in this way, the proposal will 
contribute to the research on the literature Sao Tome that, in general, is still relatively 
little known in our country. 
 

 

Keywords: Literature São Tome; Identity; Memory; Postcolonial. 

  

 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO  ....................................................................................................  10 

 

 

1 O OLHAR DA MEMÓRIA DE UMA LITERATURA INSULAR  .........................  13  

 
1.1 MEMÓRIA CULTURAL E LITERATURA: FORMAS INSTITUCIONALIZADAS  
      DE REMEMORAR  .........................................................................................  13 
 
1.2 SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE: HISTÓRIA E LITERATURA  .................................  17 

 
1.3 A MEMÓRIA COMO TESTEMUNHO PARA O FUTURO  .............................  33 

 

  

 

 

2 UM ROMANCE EM VÁRIAS CENAS: IDENTIDADE E MEMÓRIA  .............  39 
 
2.1 O “AUTO DE FLORIPES”: APROPRIAÇÃO E RESSIGNIFICADOS  ............  39 
 
2.2 QUESTÕES DE IDENTIDADE EM (PER)CURSO  ........................................  45 

 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  ................................................................................  69 
 
 
 
 
REFERÊNCIAS  ...................................................................................................  74 

 
 

  



10 
 

INTRODUÇÃO  

 

 

Com este trabalho, investiga-se a construção identitária são-tomense a partir 

da análise do romance No Dia de São Lourenço (2013), de Goretti Pina, que 

encena, através do “Auto de Floripes”, a história do Rei Carlos Magno e os Doze 

Pares de França. Essa narrativa épica medieval, que chega a São Tomé e Príncipe 

pela tradição portuguesa, carregada de sentido religioso, incorporou-se à cultura 

local como marca da colonização, mas, paulatinamente, passou a assumir o caráter 

de comemoração nacional. A representação desse Auto só pode ter a participação 

dos filhos da terra, pois a esses compete a gestão de tais emoções.  

No caso do romance em questão, trata-se de literatura pós-colonial, cuja 

função sociocultural e histórica vai além da ficcionalidade. Conforme Inocência Mata 

(2007), a intersecção da História, Antropologia e Sociologia com a experiência 

estética proporciona a identificação requisitada pelo receptor, visto que a literatura é 

instrumento capaz de expressar identidades.  

Importante ressaltar, nesse sentido, que a encenação teatral, no interior da 

narrativa romanesca, remete à afirmação de Jacques Le Goff e Pierre Nora (1985, 

p.76): “[...] a história das mentalidades se alimenta naturalmente dos documentos do 

imaginário”. Assim, leva-se em conta a reelaboração do imaginário colonial, 

redimensionando-o na perspectiva de uma concepção pós-colonial. Portanto, o 

estudo dessa obra permite um mergulho na história de São-Tomé e Príncipe, 

ressaltando sua localização geográfica e sua singularidade no contexto da 

colonização em relação às influências e heranças portuguesas, na constituição de 

sua tradição. Além disso, considera-se que: “À medida que as culturas nacionais 

tornam-se mais expostas a influências externas, é difícil conservar as identidades 

culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através do 

bombardeamento e a infiltração cultural” (HALL, 1999, p. 74). Logo, a análise 

investigativa desta narrativa tem como intuito refletir sobre a complexidade da 

construção identitária de São Tomé e Príncipe, desvelando as relações culturais 

impostas, no âmbito da colonização, os processos de resistência e suas derivações 

na atualidade. Desse modo, o romance pode ser entendido como elemento 

eminentemente fortalecedor das identidades locais, uma vez que “[...] a literatura é 

fonte de cultura e cultura é fonte de identidade” (TUTIKIAN, 2006, p. 15). 
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Na narrativa literária de Goretti Pina, corpus desta análise, a representação 

do “Auto de Floripes” constitui-se em um recurso estilístico, cuja encenação reafirma 

o ideal de reconstrução da identidade dos insulares ao reconhecerem-se através da 

apropriação de uma narrativa histórica da cultura portuguesa. Desse modo, além da 

perspectiva de resgate da cultura tradicional, há também o reconhecimento do Outro 

no processo de reconstrução da identidade. Por isso, leva-se em consideração a 

ambiguidade pós-colonial: o pós-colonial permite questionar, nessa obra literária de 

Pina, a construção da identidade no campo do imaginário, como bem disse Ahmad 

(2002), parafraseado por Inocência Mata (2007): “[...] a nação é passível de ser 

reinventada como ‘patrimônio herdado do passado”, e é por esse viés que se 

discute a história, o passado, a memória e a tradição de culturas, que, ainda nas 

palavras de Ahmad (2002), interferem no processo de reconstrução da nação 

com “[...] seus poderes interpelativos no processo de luta por hegemonia nos 

campos político e cultural”. 

Nesta investigação, pretende-se verificar como a encenação do “Auto de 

Floripes” estabelece a interlocução com a cultura são-tomense, considerando-se o 

como, no romance No dia de São Lourenço, ficção e história interagem. Seguindo 

Inocência Mata, pode-se afirmar que:  

 
[...] o texto literário, como representação artística do imaginário cultural, é 
um desses documentos e, como tal, um objeto simbólico muito importante 
na construção da imagem da sociedade, sobretudo em espaços políticos 
emergentes, que vivem de formas por vezes ambígua e tensa a sua pós-

colonialidade (MATA, 2007, p .22). 
 

Através desse objeto simbólico, percebe-se o quanto uma sociedade é 

representada por intermédio da alteridade, que proporciona o diálogo com outras 

culturas e, como não poderia deixar de ser, a literatura faz parte desse contexto para 

afinar o olhar histórico, enfatizando as diversas heranças que podem ser 

reconstituídas em prol de novas realidades que rasurem estereótipos e 

problematizem perspectivas pós-coloniais: “[...]. Não é o Eu colonialista nem o Outro 

colonizado, mas a perturbadora distância entre os dois que constitui a figura da 

alteridade colonial – o artifício do homem branco inscrito no corpo do homem negro” 

(BHABHA, 1998, p. 77).  
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A zona colonial determinada pelo direito à apropriação e violência representa 

exclusão, cujas concepções de direito e de conhecimento abrangem uma vasta 

região do mundo: “[...] a apropriação envolve incorporação, cooptação e assimilação,
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enquanto   a violência implica destruição física, material, cultural e humana” 

(SANTOS, 2010, p. 37-38). A partir dessa constatação, intenta-se destrinçar a 

complexidade do movimento de exclusão/emancipação, de regresso do colonial e do 

colonizador e do contramovimento de cosmopolitismo subalterno, conforme 

problematiza o teórico português Boaventura de Sousa Santos (2010). 

.  Com isso, pretende-se avançar no processo de investigação sobre 

identidades em curso, no espaço-tempo do colonialismo português, enquanto 

discurso polarizador entre colonizado e colonizador até o pós-colonialismo,1 que 

reconhece a interdependência entre ambos. Nesse contexto, pode-se demonstrar a 

supressão dos essencialismos das relações de poder entre dominantes e 

dominados, além de dar relevância à hibridez como forma de desestabilizar essas 

dicotomias nas representações hegemônicas.  

A identidade, no espaço pós-colonial, passa a ser construída a partir das 

margens das representações. Pelo menos, é o que se quer evidenciar, a partir da 

mostra trazida pelo romance, através de uma representação performativa, que é o 

“Auto de Floripes”, fazendo uma articulação temporal entre culturas, a fim de 

elucidar a importância da hibridação, para a resistência anti-colonial. Isso quer dizer 

que, se, porventura, houver disputa para a demarcação de fronteiras, por parte do 

colonizador, a alteridade dilui essas discriminações a ponto de reconhecer as 

influências dos dois lados das margens.  

Tratando-se da investigação da(s) identidade(s) forjadas no contexto do pós-

colonialismo, pode-se observar que as diversas formações identitárias são 

influenciadas pelo intercâmbio de culturas em meio às relações de poder, 

contemplando assim, a teorização de Stuart Hall. Essas relações que influenciam os 

indivíduos, em tempo de descolonização, permitem reafirmar que identidades podem 

ser repensadas e reconstruídas à luz de um novo olhar cultural. 

A questão da relevância de uma identidade de um sujeito não mais oprimido e 

subalternizado encontra-se  expressa na representação, através do “Auto de 

                                            
1
 O pós-colonialismo sob a acepção de um conjunto de práticas (predominantemente performativas) e 

de discursos que desconstroem a narrativa colonial, escrita pelo colonizador, e procuram substituí-la 
por narrativas escritas do ponto de vista do colonizado. Esse é um recorte de cunho culturalista, que, 
segundo Boaventura de Sousa Santos (2010, p. 233-234), privilegia “a exegese textual e as práticas 
performativas para analisar os sistemas de representação e os processos identitários”, sem, contudo, 
deixar de reportar-se à crítica quanto às bases econômicas, sociológicas e políticas do pós-
colonialismo como momento histórico, que sucede à independência das colônias.  
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Floripes”, recurso utilizado pela autora Goretti Pina,  em sua criação literária, que 

traz         uma
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reflexão acerca das relações de poder estabelecidas pelo colonialismo, que, ao que 

parece, tende a perpetuar-se com os sucessivos atos discriminatórios em tempos 

pós-coloniais. Dessa forma, esta investigação baseia-se ainda, na concepção de 

Stuart Hall (2003, p. 56) quanto ao pós-colonialismo quando esclarece que este não 

se prende apenas à sucessão cronológica, mas também à transição de uma forma 

de poder pautada nas relações desiguais para outro tipo de relação nas sociedades 

descolonizadas. 

Sobre a importância dos estudos pós-coloniais, outra concepção que permeia 

este trabalho, é a de Boaventura Sousa Santos (2006, p. 28), que enfatiza a política 

das relações desiguais entre o Norte e o Sul, a partir do momento em que esse autor 

questiona o quanto o pós-colonialismo alarga fronteiras, mesmo considerando o 

legado do colonialismo. Para ele, de uma maneira ou de outra, houve influência do 

colonial para com a constituição do pós-colonial e para a formação da(s) 

identidade(s), nesse âmbito. 

A constituição da(s) identidade(s), então, passa pela cultura que, no caso dos 

colonizados, tiveram sempre como referência traços eurocêntricos de cultura. 

Portanto, a relação de colonialismo é uma marca na tradição dos colonizados, 

mesmo sabendo que há uma luta, para que se estabeleça um espaço para as 

manifestações culturais dos povos marginalizados, como espaços novos de 

representação 

O desafio é admitir as emancipações, conforme a proposta das 

epistemologias do Sul preconizada por Boaventura de Sousa Santos, como 

alternativas que não excluem, porque nem é possível, mas negociam com a 

modernidade: “Estamos, pois, postos na contingência de começarmos por viver a 

nossa experiência no reverso da experiência dos outros” (SANTOS, 2010, p. 47).  

Desse modo, este trabalho visa estabelecer uma interlocução da literatura 

com a história, considerando a memória como intervenção significativa para a 

elucidação do intercâmbio cultural. Em um primeiro momento, o olhar concentra-se 

nas ilhas: sua história, sua literatura. Do ponto de vista da memória, o importante é 

reconhecer as vivências de um passado no presente, que poderá delinear o futuro. 

Em segundo momento, considera-se propriamente o romance; os recursos utilizados 

pela autora, o jogo entre subjetividades, na teatralização, para que se viva a cultura 

e faça despontar identidades em processo. 
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Pretende-se, portanto, demonstrar que a obra literária No Dia de São 

Lourenço pode ser compreendida como um romance pós-colonial que representa a 

complexidade do desejo em emergir identidades culturais. Trata-se de identidades 

em processo, mas capazes de romper estereótipos e demarcarem seu lugar 

discursivo no âmbito da literatura.  
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1 O OLHAR DA MEMÓRIA DE UMA LITERATURA INSULAR  

 Apresentam-se, a seguir, as perspectivas teórico-críticas que fundamentam 

esta proposta de análise, bem como alguns dos principais aspectos sobre a história 

e a cultura de São Tomé e Príncipe. 

 

1.1 MEMÓRIA CULTURAL E LITERATURA: FORMAS INSTITUCIONALIZADAS DE 

REMEMORAR  

 

            O vínculo entre passado e presente fundamenta os conceitos de tradição, 

memória coletiva e memória social, como ressalta Myrian Sepúlveda dos Santos em 

“Memória coletiva, trauma e cultura: um debate” (2013). A autora, que questiona o 

termo pós-memória, em que a experiência intersubjetiva é transmitida entre 

gerações, procura expandir a denominação de memória para além da transmissão 

de aspectos mnemônicos, através da cultura. A memória transmitida oralmente entre 

gerações, denominada memória comunicativa, contrapõe-se àquela transmitida 

través de símbolos, denominada memória cultural. 

            Segundo Myrian Sepúlveda (2013), os intelectuais alemães Aleida Assmann 

e Jan Assmann defendem a ideia de memória cultural e a diferem da memória 

constituída por grupos sociais, ou memória comunicativa, descrita por Maurice 

Halbwachs em Memória Coletiva. Para os Assmann, a memória cultural é celebrada 

e “[...] não faz parte da comunicação do dia a dia, mas é transmitida por rituais, 

máscaras, danças e símbolos; são formas de conhecimento institucionalizadas.” 

            Apesar da familiaridade com o termo memória como capacidade de lembrar 

dos indivíduos, passamos a compreender a especificidade dos imaginários coletivos, 

cuja função é permitir que, com a lembrança do passado, constitui-se identidades e 

reconhece-se uma forma de pertencimento a algo maior. Aleida Assmann, tal como 

Jan Assmann, considera que a memória cultural está presente nas sociedades e 

reafirma o vínculo entre passado e presente, por meio do elemento simbólico, como 

por exemplo, a paisagem, os emblemas, os monumentos, os livros, possibilitando 

aos indivíduos toda a proximidade, orientação e construção de significado: “[...], a 

memória cultural possibilita que os indivíduos se conheçam como entidade contínua 

através do tempo; ela é mais restrita que a cultura, pois está sempre associada à 

lembrança do passado” (ASSMANN, 2011a, 2011b). A noção de temporalidade é 
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precípua para a investigação sobre memória, uma vez que, as práticas descritas 

como formas tradicionais estão presentes na reflexividade do que se considera 

moderno e vice-versa. Portanto, não há como substituir a tradição, ao contrário, a 

presença da tradição, em meio à modernidade, reflete o movimento contínuo de um 

processo, na sociedade, dando a ideia de multiplicidade.  

            Halbwachs (2006) dá um passo à frente quando chega às condições sociais 

da memória, entretanto, não avança a ponto de alcançar os marcos simbólico e 

cultural da memória, alagando estarem no campo da tradição. Conforme Kenner 

Terra (2014), no artigo “Memória texto e cultura: interpelações para a leitura dos 

textos sagrados”, Aleida Assmann renova o conceito de tradição, considerando-a 

como um caso especial de comunicação, através da qual a informação é passada às 

gerações tanto sincronicamente como diacronicamente:  

 

[...] é um saber vivo, encarnado em agentes, que se transmite vividamente 
tanto através da instrução linguística como, também, e antes de tudo, 
através do exemplo e imitação silenciosa, o que se tornou evidente 
inconsciente e implícito em outros ambientes (ASSMANN, 2008, p. 25). 

 

            Para Aleida Assmann, segundo Kenner Terra (2014), os monumentos, ritos, 

festas e costumes, da cultura, são espaços de recordação, através dos quais o 

indivíduo cria vínculos de pertencimento, orientando-se por esses espaços de 

recordação onde interpretam-se formas simbólicas a ponto de criarem-se arquivos 

gigantescos, os quais somente o mais importante é filtrado e as demais informações 

caem no esquecimento. Desse modo, é importante observar que a memória cultural 

relaciona-se com essas absorções e descartes, de cuja complexidade extrai-se 

identidades plurais distintas, no tempo e espaço.  

            O esquecimento também é parte da memória cultural assim como a 

lembrança: “A instituição da memória ativa preserva o passado como presente, 

enquanto a instituição da memória passiva preserva o passado como passado” 

(ASSMANN, 2008, p. 98). É na dimensão da memória cultural passiva que se 

encontra o arquivo, principalmente o arquivo histórico, que armazena informações 

do passado, podendo revivê-las a qualquer momento, em contextos diversos, ao 

passo que, o arquivo político funciona apenas como instrumento de poder. A 

memória cultural é o próprio receptáculo de mensagens para a posteridade: 
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A dimensão ativa da memória cultural oferece suporte para a identidade 
coletiva e define-se pela clara falta de espaço. Ele [cânon] é construído 
sobre um pequeno número de textos normativos e formativos, lugares, 
pessoas, artefatos e mitos que se destinam a serem ativamente circulados e 
comunicados nas sempre renovadas apresentações e performances. O 
conjunto de memórias é utilizado e reproduz o capital cultural de uma 
sociedade, que é continuamente reciclado e reafirmado. O que quer que 
tenha tornado a memória cultural ativa, passou por processos rigorosos de 
seleção, que assegurou a certos artefatos um lugar duradouro no 
funcionamento da memória cultural de uma sociedade. Esse processo é 
chamado canonização (ASSMANN, 2008, p.100). 
 
 

            É o processo de valorização de textos, pessoas, monumentos e artefatos 

sob a forma de seleção limitada de textos sagrados, obras de arte e principais 

eventos históricos ao longo do tempo, bem como o armazenamento de 

documentos e artefatos que não se encaixam nos padrões canônicos, mas são 

interessantes. São sob essas bases que se alicerçam os processos distintos de 

seleção da memória cultural. Esse material revitalizado e vivificado em novos 

ambientes pode constituir-se, segundo Aleida Assmann (2008, p.103), em 

estratégia de poder. 

            A literatura, por seu turno, como parte integrante da cultura, é o instrumento 

através do qual, um grupo vivifica um passado, tanto de ordem material quanto 

espiritual, fazendo-o perpetuar-se através dos meios materiais e institucionais. A 

arte, por exemplo, tem por atribuição esta capacidade de resistir ao passar do 

tempo, sempre viva, ainda que antiga, afirma Luísa Marinho Antunes em “A 

construção da memória cultural por meio da literatura: alguns aspectos” (1990. A 

autora diz que: “[...] o objeto artístico, mais do que qualquer outro, garante a 

possibilidade de revisitar a memória e fazer da experiência de fruição da arte um 

verdadeiro ressuscitar do que se perdeu pelo passar do tempo.”   

            Pietro Pelosi (2001), teórico em que se baseia a autora do artigo citado, 

explica: “[...] a arte é a única capaz de fazer conviver homens de vários lugares e 

tempos diversos, já que, por exemplo, se se abandonou o uso de utensílios 

medievais, ainda se continua a ler um produto cultural da Idade Média, como a 

obra de Dante.” Na obra em estudo, a retomada do material simbólico, que fora 

herdado, tem por fim recuperar a identidade do grupo, acionando a memória ativa, 

por meio da representação, que, por sinal, consiste numa forma de sobrevivência e 

manutenção da cultura. 
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            Cultura, arte e literatura tornam o romance No Dia de São Lourenço um 

potencial de sentimentos próprios à memória. Isso possibilita reavivar o interesse 

pelo não apagamento de uma existência, uma vez que a memória cultural tem 

como papel a reconstrução do que ficou perdido e transmiti-lo através do 

imaginário, dos ‘arquivos de memória’.  

           Para Antunes (1990), autores como Aleida Assmann, Jan Assmann e 

Hardmeier (1983), que têm concentrado suas pesquisas nas questões relativas à 

memória cultural, consideram esses arquivos de memória como constituintes de 

uma presença viva dos documentos escritos sobre um passado, que, embora não 

tenha desaparecido, tende a cair no esquecimento. São mais um espaço de 

consciência que se estende ao passado, mesmo considerando as implicações do 

modo de transmissão oral, que permitem o fenômeno da transformação e as 

formas de leitura do arquivo morto, sendo esses mais uns aspectos que 

influenciam a memória cultural. 

            Revisão do arquivo morto, reescrita do texto, transmissão oral, através da 

teatralização, são mecanismos utilizados pela sociedade representada em No Dia 

de São Lourenço. “O Encanto do Auto de Floripes” caracteriza aspectos da 

memória cultural, com efeito, inclusive, na absorção do indivíduo participativo. 

Segundo Antunes (1990), Aleida Assmann (1999), em Erinnerungsräume: Formen 

und Wandlungen des Kulturellen Gedächtnisses, diz que: a interação é condição 

sine qua non para que a memória cultural sedimente-se no espaço-tempo e torne-

se patrimônio coletivo. É através dessa interação que o indivíduo experiencia 

noções e conhecimentos da vivência do cotidiano da cultura. 

          Jan Assmann (1997), em “La memoria culturale – scrittura, recordo e identità 

politica nelle grand civiltà antiche”, de acordo com Antunes (1990), destaca, em 

seus estudos, três conceitos essenciais para a memória cultural: recordação 

(referência do passado); identidade (imaginação política) e perpetuação cultural (o 

constituir-se das tradições). 

  Dado o caráter mais livre da memória cultural face às tradições, as 

condições sociais e a cultura interligam-se, conforme Jan Assmann. Por isso, os 

indivíduos veem-se a si mesmos, perpetuando assim, suas identidades. A 
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problematização concentra-se, portanto, no questionamento sobre como estas 

sociedades imaginam-se, já que vivem uma cultura da recordação2.  

            As concepções recentes sobre memória concentram seu foco nos aspectos de 

estruturação e auto-organização, consolidando assim, uma demanda de organização 

nos processos de aprendizagem, através da releitura dos vestígios em relação às 

concepções anteriores sobre memória individual, coletiva, histórica e social. Esses 

fenômenos de memória, baseados na dinâmica da organização só existem “na medida 

em que a organização os mantém ou os reconstitui” (LE GOFF, 1992, p. 12). 

            A narrativa, então, é, para esse autor, o ato mnemônico fundamental para 

comunicar o acontecimento que se quer reavivar. Umberto Eco (1994, p.13 – 14) diz 

que: “o discurso memorialístico alarga nossa expectativa, transcende a identidade 

individual, a ponto de reconhecer-mo-nos numa tradição, num grupo ou minoria 

reprimida caracterizada por um determinado passado”. 

         O narrar, o contar, conforme Antunes (1990), constam como fundamento para o 

sentimento de pertença ou de identidade, tanto para Jan Assmann (1997), quanto para 

Le Goff (1992): “[...] memória é um elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades [...]” (1992, p. 46). Segundo Assmann (1997), os indivíduos 

conectam-se através de um saber e de uma imagem mental, que criam sobre si 

mesmos, baseados nos vínculos, regras e valores compartilhados, quando recordam 

um passado.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2
 Cultura da recordação: afasta-se da arte da memória, como a concebeu Cícero, a ars memoriae, na 

medida em que não concerne ao singular, à educação da capacidade individual, mas sim ao grupo, à 
prossecução de um dever de obrigação social – coloca como questão central o que o grupo não deve 
esquecer para manter sua identidade e autoconsciência; de acordo com o autor, pode-se falar de 
“comunidade da memória.” (ASSMANN, 1997). 
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1.2 SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE: HISTÓRIA E LITERATURA 

 
 
 
É este, seguramente, o aspecto do anjo da história. Ele tem a 
face voltada para o passado. Onde vemos perante nós uma 
cadeia de acontecimentos, vê ele uma catástrofe sem fim que 
incessantemente amontoa ruínas sobre ruínas e lhas vai 
arremessando aos pés. Ele bem gostaria de ficar, de acordar 
os mortos e de voltar a unir o que foi destroçado. Mas do 
paraíso sopra uma tempestade que lhe enfuna as asas e é tão 
forte que o anjo já não é capaz de as fechar. 

 (Benjamin, 1980) 

 

 

 

 

A partir da epígrafe, uma reflexão sobre a história e o famoso quadro de Klee, 

elaborada por Walter Benjamin e referenciado em Boaventura Souza dos Santos 

(2010, p. 53), o anjo, ao contemplar a sobreposição dos sofrimentos diante de um 

panorama catastrófico de ruínas, gostaria até de criar raízes. Porém, o futuro é mais 

emergente: “As raízes são o sustento e as opções são cegas” (SANTOS, 2010, p. 

53). Assim, a reinvenção de uma narrativa do passado é como um relato de 

memórias capazes de emergir como uma força de resistência a insurgir para a 

redenção dos vencidos. 

Este capítulo dedica-se à compreensão da história cultural de uma sociedade, 

o quanto os indivíduos e os grupos compartilham crenças, lembranças e 

representações com o intuito de escaparem dos determinismos e essencialismos 

cultivados no contexto das dominações imperialistas da modernidade. Nessa 

reflexão, contextualiza-se o ir e vir dialético da memória e da identidade como 

constructos de uma história, procurando-se revelar o jogo memorial das lembranças 

e dos esquecimentos.  

Segundo Joël Candau (2012, p. 24), “[...] a expressão ‘memória coletiva’ é 

uma representação, uma forma de metamemória, quer dizer, um enunciado que 

membros de um grupo vão produzir a respeito de uma memória supostamente 
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comum a todos os membros desse grupo”. Assim, encontra-se, na obra literária de 

Gorreti Pina, em estudo, a evocação de um patrimônio artístico cultural como 

enunciado da memória coletiva, já que se trata de um grupo social que produz 

representações nas quais os indivíduos se imaginam inseridos como legitimação dos 

anseios de consolidação do território identitário. 

Observa-se, entretanto, que ler a história é procurar saber a história das 

transformações, ou seja, é preciso apreender as mudanças e reconhecer o contexto 

desse desejo por afirmação identitária. Segundo Le Goff (1992, p. 51), 

 
[...] em nosso mundo, [...] o homem, o homem qualquer, diante da 
aceleração da história, quer escapar da angústia de tornar-se órfão do 
passado, sem raízes, [...] os homens buscam apaixonadamente sua 
identidade, [...] procura-se por toda parte inventariar e preservar os 
patrimônios, constituir bancos de dados, tanto para o passado como para o 
presente. 
 

 

Outros pontos importantes a considerar, na esteira de reflexões de Halbwachs 

e Gurvitch, é a existência da multiplicidade dos tempos de uma sociedade histórica e 

a importância de documentos do imaginário como capazes de dimensionar esses 

tempos. Dessa forma, a literatura, com suas especificidades, pode ser reconhecida 

como reveladora de sentidos históricos nas relações complexas que estabelece com 

as temporalidades socioculturais. Nesse sentido, Roger Chartier (2010, p. 21) 

afirma: “as obras de ficção [...] e a memória, seja ela coletiva ou individual, 

também conferem uma presença ao passado, às vezes ou amiúde mais poderosa 

do que estabelecem os livros de história”. Isso porque, segundo o pensador 

francês, a obra literária lança mão de “efeitos da realidade”, a fim de legitimar 

tanto o discurso histórico quanto o ficcional. 

 O apropriar-se da história real, no romance No dia de São Lourenço, bem 

como o uso da fotografia contribuem para a certificação de que entre a ficção e a 

história há um fio tênue, quase imperceptível que as separam: 

 
[...] – Porque estamos a falar de uma grande peça de teatro! Auto de 
Floripes é uma grande peça de teatro! E quem não sabe fica a saber que 
não é só aqui nessa nossa pequena ilha que é representado... [...] – 
Portugal, México, Belize, Honduras, Espanha, Índia, Brasil, são igualmente 
palcos desta manifestação cultural. Isto é baseado na história dos Doze 
Pares de França! Até já ouvi dizer, assim por alto, que têm sido levadas a 
cabo diligências de Portugal em conjunto com o nosso país, junto da 
UNESCO, para elevar esta nossa festa a Patrimônio Imaterial da 
Humanidade

3
. 
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  Assim como à época de Carlos Magno, quando a cultura carolíngia assimilara 

a arte da Antiguidade clássica romana, através do veículo cristão refratado, o 

romance moderno de São Tomé e Príncipe lança mão das novelas de cavalaria 

como herança colonial, ressignificando-as. Sob duas realidades históricas 

intrinsecamente ligadas situa-se a trama narrativa de Goretti Pina. No jogo 

intertextual, a memória da História vai compondo o literário, cuja estratégia ficcional 

da autora configura-se na memória coletiva, que, por sua vez, constitui-se como 

elemento de uma literatura que pretende reevocar uma tradição mítica estabelecida, 

mas vivida em bases locais. 

Outra forma de corroborar a importância desse diálogo realizado pelo 

romance em análise, entre a ficção e a história, está na compreensão de Paul 

Ricoeur (2000), em A memória, a história, o esquecimento, sobre a diferença entre o 

testemunho e o documento. O filósofo opta pela noção de representação para 

explicitar a maneira como são tratados os enunciados históricos: fidelidade da 

memória e verdade histórica estão intimamente ligadas no que se refere à 

interpretação dos vestígios do passado. Ricoeur (2000) propõe a articulação entre o 

documento como prova, a explicação construída através da memória e a colocação 

em forma literária como uma ordem epistemológica para tratar da representância 

capaz de elucidar o discurso histórico. Ainda sob o pensamento do filósofo francês 

(RICOEUR, 2000, p. 106), o testemunho da memória é também uma matriz de 

representação do passado no presente. 

         Considerando-se esses aportes teóricos, torna-se importante retomar a 

história de São Tomé e Príncipe. Em 1470, registra-se a chegada dos navegadores 

portugueses João de Santarém e Pero Escobar, que iniciaram o cultivo da cana-de-

açúcar, intensificando assim, o tráfico de escravos para esse serviço: “[...] as ilhas 

serviram de entreposto para a compra de escravos provindos do continente e a sua 

venda nas colônias da América” (VISENTINI, 2012, p. 111). De acordo com 

Fernando de Macedo (1996, citado por ÉBOLI, 2013, p. 31): “a ilha de São Tomé foi 

a primeira do arquipélago a ser colonizada, tendo a sua capital sido estabelecida na 

baía de Ana Chaves”. O modo de produção agrícola sempre esteve no epicentro 

                                                                                                                                        
3
 PINA, Goretti. No dia de São Lourenço. Lisboa: Edições Colibri. 2013, p. 18. Todas as demais 

citações foram retiradas dessa edição, passando-se a indicar apenas os números das páginas 
respectivas. 
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econômico das ilhas durante o período colonial, cujas roças emergiram como 

símbolo das relações socioeconômicas no contexto da colonização portuguesa.  

  Devido às más condições de sobrevivência, as revoltas de escravos contra os 

colonos eram frequentes, advindo daí o enfraquecimento dos senhores de engenho 

o que, de acordo com Éboli (2013, p. 96), originou “a chamada ‘Guerra do Mato’, 

caracterizada pela incursão dos colonizadores na floresta, os capitães-do-mato, com 

o objetivo de capturar os fugitivos”. A crise em Lisboa pela morte de D. Sebastião, 

na batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, impossibilitou o envio de auxílio militar aos 

fazendeiros, ocasionando o esvaziamento das fazendas. Éboli (2013, p. 97) 

descreve a efetivação da ‘Guerra do Mato’, a partir do século XVII, tomando como 

base a pesquisa de Adriano Pereira (2009): 

 
[...] a ‘Guerra do Mato’ efetivou-se a partir do século XVII, quando realmente 
houve a ofensiva sobre os colonizados, e teve desdobramentos nos séculos 
seguintes até a ocupação de Santa Cruz dos Angolares pelos portugueses, em 
1878, como posição liderada por Simão Andreza – o último rei angolar que, por 
sua vez, dera continuidade à figura mítica do Rei Amador, escravo fugitivo e 
autoproclamado rei de São Tomé em julho de 1595 -. O Rei Amador realizou a 
mais conhecida revolta de escravos de São Tomé: por ter sido escravo de um 
capitão-do-mato, aprendeu estratégias de guerra e organizou de forma militar 
um enorme contingente para combater os colonos, libertou grande parte do 
território, bem como dominou a administração colonial localizada na capital. 
Devido ao menor poderio bélico e à traição de alguns membros do grupo, 
Amador foi capturado e assassinado em janeiro de 1596, mas, ainda assim, 
permanece no imaginário são-tomense como o primeiro rei dos angolares 
(ÉBOLI, 2013, p. 97). 
 
 

  Angolares, Tongas e Forros habitavam o sul da ilha, dedicavam-se à pesca e 

desenvolveram identidade sociocultural própria. Almada Negreiros, em sua obra 

História ethnographica da ilha de São Tomé (1893), “identifica os angolares como 

intrépidos marinheiros, construtores de canoas e produtores de fios e materiais para 

pesca: tudo fabricam com admirável perfeição, utilizando-o em serviço próprio e 

vendendo-o nas feiras e nas praias’” (apud ÉBOLI, 2013, p. 98).  

  Com a decadência da produção de açúcar, emergem as plantações de cacau 

e café, que admitem a modalidade contratual de trabalho, como disfarce para as 

verdadeiras relações escravagistas. Isso em fins da década de 1870. O sistema de 

roças deu continuidade aos abusos, no modo de produção da lavoura do cacau, 

dando margem a um surto de rebeliões em 1953, destacando-se o Massacre de 

Batepá, quando morreram muitos trabalhadores em confronto com os fazendeiros. 
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  A suposição de que as ilhas eram desabitadas quando os portugueses lá 

chegaram em 1470, tem sido questionada em meio ao debate sobre a origem dos 

angolares. Uma das hipóteses é a de que sejam os sobreviventes do naufrágio de 

um navio com escravos, em 1544, outra é a de que são habitantes autóctones e, a 

mais recente, é a de que são descendentes de cimarrones, escravos fugidos dos 

séculos XVI e XVII, pouco aceita. O mais provável é que já estivessem na ilha, pois, 

para alguns autores, teriam saído do interior em 1534, trinta anos após o referido 

naufrágio, em conflito com os moradores. Mas, em 1693, numa dessas rebeliões, 

foram vencidos pelo Capitão do Mato Mateus Pires, retirando-se para seus terrenos, 

onde nenhum estranho ousava chegar. Em 1850, foi feita a primeira tentativa de 

submetê-los à soberania do governo português, através de párocos, que se 

instalaram na Freguesia de santa Cruz dos Angolares, no sudeste de São Tomé, 

criada em 1848. Em 1878, a aldeia dos angolares Anguéné, fora ocupada por uma 

brigada de 27 militares portugueses, que pretendiam subordiná-los ao governo 

colonial, explorando plantações no sul da ilha (ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO 

TOMÉ E PRÍNCIPE, 1969). 

  Em 1884, Francisco Stockler (apud SEIBERT, 2005) escreve sobre os 

angolares e explicita a sua rejeição aos brancos, aos quais davam o nome de 

flamengos, e aos indígenas também, nomeando-os injuriosamente de Támedê. 

Porém, mesmo tendo o seu território invadido pelos roceiros, não provocaram 

conflitos, uma vez que trocavam seu peixe, nas roças, por bananas, panos de 

algodão, machins – espécie de faca comprida usada na agricultura - e porcos novos. 

Fabricavam sal marinho, faziam tábuas cortadas e vendiam-nas. Confeccionavam 

chapéus de folha da palmeira, cordas, gamelas de pau e negociavam esses 

utensílios com produtos alimentícios. 

  Quanto à possibilidade de já ser habitado, o arquipélago, antes mesmo dos 

portugueses aí chegarem, não há documento original que a confirme. Através da 

investigação linguística, o luso-africano Luís Ferraz, em 1969, levanta a hipótese de 

que a descendência dos angolares seria a de escravos fugidos, e descobriu que não 

falavam uma língua Banto, mas, o crioulo sem qualquer relação como ‘lungwa 

santome’, o crioulo dos forros. Luís Ferraz, estando em São Tomé, em 1969, 

questionou o falar crioulo dos angolares, visto que este era de base portuguesa. 

Subtende-se, então, que havia uma comunicação entre eles e os colonizadores, a 
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ponto de desenvolverem um crioulo diferente, o ‘lunga ngola’ (ARQUIVO 

HISTÓRICO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, 1969). 

Das possíveis hipóteses, importa compreender que os angolares não se 

deixaram subjugar ao domínio português e constituíram uma comunidade à parte, 

um grupo social, que mantinha seus costumes, suas ocupações, a língua e seu 

território até o século XIX. Não é à toa que Goretti Pina faz alusão, no romance em 

estudo, ao Rei Amador, líder da grande revolta dos escravos de 1595. Segundo 

Gerhard Seibert (2011), em “Rei amador, história e mito do líder da revolta de 

escravos em São Tomé (1595)”, artigo baseado na conferência Rei Amador, 

proferida na CACAU – Casa das Artes Criação Ambiente Utopias, São Tomé, em 17 

de janeiro de 2011, essa fora uma das maiores revoltas de escravos de toda a 

história atlântica. A efígie do mito colonial, rei dos angolares, figura emblemática, 

consta nas notas da nova moeda, a dobra, pelas mãos do artista são-tomense 

Protásio Pina (1960-1999).  

A estrutura da sociedade são-tomense torna-se mais complexa em virtude de 

sua formação artificial imposta pelas condições coloniais. A população mestiça 

deriva da mistura de brancos que, apesar de pouco numerosos, relacionam-se com 

escravas negras. Essa prática era encorajada pelas autoridades coloniais 

portuguesas com o propósito de amenizar a diferenciação, já que estavam sujeitos a 

constantes ataques. Esse grupo intermediário não se identificava nem com os 

escravos, nem com os autóctones das ilhas, e assim, estariam dispostos a apoiar 

os colonos portugueses. Desse modo, deram origem a uma nova categoria social 

os ‘filhos da terra’, que se aproximavam dos portugueses. O número de filhos da 

terra crescia, mas, à medida que aumentava o fluxo de sangue africano que lhes 

corria nas veias, afastavam-nos os procedentes de Portugal. Porém, preservavam 

o status (ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, 1969). 

Outro modo de conceber um grupo étnico, constituinte das ilhas é através 

do trânsito para o transporte de mercadoria escrava, pois São Tomé e Príncipe 

era uma das rotas do tráfico de negros da África para a América. Alguns escravos 

aí ficavam para o serviço da agricultura canavieira. Esse novo grupo étnico tinha 

características diferentes da dos angolares e integravam-se na sociedade 

colonial, na classe inferior. O grupo de portugueses não era grande, mas, no fim do 

domínio colonial, 93% das terras cultiváveis eram de propriedade deles, portanto, 
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tinham nas mãos toda a alavanca do poder econômico e político (ARQUIVO 

HISTÓRICO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, 1969).  

De acordo com Ana Silva Fernandes (2011), em “A cidade de São Tomé – 

evolução, actualidade e desafios”, Francisco José Tenreiro (1961) considera que: 

“As estratégias de ocupação, as relações socioeconômicas, o patrimônio herdado e 

as formas de sua apropriação materializam no espaço as lutas e relações de tempo.” 

No espaço territorial são-tomense, é constante a interação múltipla desde as 

primeiras ocupações até sua modernização. 

Primeiro, os padrões de ocupação reconstituíam-se na colonização 

econômica do açúcar e do cacau, depois, vieram as lutas pela superação das 

condições de insularidade, até chegar à elevação da cidade de São Tomé e Príncipe 

ao estatuto de “pérola do Atlântico”. Não obstante isso, atualmente, a população, em 

mais da metade, vive abaixo da linha da pobreza, dificultando, em mais do que o 

habitual, um planejamento que propicie novas expectativas de intervenção para os 

desafios a serem enfrentados (ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, 

1969). 

  Tratando-se da História política de São Tomé e Príncipe, os anos de 1960 

representam um marco para na formação da consciência revolucionária de seus 

habitantes, uma vez que a criação do Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe 

(CLSTP) enfatiza a luta pelo fim do domínio direto e aberto das potências 

imperialistas. A Revolução de Outubro fora uma evidência importante de eficácia dos 

métodos revolucionários de luta que as colônias já tiveram como fator encorajador 

da resistência à ocupação estrangeira. Com o enfraquecimento do sistema 

econômico-social, ganhara força, tanto a revolução socialista, quanto o movimento 

de libertação nacional e anticolonial. Essa década também foi definhada como 

marco de reconhecimento da soberania nacional às ex-colônias das potências 

europeias, sendo o ano de 1960 declarado como Ano da África, quando a ONU 

aprova a resolução sobre a descolonização, evidenciando a incompatibilidade da 

dependência colonial com o direito internacional que se afirmava (ARQUIVO 

HISTÓRICO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE). 

          O colonialismo em São-Tomé e Príncipe, segundo Augusto Nascimento (2008, 

p. 37), fora um momento complexo na história do arquipélago, portanto não deve ser 

tratado de forma simplista. Os processos econômicos, por exemplo, em 

concomitância com o social aparentam, perante os ciclos de mudança da sociedade, 
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uma eterna repetição de realidades passadas. A independência faz com que o leque 

de possibilidades seja tão indeterminado quanto fora no período colonial e no regime 

monopartidário.  

           Em relação à evolução demográfica, no arquipélago, ao longo dos séculos, 

Nascimento (2008, p. 42) ressalta que, diante da complexidade da dinâmica social, 

nenhuma cifra ou estatística podem ser consideradas tão precisas, a menos que as 

interpretem como indicadores. Mesmo os censos realizados na década de 1990 - 

mais confiáveis - não permitem as simples comparações devido ao fluxo imigratório, 

no tempo em que era colônia. 

          Nascimento (2008, p. 42) ressalta o cuidado para com os dados demográficos 

devido à diferença das dinâmicas sociais tanto do período colonial como do pós-

independência. São duas estruturas demográficas no arquipélago. Portanto, só a 

partir da segunda metade do século XX é que a população natural cresce e as 

migrações diminuem. Isso porque, tanto há uma redução da mortalidade infanto-

juvenil, quanto o aumento das taxas de fecundidade. Mais ainda, a população nativa 

aumenta independentemente da marginalidade econômica. Há também uma 

perspectiva cultural para esses fenômenos de desequilíbrios sociais. Os tipos de 

comportamento, as crenças religiosas, a pobreza e a poligamia são fatores que 

influenciam o crescimento demográfico. Segundo o mesmo autor (2008), a pobreza 

é um agravante, no que se refere ao plano econômico, uma vez que, não há oferta 

de trabalho para a camada populacional que chega à faixa etária dos quinze anos. 

Afeta também os idosos, cuja estimativa de 2005 atesta decréscimo por maus-tratos, 

que, aliás, lhes são atribuídas a própria autoria dos malefícios, desde quando são 

adeptos de atos de feitiçaria. 

           Em matéria de desenvolvimento humano, utilizamos os indicadores sociais 

fornecidos por Nascimento (2008, p. 46-47), que apontam para a insularidade como 

uma vantagem para favorecer o controle sanitário, já que há vulnerabilidade a certas 

epidemias por falta de políticas públicas que fomentem a implementação de medidas 

eficazes à remoção das causas de surtos epidêmicos. Toda a ineficácia que 

demonstram os indicadores sociais provém da falta de correlação com os índices de 

saúde desejados. Um programa de saúde pública é parte apenas do ideário dos 

independentistas. Assim, é natural que endemias assolem um país onde 20% da 

população dispõe de água potável até 2005, além de reduzidos sanitários 

adequados. Como já fora ressaltado, fatores culturais podem incidir sobre as 
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possibilidades de desenvolvimento humano, uma vez que, alguns interditos e 

inibições favorecem a disseminação de doenças como é o caso do VIH/SIDA e as 

doenças que dela provêm.           

         Continuidades e mudanças coexistem na sociedade são-tomense, de acordo 

com Nascimento (2008, p. 50-51), haja vista a constância da poligamia paralela a 

casamentos monogâmicos. O que prepondera é a família monoparental, em cujo 

núcleo estão as mulheres, liderando os dependentes, que podem ser os filhos ou 

agregados - sobrinhos, filhos de fora, afilhados -, sendo que, esses laços familiares 

já não imputam mais alguma influência na posição social dos indivíduos como foi há 

décadas atrás, na sociedade insular.  

           Segundo Cristina Rodrigues (2004, p. 26 apud NASCIMENTO, 2008, p. 50), 

em nota, o fato é que, os laços familiares explicam-se pela vertente do modelo 

tradicional “[...] como uma herança do modelo organizacional das roças no 

quotidiano dos trabalhadores [...]”, mas tal influência não seguiu um percurso 

uniforme ao longo do tempo. As mudanças de costumes nos domínios da vida 

influenciam as ações das esferas públicas, determinando políticas que formalizam o  

status dos indivíduos. Mesmo assim, pode-se observar, de acordo com o 

pensamento de Nascimento (2008, p. 51), a coexistência dos tipos de família que 

compõem a população do arquipélago. Até mesmo a poligamia, embora não seja em 

rede ampla, pois não há possibilidade dessa prática devido à escassez de recursos, 

a não ser por desresponsabilização do homem das classes mais baixas. Essa era 

uma prática de afirmação do poder masculino das esferas da administração pública. 

           Quanto ao papel da mulher na história das ilhas, Nascimento (2008, p. 51) diz 

que o contingente masculino em meados dos anos 1900 constituiu uma maioria, em 

virtude da população imigrada, no contexto da “história da importação de braços” 

para o trabalho nas roças. Só “em 2001, dos 137.599 dos recenseados, 49% seriam 

homens e 51% mulheres” (NASCIMENTO, 2008, p. 51). Cresce o contingente 

feminino e, mais uma vez, o desequilíbrio demográfico, visto que mulheres sem 

recursos financeiros têm que se responsabilizar por sua prole, o que denota certa 

inversão no ideal de igualdade de gênero. O estereótipo criado para as mulheres, 

reservando a estas, funções apenas domésticas e de procriação cai por terra, no 

momento em que elas ingressam na esfera política e no mercado de trabalho, 

mesmo que este seja o da informalidade, mostrando uma tendência peculiar de 

iniciativa autônoma, criativa e de transformação da escassez em abundância. 
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           As mulheres conquistam, também, o seu espaço nas relações sociais, 

inclusive, nas lideranças políticas, cuja realidade era improvável há algumas 

décadas atrás.  

           Com a independência, em 1975, mesmo nesse panorama de complexidade 

quanto às relações de gênero, vem à tona a promoção da mulher, considerando sua 

força produtiva como apoio à base do poder político. Ainda assim, por questões 

culturais e de preconceito, a realidade social da mulher na sociedade são-tomense 

diverge do ideal revolucionário de empoderamento do gênero, considerando-se a 

continuidade na valorização dos costumes principalmente na esfera privada. No 

espaço público têm-se registrado mudanças, pois as mulheres são presenças 

significativas em cargos de governos, mas isso não impede que o homem aproprie-

se de um espaço de poder reflexo das relações polígamas. O papel da mulher, nas 

ilhas, tem relação direta com o combate à pobreza, porém o poder político mina 

todas as possibilidades de promoção destas, mesmo que sejam organizadas 

associações femininas como a Organização das Mulheres de São Tomé e Príncipe 

(OMSTM), visto que o MLSTP atrela todas as ações desse movimento às dele, 

segundo Nascimento (2008, p. 53). 

            Assim, depreende-se que o preconceito é inerente à sociedade são-tomense, 

tomando-se por base as evidências nos dados apresentados, tornando-se 

imprescindível a tomada de consciência quanto à posição democrática da mulher 

numa sociedade que pleiteia a liberdade e a igualdade. Portanto, cabe ao Estado o 

papel de normatizar recursos, que atendam às necessidades dos cidadãos, 

abrangendo os gêneros e dê providências à conscientização das gerações futuras, 

por meio da Educação, de que atitudes discriminatórias são incompatíveis com o 

desejo de uma vivência democrática.   

           O direito à educação gratuita, em São Tomé e Príncipe, está estabelecido na 

Constituição de 1990, mas diante do investimento tardio na instrução escolar, devido 

os interesses coloniais, o sucesso na erradicação do analfabetismo e no êxito ainda 

está por vir, inviabilizando assim um dos objetivos desde 1975. Até 2002, o sistema 

educativo não correspondia com a evolução demográfica, de acordo com as 

informações contidas na pesquisa de Nascimento (2008, p. 54-55). Além disso, à 

evasão, atribui-se a dispersão pela atividade laboral dos menores, pois o trabalho 

infantil é mais um recurso em meio à precariedade da situação das crianças frente 
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as dificuldades econômicas dessas crianças, que vivem em lares monoparentais, 

vítimas da desresponsabilização masculina. 

           Dessa forma, Nascimento (2008, p. 55) explicita que a política do pós-

independência vê-se ameaçada diante dos problemas socioeconômicos e culturais. 

Essas implicações recaem sobre a eficácia das relações entre as necessidades do 

mercado e a qualificação das pessoas, pois há uma disfunção entre o que se 

pretende com a política do pós-independência, calcando seus valores no prestígio, 

no poder da administração pública e na valorização do indivíduo para atuar com 

competência no mercado de trabalho. 

  Em razão disso, a economia encontra-se estruturalmente deficitária, como 

nos informa Nascimento (2008, p. 63-64), haja vista o quadro de desemprego e dos 

parcos salários que a população aufere em virtude do desequilíbrio orçamentário 

causado pelo setor político em função das despesas públicas. Nesse contexto, os 

índices de empobrecimento da população revelam crescimento vertiginoso da 

miséria devido à taxa alta de inflação e queda do PIB per capta. Essa conjuntura 

provém tanto da condição herdada do colonialismo quanto da política do pós-

independência. Até 2015 haveria esperança de redução de pobreza com o advento 

do petróleo, perspectiva esta, que cai novamente na inoperância. Uma das 

promessas do petróleo é a valorização do território, transformando o arquipélago em 

zona franca. 

           Além de todas essas mazelas da conjuntura econômica, os movimentos 

migratórios, como bem explica Nascimento (2008, p.56-57), implicam também para 

as mudanças significativas nas ilhas. Antes, um movimento de imigração forçada, 

para o arquipélago, instituído pelo poder colonial; atualmente, está mais contida a 

emigração, até mesmo por falta de políticas de acolhimento do migrante. Porém, 

após a independência, esses movimentos voltam a acentuar-se face à insatisfação 

quanto à política adotada e a desagregação econômica e social. Mas, no tempo do 

monopartidaríssimo, a emigração fora praticamente retida, através de tutela, a 

propósito de manter o indivíduo para mão de obra. Entretanto, nenhuma mudança 

consolidou-se para o emergir de uma nova sociedade. Ao contrário, nas últimas 

décadas dos anos de 1980, alguns emigrantes destinavam-se a ilha de Fernando 

Pó, como proprietários de terra, reconstituindo assim, o modelo das roças, que não 

foi a frente. 
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           Na década de 1990, o destino desses emigrantes era Angola, conforme 

Nascimento (2008, p. 57), onde as relações estabeleceram-se, inclusive, pelas 

produções literárias. Com a guerra civil, foram obrigados a retornarem, e, de certo 

modo recebidos com desdém sob a alcunha de kalúas – mesmo nome do navio que 

os transportou, fato esse no esquecimento da memória. Com o Gabão as relações 

não foram as melhores. Hoje os trânsitos entre São-Tomé e Portugal são efetivados 

pelo percurso acadêmico, além do fluxo para outras cidades estrangeiras, assim 

como de uma ilha para outra e das zonas rurais para a cidade. Tudo isso em 

decorrência dos estrangulamentos dos estados insulares. Mas, esses movimentos, 

de acordo com os dados oferecidos pelo Atlas da Lusofonia (2008, p. 57), não 

repercutem tanto nos setores sociais e econômicos quanto repercutem, por 

exemplo, na migração cabo-verdiana.  

           Palco de várias formas de ocupação, o exíguo território de São Tomé e 

Príncipe, segundo Nascimento (2008, p. 60), teve a cana-de-açúcar como principal 

cultura agrícola, até que o cacau afirma-se nesse espaço, mobilizando um vasto 

contingente de trabalhadores para o cultivo intensivo desse produto. Decai também 

essa agricultura, ainda que nela se tenha investido em virtude da prodigalidade da 

natureza, nesse local. Uma vez arruinadas as roças, a população desloca-se para o 

espaço urbano, provocando desequilíbrio tanto em São Tomé quanto no Príncipe, 

deixando regiões totalmente despovoadas, de acordo com dados oferecidos ainda 

por Nascimento (2008, p. 60). Nesses lugares circularam mercadorias que saíam de 

portos construídos nas próprias roças. Chegou-se a ter um teleférico na roça Ribeira 

Palma para transportar o cacau, cujo produto circulava mais que as pessoas, ao 

contrário dos anos pós-independência. Porém, nenhuma atenção fora dada às 

estradas. Na ilha do Príncipe, por exemplo, todo o trajeto é feito em vias de terra 

batida. O país tem dois aeroportos, mas não tem um porto de águas profundas.  

           Nascimento (2008, p. 63) diz que: “[...] a evolução econômica e social tem-se 

revelado teimosamente avessa às promessas independentistas sobre o devir do 

arquipélago”. Torna-se, assim, muito difícil a erradicação da pobreza num lugar 

onde, cada vez mais, há sinais de precariedade na gestão dos recursos disponíveis, 

para que se possa evitar desperdícios com investimentos inadaptados à realidade 

local.   

O cacau manteve-se como cultura dominante até os anos 1960 e 

acompanhou  o declínio da soberania colonial, até que, além de render dividendos a 
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Lisboa, já nos estertores, financiou as “[...] demandas das pressões sociais, para 

além dos custos da independência política” (NASCIMENTO, 2008, p. 64). O novo 

programa de redistribuição de terras pode contribuir para os proventos da pequena 

agricultura apenas para a sobrevivência, na concepção de Nascimento (2008, p. 70), 

pois os índices econômicos permanecem estagnados. É uma economia que 

apresenta índices de empobrecimento da população em virtude da hipertrofia do 

Estado. 

           Segundo Nascimento (2008, p. 72), a inflação é “mascarada pela existência 

de uma economia de auto-subsistência e de troca direta de vários bens”. Em nota, 

João Bonfim (2000, p. 68 apud NASCIMENTO 2008, p.72) ressalta a impossibilidade 

de aquisição de bens de primeira necessidade como alimentos, medicamentos e 

vestuário em função, entre outros fatores, à interferência negativa do governo nas 

relações econômicas.  

           Para Nascimento (2008, p. 73), o turismo seria uma possibilidade econômica 

caso o país não estivesse em condições desfavoráveis no mercado internacional 

mediante as arbitrariedades no âmbito das práticas que causam o desequilíbrio 

ecológico, assim como o desinteresse pelo investimento na capacitação humana. 

Esses são fatores que distanciam o faturamento, através dos investimentos 

turísticos. Só a pobreza já representa um índice de desequilíbrio, sem precedentes, 

além de abate de árvores após a redistribuição das terras. Enquanto o turismo não é 

viabilizado efetivamente, o patrimônio arquitetônico cultural tende a ser delapidado 

pelo abandono. 

            Outro exemplo da precária consciência em relação à sustentabilidade refere-

se à pesca. Conforme Nascimento (2008, p. 74), os angolares já empreendiam a 

pesca artesanal, migrando da zona sul à zona norte de São Tomé para a 

prossecução dessa atividade, navegando em canoas de ocá e utilizando a energia 

eólica como força motriz. Com a independência, veio o sonho de transformar a 

pesca artesanal em industrial, mesmo sem conhecer a plataforma continental do 

país e avaliar a os benefícios da implementação de um projeto desta monta, além 

dos custos também. Sem essa investigação, o projeto foi de encontro ao equilíbrio 

ecológico, gerou endividamento e rejeição por parte da população. 

             Já a autonomia da ilha do Príncipe só foi concedida com o multipartidarismo, 

quando, após 1975, segundo Nascimento (2008, p. 85), as antigas freguesias rurais 

foram transformadas em distritos e as vilas em cidades, continuando as carências 
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administrativas por falta de recursos financeiros. Porém, a autonomia do Príncipe vai 

além da instância administrativa e constitui-se “num foco produtor de uma identidade 

coletiva, em que se veio a estribar o anseio de uma autonomia” (NASCIMENTO, 

2008, p. 85). Apesar de ser um bem simbólico, nunca obtivera, por parte do poder 

público, atenção plausível no plano administrativo para o desenvolvimento 

econômico e social. Até 2006, constata-se o descrédito das instituições da ilha com 

as esferas do poder, o que muito prejudica a cultura política da nação. 

            A independência, como fator imprescindível às identidades, não pode ignorar 

as manifestações culturais locais como foi feito em São Tomé e Príncipe durante o 

tempo em que se acreditou no desenvolvimento econômico e nas mudanças sociais 

através da idealização dos padrões eurocêntricos a serem implantados. A verdade é 

que, como diz Nascimento (2008, p. 92), “[...] à medida que os slogans políticos 

perdiam capacidade galvanizadora em vista das crescentes dificuldades 

econômicas, invocou-se, cada vez mais, a cultura são-tomense”, que passou um 

tempo, no pós-independência, atrelada às celebrações de efemérides políticas. No 

entanto, “[...] as ilhas funcionaram como um patamar de reelaboração e de recriação 

local de influências exteriores” (NASCIMENTO, 2008, p.92)  

              As negociações do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe 

(MLSTP) para a soberania das ilhas só foram possíveis com o fim da ditadura 

portuguesa em 1974, na conhecida Revolução dos Cravos, consolidando-se a 

independência a 12 de julho de 1975. O processo de nacionalização passa pela 

apropriação das terras com o slogan de uma possível reforma agrária. Mais uma 

vez, o contexto histórico-cultural de organização do trabalho, remete aos moldes das 

haciendas ibéricas. De acordo com Eyzaguire (1993 apud BERTHET, 2012), esse 

tipo de organização aproxima-se da “organização estatal das regiões semifeudais 

dos portugueses”, e mais, os conflitos não deixavam de existir. Pode-se inferir, 

então, que, para amenizar as tensões em relação ao sistema coercitivo de obtenção 

de terras para cultivo e lucro, mantendo-se o modelo português, os autos medievais 

devem ter permeado o ambiente e influenciado os processos sociais, considerando 

aí, as narrativas de conquista do rei Carlos Magno, pautadas na imposição da 

religião católica:  

O homem emproado, bonito, supostamente encalorado pela complexa 
indumentária que trazia, tinha sob os seus olhos todo o centro da cidade. Do 
seu lado esquerdo, a uma certa distância, estava o ‘castelo’ de Floripes. Para 
ver a igreja católica, bastava-lhe olhar para a frente. Dos espaços públicos, em 
toda a ilha, era porventura o mais frequentado. Com a fachada pintada de um 
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azul já um pouco esbatido, não seria mal pensado um retoque. Ficava ao fundo 
daquela que era a rua principal, num ponto onde confluíam outras ruas. Lá, o 
lugar ideal para a construção do território inimigo, que tentaria de todas as 
formas dominar até ao cair da noite (p. 38-39). 
 

O universo referenciado evoca o espaço mítico da rua, palco onde se 

verificam elementos tipicamente santomenses, seja na coreografia, seja pela dança, 

figurino, musicalidade ou pelo corpo do ator negro. No colorido das cenas de figurino 

explicitamente local, memória individual e coletiva interagem, para que a 

identificação são-tomense com a cultura europeia se expresse. Esse é o espaço de 

representação do “Auto de Floripes”, referência de africanidade, ainda que de 

herança portuguesa. Nesse contexto, podemos depreender que o teatro, como 

linguagem artística, constitui-se num campo aberto para que se verifiquem traços de 

identidade. 

Durante toda a manhã, sempre aos domingos, nos festejos do 15 de agosto, 

emergem dos confins da cidade e assaltam as ruas “– por artes de teatro – de sons 

e cores de guerra”, segundo Augusto Baptista (2001, p. 9), cristãos e mouros, um a 

um, e assumem o palco para atuar, todos, à sua maneira: 

 
Experiente, e também por isso muito credível na actuação, Simão estreava: 
’- Valorosos soldados, amigos e companheiros, defensores do sangue 
mauritano, em que param as vossas valentias?’, enaltecido pelo poder que 
lhe garantia a personagem Almirante Balão.   
- Devemos mostrar a esses desgraçados a fortidão dos nossos braços e 
também das nossas luzidas armas para dar o exemplo mais brilhante ao 
mundo. (p.39). Para culminar essa deixa, envia uma mensagem ao 
Imperador Carlos Magno, a fim de lembrá-lo sobre sua potência. E o 
Embaixador mouro, ‘Segue caminho ao som do tambor, tocado pelo 
tamboreiro que o acompanha, e da corneta que ele mesmo toca. E vai 
cumprir a ordem’ (p. 39-40). 
- Vamos, Ma Gaane! – impacientou-se Zinha, puxando a amiga pelo braço. 
– Vê, Carlos Magno, Imperador, já começou a falar! [...]! Vamos! Gente 
sente uma coisa devido maneira como ele fala! (p. 41).  

 

As vozes teatrais, tanto a do Imperador Carlos Magno quanto a do Almirante 

Balão representam a persuasão. De um lado, cristãos, virtuosos, do outro, a 

performance dos mauritanos, repertório próprio do imaginário histórico-cultural da 

península Ibérica: 

 - Valorosos soldados, amigos e companheiros, os deveres da nossa 
religião se me impõem hoje como vosso chefe. Devo-vos fazer saber que de 
virtude própria, da perfeita liberdade, dos vícios, dívidas à escravidão, para 
se executar qualquer causa, convém que aquele pérfido do Almirante tenha 
perfeito conhecimento.  
Já dos séculos remotos, segundo se vê da tradição dos nossos avós, 
sabemos que os fanáticos dos mauritanos têm, por vezes, desinquietado o 
sossego dos cristãos. Também sabemos, as armas são as mesmas: ferro, 
frio, tudo ímpio, soberbo e rebelde. 
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[...] -, quero que vás às Águas Mortas e digas ao Almirante Balão, chefe dos 
mauritanos, que o sangue do peito dos cristãos corre hoje onde se vê a mão 
homicida, que intentou contra os dias desses infelizes (p. 43). 
 

O discurso de Carlos Magno, o Imperador, carregado de significados, reflete 

os valores cristãos impostos, quando incumbe ao General Embaixador, membro de 

sua corte, a vingança aos mauritanos, através do Almirante Balão. “Diz-lhe que me 

mande as santas relíquias que roubou aos cristãos. E que se baptize” (p. 43). É 

importante observar que a contemplação de Zinha para com o discurso do rei Carlos 

Magno representa a dissipação da força da cultura do dominador em relação ao 

dominado. Ao contrário, as culturas interagem, e aquele que aparentemente 

submeteu-se à dominação, transforma-se, fazendo, ele mesmo a sua história, em 

território geográfico próprio.  

Como nos mostra o romance, São Tomé possui um imaginário, uma tradição, 

um vocabulário que lhe dá presença, mesmo que, na representação, essa cultura 

traga, em seu bojo, matizes de hegemonia, pois o que se pode observar é que essas 

entidades refletem uma à outra. Zinha representa, então, o imaginário santomense 

no que se refere à imagem cristã na qual está envolvida.  

O drama recorre ao repertório europeu medieval, em que a imagem do rei 

cristão repercute naquilo que fora imposto à cultura africana pela cultura do 

ocidente. Sendo a identificação com os valores do mundo europeu um fator inerente 

ao colonialismo, podemos ressaltar, no romance, um vocabulário, próprio da língua 

nativa como intenção de ressaltar a expressão local, o que pode se constituir num 

elemento preponderante para que a memória cultural contemple acontecimentos de 

relevância, que são justamente os entrelaçamentos. Floripes, uma princesa moura, 

apaixona-se por um cavaleiro cristão. Num contexto de disputas de territórios e 

relíquias, a princesa amada por seu pai, trai sua confiança, entregando a Santa 

Relíquia ao Imperador Carlos Magno, visando a um reconhecimento por parte do 

Rei, principal inimigo de seu pai. 

O ponto alto da representação é uma experiência que todos querem 

participar e, na rua, aglomerados, celebram, de modo privilegiado, a exaltação do 

discurso, através da voz de Floripes, chamando pelo irmão Ferrabrás: “Era o ponto 

alto da representação. A cena a que todos queriam assistir, ainda que se pusessem 

uns sobre o outros, entre pisadelas e cotoveladas” (p.44). Se o ato é coletivo, 

depreende-se que toda a comunidade é acolhida e passa a fazer parte da história. O 
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legado de recordações compartilhado por todos, no espaço da rua, constitui parte 

fundamental da nação, com sua língua e suas fronteiras, ainda que fluidas.  

Sendo assim, a narrativa revela capacidade de resgate histórico, mesmo 

intencionando ocupar o lugar da cultura do Outro. A representação do “Auto de 

Floripes”, no romance, é a maneira pela qual o subalterno pode atuar, contrariando 

as especificidades das relações dos discursos hegemônicos. 

Para Said (1995, p. 12-13), a cultura designa práticas de representação 

estéticas que evocam tanto o social quanto o político e o econômico, além de 

estabelecer um lugar de luta política por meio das representações, pois tanto 

revela processos hegemônicos quanto identifica possibilidades de superação das 

relações de força. “O Auto de Floripes” representa, então, os interesses de uma 

cultura baseados no imaginário coletivo, que já não são mais os mesmos. Os 

sistemas de representação que pressupõem relações de poder se encontram 

dissipados no encontro do presente com o passado, instituindo, assim, as 

tensões, no âmbito da cultura.  

 

1.3 A MEMÓRIA COMO TESTEMUNHO PARA O FUTURO 

 

   

  O eu e o tempo estão intrinsecamente ligados quando se trata de memória. 

Ao rememorar, o indivíduo reativa os conhecimentos do passado e organiza-os em 

prol da consciência de si. A memória é a própria cognição para formar a 

personalidade do indivíduo, fazendo-o reconhecer a continuidade do tempo como 

condição necessária para a representação da unidade do Eu, ou melhor, é a 

percepção de si, no mundo, através do tempo, que faz o indivíduo dar sentido às 

suas intenções de estruturá-lo e organizá-lo. A memória é eminentemente 

representativa: 

 
As relações de si para si mesmo, o trabalho de si sobre si mesmo, a 
preocupação, a formação e expressão de si, supõem um trabalho de 
memória que se realiza em três direções diferentes: uma memória do 
passado, aquela dos balanços, das avaliações, dos lamentos, das 
fundações e das recordações; uma memória da ação, absorvida num 
presente sempre evanescente; uma memória da espera, aquela dos 
projetos, das resoluções, das promessas, das esperanças e dos 
engajamentos em direção ao futuro (CANDAU, 2011, p. 60). 
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  Mais que o espaço, o tempo é uma categoria psicológica de relevância para a 

construção da identidade, uma vez que, através da consciência perceptiva ou do 

inconsciente, o indivíduo é capaz de encontrar-se consigo mesmo, estruturar o 

mundo e dá-lhe sentido, ainda que essa lembrança comprometa a imagem do 

sujeito se essa memória for excluída4. Segundo Candau (2011, p.64), é preciso 

considerar “o caráter ambivalente da memória no jogo identitário”, porque, pode-se 

até resistir à lembrança do acontecimento que denigra a imagem que o sujeito faz de 

si, mas isso não quer dizer que ele não esteja ali: 

 

Liberando ou abandonando os mecanismos de proteção do Eu, o indivíduo 
poderá ‘virar a página’ para ‘voltar a ser ele mesmo’. Um dos elementos 
vinculados à cura analítica ‘consiste em liberar a memória cronológica a fim 
de relançar a capacidade de recordar no futuro’” (CANDAU, 2011, p. 65). 

 

  A lembrança é a condição para que o sujeito se inscreva no futuro, pois não 

há possibilidade de liberar por inteiro as determinações do passado. Apropriar-se 

dos valores da história de uma outra cultura, portanto, ainda que através de uma 

memória devastadora, esta é condição imprescindível, na construção da identidade, 

para a tomada de consciência de si mesmo. 

  Os “quadros de memória” de Halbwachs, segundo Candau (2011), ilustram a 

relação entre memória individual e coletiva, “[...], é um tecido memorial coletivo que 

vai alimentar o sentimento de identidade” (p. 77). Dessa maneira, a voz teatralizada 

do passado é, de certa forma, uma demonstração de que o trabalho da memória 

também ajusta-se às condições coletivas:  

 
As cores do céu eram mais nítidas. Mais luminosas. O ar era mais puro, as 
inúmeras tonalidades de verde da exuberante paisagem gritavam uma 
beleza extasiante. O rio Papagaio, do Pico para o mar, corria mais ligeiro e 
todo o seu caudal eram braços estendidos para os visitantes, diluídos em 
fascínio, [...]. O pequeno-almoço não era coisa de que se lembrasse, [...], 
quando a saída dos pares à rua marcava o início do dia mais aguardado do  
ano (p. 35). 
 
 

O trabalho de memória coletiva manifesta-se na própria linguagem. Ao 

evocar uma manifestação artístico-literária de um mundo cultural detentor da escrita, 

possibilita-se a constituição da identidade nesse jogo de diferenças, estabelecendo-

se assim, a perspectiva de mudança de traços históricos enraizados, impostos ao 

                                            
4
 Jean Guillaumin (1968, p.96) observa: lembrança “[...] não é outra coisa que aquela da identidade 

pessoal através do tempo, quer dizer, a representação, ou melhor, a presença de si a si próprio”, 
aprofundando assim as considerações de Freud em relação à memória na organização do psiquismo. 
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grupo pelas relações de subalternidade cultural. Essas relações híbridas com o 

tempo social e histórico-cultural, no convívio com povos colonizadores proporcionam 

a condição necessária para a ordenação de valores, no processo identitário.   

O mote para a criação do “Auto de Floripes” é ‘digno de entrar na memória’, 

pois, conforme Candau (2011, p. 94), entre a memória e o esquecimento, há 

acontecimentos que estão na ordem das referências memoráveis e que irão 

contribuir para o trabalho de construção da identidade, isto é, são os memoranda.  

Assim, como observa Marcel Detiene5, referenciado por Candau (2011, p. 95), “[...], 

o memorável, ‘longe de ser o passado registrado ou um conjunto de arquivos, é um 

saber no presente, operando por reinterpretações, [...].” Então, o acontecimento 

escolhido para referência do memorável encontra-se dentro do campo da 

experiência para além da categoria de tempo cronológico. Desse modo, o grupo 

pode instaurar uma origem nova para suas identidades presentes. 

Quando a determinação desse momento de origem puder prescindir de uma 

historicização dos acontecimentos fundadores, os mesmos serão enraizados em 

uma antiguidade indeterminada, com o objetivo de naturalizar a “comunidade”, que 

então não terá “necessidade de outra definição que a autoproclamação de si” 

(CANDAU, 2011, p. 95). Nesse contexto, a narrativa é importante porque, no 

discurso, uma voz é aventada, através encenação, cuja representação mostra uma 

identidade que enuncia sempre um “novo começo”, uma identidade presente. 

Há o reconhecimento de um passado comum a todos da comunidade, 

elucidado no tempo presente do narrador. A ficção, assim, revela o desejo de 

ampliar o horizonte de futuro, apropriando-se da tradição cultural do Outro, a fim de 

afirmar a constituição identitária de um grupo, através da imagem desse passado. 

Nesse caso, não há, portanto, nenhuma origem pura, e sim, através da memória de 

um acontecimento do “alto lugar da memória” literária, o auto apresenta a 

teatralização de uma voz agenciadora das reivindicações do presente. 

Comemorar São Lourenço é desarticular as implicações de herança 

histórico-cultural no cerne da representação de uma tradição, ou seja, a memória 

das origens do grupo proporciona forte relação entre os membros de uma 

comunidade, ainda que não se tenha um passado glorioso. As referências 

encontram-se presentes mesmo assim, não foram erradicados os laços: “Buzinas e 

                                            
4 Marcel Detienne, L’invention de la mythologie, Paris, Gallimard, 1981, p.86. 
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tambores despertaram a ilha. Mino quêtê rêguê na suno. Pidi cuêcá a?6 – Porque 

era dia de São Lourenço” (p. 35). Nesse dia, os atos e atitudes dos indivíduos do 

grupo convergiam para a estrutura do evento: 

 
E elas, galvanizadas por todo o aparato do evento, eram plumas flutuantes. 
Meros instrumentos da emoção incontrolável de uma alegria intrínseca por 
tudo o que era o dia de São Lourenço. O coração batia-se-lhe nos olhos, 
nas têmporas. A festa sentiam-na na alma. E no corpo. Na véspera, não 
tinha havido noite. Tudo fora madrugada. De ansiedade, de pressa. Agora 
eles faziam o dia. Eles, os actores que elas seguiam por toda a cidade, 
encantadas (p. 36). 

 
 

  Ao alvorecer, sai o primeiro personagem, o General Embaixador. Logo em 

seguida, junta-se a ele mais outros que irão garantir a coerência da representação a 

ser compartilhada. Todo esse trabalho, no campo do memorável, ficará mais 

fortalecido, como enfatiza Halbwachs (apud CANDAU, 2011, p. 100), a partir do eco 

que encontra no coletivo.  

  Assim, essa é a história de um povo que só poderá ser contada a partir da 

ideia de memória como construção coletiva, como patrimônio, que, por sinal, não é 

um privilégio apenas daqueles que viveram a História. No artigo “A memória dos 

homens como património nacional”, Mata (2000, p. 51-52) considera que:  

é preciso transmitir aos descendentes as virtudes daqueles que 
endeusaram o seu povo. Na ocasião dos festejos dos vinte e cinco anos das 
independências das ex-colônias portuguesas, para mostrar como foram 
engendrados os movimentos nacionalistas africanos, levou-se a RDP-África, 
a Rádio local, à praça pública.  Inclusive, Guiné Bissau, pois foi a primeira 
iniciativa em 1973.  
 

  Através dessa crônica supõe-se que há emergência de uma organização dos 

discursos da História recente, a fim de que a memória desses acontecimentos tão 

importantes façam parte do universo da população jovem que não viveram o 

colonialismo. Desse modo, a perspectiva de futuro em São Tomé e Príncipe aponta 

para a importância da memória. A propósito, Inocência Mata, em uma de suas 

crônicas divulgadas em rádio, “O doloroso ofício de cronicar em tempo de revolta” 

(2000, p. 92), reafirma a capacidade de diálogo dos são-tomenses, desde que o 

adversário era o Outro: “Um diálogo com a mediação de irmãos, primos, amigos e 

vizinhos – mas sem a intervenção deles, sem a necessidade de recorrência à força 

de outrem.” É pela confirmação desse perfil que focalizamos a literatura são-

                                            
6
 Mino quêtê rêguê na suno. Pidi cuêcá a? – As crianças saltaram da cama. Por quê? (p. 35). 



40 
 

tomense como um espaço de encontro da memória com a História, ressaltando a 

dinâmica do contato intercultural, através da representação. 

  Rei, Imperador, estadista, guerreiro, a figura de Carlos Magno confere 

unidade ao grande império que conquistou e amalgamou territórios em toda a 

Europa, que se esquadrinha como cristã: “A organização, o direito e a liturgia da 

Igreja de Roma eram para Carlos Magno os modelos que, com sua vontade de 

unificação ele buscava impor a todas as Igrejas do Ocidente, que tinham tradições 

diferentes” (HISTÓRIA VIVA, 2005, p. 33). Esse é um legado cultural que se refere, 

enquanto ato de memória, “não ao passado em geral, mas em certos 

acontecimentos que se relacionam com a origem do grupo e que, como tal, 

constituam os fundamentos históricos locais de sua identidade política atual” 

(CANDAU, 2011, p. 97). 

  O grupo, nesse momento de enunciação histórica, encontra-se coeso e 

participativo do conjunto de lembranças: “aqui o acontecimento histórico ‘se revela a 

melhor arma, a mais manejável, para servir às polêmicas do tempo presente’” 

(CANDAU, 2011, p.99). Quase meio dia e a guerra promete começar. É um 

acontecimento da história, externo a cada pessoa, e, até mesmo, ao narrador:  

 
[...].  Ferrabrás, [...], ao irromper, insurrecto, arrebatou toda a assistência. 
Chamava insistente por Carlos Magno: 
 ‘- Ó Carlos Magno! Homem covarde e sem valor! ...’ (p. 49). 
[...]. E uma hóspede da pensão Romar, [...], exclama:  
- Oh! ... Iá cu sá homee! Cu fôça ni pêto! ... Ê cá kiê n ‘mon!  ...   
 

  Para essa tensão, encontramos alicerce na seguinte consideração de 

Halbwachs conforme Candau (2011, p. 100): 

 
[...] o trabalho de produção de um campo memorável será mais fortalecido 
quando encontrar um eco naquilo que ele denomina de pensamento coletivo 
e que é, de fato um certo grau de convergência entre as representações 
que cada indivíduo mantém ou se esforça em compartilhar com outros 
membros do grupo.  

 
 

  Em um processo interativo, no espaço mítico, temporalidades dialogam e os 

indivíduos interagem e vibram ao participarem da dinâmica da representação. 

Acontecimentos tão significativos quanto esses evocados através da memória são-

tomense, na data de comemoração do Santo Padroeiro, acarreta um sentido 

peculiar para o acontecimento como fato memorável.  

   



41 
 

  



42 
 

2 UM ROMANCE EM VÁRIAS CENAS: IDENTIDADE E MEMÓRIA 

 Apresenta-se, sequencialmente, a análise do romance, articulando-se, 

sobretudo, as relações entre o evento que dá título à narrativa e o próprio 

desdobramento do enredo romanesco. Dessa forma, ressignificam-se cenas e 

cenários que demarcam importantes questões de memória e identidade no contexto 

da literatura são-tomense.  

 

2.1 O “AUTO DE FLORIPES”: APROPRIAÇÃO E RESSIGNIFICADOS 

 

  

O mundo histórico é como um oceano no qual todas as histórias parciais 

desaguam. [...] A história pode parecer a memória universal do ser humano. 

Entretanto não existe memória universal. Cada memória coletiva tem como 

portador um grupo limitado no tempo e no espaço.  

Maurice Halbwachs
7
 

 

 

No Dia de São Lourenço (2013), romance em estudo, reflete uma unidade de 

tempo corrente, que comanda a narrativa, com fatos que se sucedem 

cronologicamente, não obstante a recorrência da memória de um passado, cujo 

pretexto agrega personagens em figurações identitárias. A representação do “Auto 

de Floripes” decorre num espaço peculiar às vivências, na composição da história. 

O tempo, mola propulsora dessa estrutura romanesca, transita entre eventos 

atravessados pelas performances das personagens em dupla representação (no 

romance e no auto), tanto no espaço doméstico quanto no público. Cabe observar 

que a temporalidade não é explicitamente demarcada na narrativa; entretanto, pelos 

indícios apontados no universo diegético e por dados exteriores à trama (como os 

que são informados pelas legendas das fotos que compõem o livro), pode-se 

presumir que a história se passa no final da década de 1990.  

 No primeiro capítulo, o narrador faz menção a um tempo passado da 

protagonista, que no pretérito imperfeito, alude à presença sutilmente disfarçada da 

autora cena a cena. Isma, com o coração aos pulos, as lágrimas correndo no rosto, 

caminhava, no asfalto, às pressas até finalmente atravessar o quintal de casa: “Para 

ela, naquele momento, era indiferente o tempo que fazia, choros ou risos à volta, as  

                                            
7
 A memória coletiva, 1985, p. 72. 
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horas que marcavam o relógio”  (p. 15). A decepção que sofrera sentiu na alma.  

Acabara de ser preterida por outra rapariga, sem explicações, para o papel de 

Floripes. E isso naquela tarde de sol e calor, desde as primeiras horas da manhã, na 

cidade de St.º António, Ilha de Príncipe, em agosto.  “[...]! Eles é que deviam chorar! 

– Ma Gaane rasgou a garganta numa revolta legítima. [...]”. Ligeiro Andrade 

interferiu: “[...]? - É preciso acabar com essa pouca vergonha! [...] Aonde é que 

iremos parar?? [...]: - Até na escolha de pares! Até na escolha de pares! – iterou” (p. 

17-18).  

Sair no auto de São Lourenço não é para qualquer pessoa, e sim para alguém 

que tenha estudado bem o texto sobre a história de mouros e cristãos, de modo que, 

a qualquer questionamento de estrangeiros e/ou os mais jovens, sejam dadas 

explicações devidas. Dessa forma, Ligeiro Andrade, o tio de Isma, torna-se um 

orador ideal por alguns instantes, pois as pessoas que passavam na rua pararam 

para ouvi-lo, já que em seu discurso percebiam-se as farpas e a quem estavam 

sendo endereçadas – ou seja, àqueles que desejavam romper com a tradição e com 

as exigências para a composição do elenco da peça. A retórica do personagem 

suscita reflexões de ordem memorialística sobre uma sociedade constituída sob o 

cunho discursivo da coerção colonial, da exclusão e da imposição, nas relações de 

poder. Logo, Isma não iria fazer papel de boba ao substituir a outra, mediante os 

buchichos quanto ao despreparo da atriz escolhida em lugar dela. Ela assumiria o 

comando do castelo a chamar Ferrabrás: “[...]! Primeiro voo é que é voo!” ( p. 21). 

Como objeto de apropriação, o “Auto de Floripes” é uma forma variante para 

constituir identidade, através dos rastros do discurso histórico. Por meio do diálogo, 

a memória cultural e o tempo presente recuperam imagens que criam uma 

prospecção de futuro, como bem ressalta Abdala Júnior (2012, p. 15), refletindo 

sobre as possibilidades de transformação, segundo Walter Benjamin: “cada época 

sonha a próxima, e, ao sonhar, força-a a acordar” (BENJAMIN, 1986, p. 222). 

Em matéria de historicidade, Abdala júnior (2012, p. 15), chama a atenção 

ainda para as possibilidades de evidências de marcas simbólicas de projeção de 

futuro, que o confronto entre dois momentos históricos poderá propiciar. Como a 

temática da obra em análise remete o leitor a um acontecimento histórico de 

passado correlato ao presente, pode-se observar a tensão com a aproximação 

dessas duas realidades, a fim de promover uma simetria, para que se entenda o 

anseio de reconstrução, a partir da retrospectiva histórica, eminentemente 
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significativa para o discurso da nação. E assim reflete Benjamin quanto às 

reconfigurações do próprio discurso da história como suporte para as reivindicações 

do presente: 

O historicismo se contenta em estabelecer um nexo causal entre os vários 
momentos da história. Mas nenhum fato, meramente por ser causa, é por 
isso um fato histórico. Ele se transforma em fato histórico postumamente, 
graças a acontecimentos que podem estar dele separados por milênios. O 
historiador consciente disso renuncia a desafiar por entre os dedos os 
acontecimentos como as contas de um rosário. Ele capta a configuração em 
que sua própria época entrou em contato com uma época anterior, 
perfeitamente determinada. Com isso ele funda um conceito do presente 
como um ‘agora’ no qual se infiltram estilhaços do messiânico (BENJAMIN, 
1986, p. 232). 
  
 

Importa, para a representatividade da literatura são-tomense, essa 

constatação de dois tempos históricos articulando-se para construir um espaço 

simbólico em que a interação entre personagens históricos e da atualidade 

estabeleça uma comunicação, resgatando contextos. Também se deve ressaltar 

que, através da similaridade de configurações discursivas, apontam para uma 

perspectiva de futuro.  

Essa visão de proximidade do contexto situacional da história e do fato 

literário, de acordo com Abdala Júnior (2012, p. 16-17), propicia a apreensão do 

conhecimento sistêmico, correlacionando textos e contextos. Nesse caso, a 

utilização da figura emblemática do Rei Carlos Magno, da História, como metáfora, 

no que se refere ao projeto expansionista de cristianidade, transfigura-se: e a luta 

estabelece-se como num cenário tipicamente santomense, cuja causa simbólica é 

representada por um Rei na defesa de seu povo, contra mouros identificados com o 

poder colonial. É como diz Andreas Huyssen (2002, p. 37), “precisamos de 

rememoração produtiva”, pois a coerência na continuidade da memória, através do 

tempo, é dispensável. É um recurso estrutural da narrativa. O herói é o Rei Carlos 

Magno e, no embate, há uma evidente desproporção de forças e de poder: 

representa a luta colonial, e, consequentemente, a pós-colonial, cujas conquistas 

ainda estão por vir. Para a cristandade, a salvação viria através da princesa turca, 

que se fizera cristã pelo baptismo e se apaixonara por um cavaleiro cristão: 

 
- Ó nobres cavaleiros, não sejam os vossos corações tão duros e tiranos 
que consintam que à vista dos vossos olhos seja enforcado o vosso leal 
companheiro. Acudi, acudi, senhores! Apressai, apressai o socorro! Ó nobre 
Roldão, cujas grandes façanhas por todo o mundo são conhecidas, e cuja 
lança e espada é horror de toda a Turquia; por aquele Deus em que crês e 
adoras, te peço que não desampares esta triste donzela que a ti de todo o 
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coração se encomenda; não te esqueças do teu primo Gui de Borgonha e 
meu esposo, que em tanta afronta está metido (p. 57). 
 

Ressignificar é desconstruir um discurso do colonialismo para reinscrever-se 

na história e apropriar-se daquilo que, como legado, configura instrumento de 

dominação, sem deixá-lo cair no esquecimento, ao contrário, o retorno busca a 

representabilidade de uma identidade. Para repensar essa complexidade, não se 

deve considerar apenas o espaço invadido pelo colonizador, mas também o sujeito 

pós-colonial. Em “Identidade”, Mia Couto enaltece o hibridismo do sujeito. Portanto, 

as relações entre passado e presente, literatura, história e memória são 

complementares, para pensar o homem transcultural. 

A mistura de gêneros potencializa a técnica escolhida para a construção 

desse romance, cujo projeto evoca intenções de resistência e fortalecimento de 

identidades locais, através da utilização das vozes de uma cultura outrora 

considerada subalterna. Os estudos pós-coloniais permitem o reconhecimento de 

que os discursos construídos a partir de trocas culturais pretendem dizer algo sobre 

relações de poder e provocar transformações. 

O que interessa nessas considerações sobre a técnica utilizada, na criação 

da obra, é perceber o quanto a utilização de um gênero diverso propicia 

intenções conscientes de demonstrar, em sua cultura, uma temática da cultura do 

outro. Desse modo, destituem-se as intenções de levar a cabo as diferenças, ao 

invés de ressignificá-las ao “cooptar e incorporar de forma produtiva essas 

tensões” (ABDALA JR., 2004, p. 19). 

Enquanto apropriação, a (re)escrita da peça caracteriza-se como fenômeno 

de hibridismo cultural, já que, conforme Peter Burke (apud KERN, 2004, p. 56), 

apresenta-se como inovadora, mediante a criatividade dos nativos ao reescrevê-la 

em consonância com suas raízes e tradições locais. A partir desse pressuposto, é 

importante salientar as considerações de Daniela Kern, no artigo “O conceito de 

hibridismo ontem e hoje: ruptura e contato”, em que elucida o posicionamento de 

alguns autores quanto a esse conceito, a começar pelo historiador Peter Burke, até 

chegar às críticas de Serge Gruzinski, que diz em relação a esse processo: 

 

Por trás de seu caráter aproximativo, esse discurso, que vai se banalizando, 
não é tão neutro, nem tão espontâneo como parece. Nele é possível 
enxergar a linguagem de identificação das novas elites internacionais, que, 
desenraizadas, cosmopolitas e ecléticas, apelam para todo tipo de 
empréstimo às ‘culturas do mundo’. Tal linguagem corresponderia a um 
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fenômeno social e uma tomada de consciência desses ambientes 
acostumados a consumir tudo o que o globo lhes oferece, e para os quais o 
híbrido parece estar desbancando o exótico (GRUZINSKI, 2001, p. 40). 
 
 

A autora comenta que a concepção de produto híbrido pode ser mais um 

rótulo a substituir o exótico, a fim de discorrer a crítica fundamentada no conceito 

ocidental de cultura, pois o resultado de uma mistura de culturas pode não ser um 

compósito estável. 

O ponto de partida para elucidar uma tendência à rearticulação de identidades 

é mostrar a configuração do Auto, na ilha do Príncipe. Embora mantivesse algumas 

das características da matriz cultural portuguesa, incorporou, por mãos negras, 

matizes da cultura local e, à medida que foi aculturando-se, desintegraram-se as 

fronteiras, até assumir um papel preponderante para a identidade cultural da ilha 

com a dinâmica da cena aberta em espaço urbano. 

De acordo com Raposo (1998), a peça deve ter sido introduzida em São 

Tomé e Príncipe nos finais do século XVI, pelos portugueses que aí foram plantar 

cana-de-açúcar. Os colonos constituídos, em sua maioria, por madeirenses, 

começaram por integrar, nas suas representações, os escravos negros provenientes 

do Congo, Gabão e Camarões, os quais foram gradualmente introduzindo elementos 

de sua cultura original. A alusão ao Imperador Carlos Magno relaciona-se 

naturalmente ao fato daquele imperador ter precedido a conversão forçada ao 

cristianismo, os povos que conquistara, objetivo que jamais alcançou na Península 

Ibérica. Outra particularidade consiste na escolha do dia dedicado a São Lourenço 

de Huesca, para sua representação. 

Ainda segundo a mesma fonte (RAPOSO, 1998), a representação é 

monopolizada pela batalha entre o cavaleiro cristão Oliveiros e o Turco Ferrabrás, 

na qual o primeiro vence, mas logo é preso por ter sido vítima de uma emboscada 

do exército turco. Ao estilo de teatro medieval, os infiéis são ridicularizados e 

humilhados, pois perdem para cristãos desarmados que, para serem soltos, 

sujeitam-se à conversão. Em seguida, incorporam uma dança, que se enquadra 

nas mouriscas e judengas muito populares, a partir do reinado de D. Manuel I 

(1495 – 1521), após a expulsão ou conversão dos mouros e judeus e, até 

mesmo, realizadas nas festividades religiosas ou nas procissões mais 

relevantes, como a do Corpus Christi. Os cânticos e da loa final eram uma 

consagração a N. Sra. das Neves. 
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Augusto Baptista (2001, p 18), em entrevista com o crítico Manuel de Deus 

Oliveira, intitulada “Agora só resta o pano”, lembra a suntuosidade da festa e a 

importância dos velhos como membros da comissão. Floripes, tinha até almofada 

para sentar-se; brincos, anéis e cordões de ouro, pois, ouro no Príncipe era o que 

não faltava. E cita Marcelo Lopes de Andrade, presidente da comissão de festa, que 

lamentava as dificuldades para a produção do evento. Fernando Reis, em Pôvô 

Flogá (1969, apud BAPTISTA, 2001, p. 18), diz que São Lourenço fora a pompa, o 

fausto: “Os mordomos eram escolhidos entre a gente abastada da ilha, que 

imbuída pelo espírito de emulação, chegava a importar cavalos, espadas de fino 

aço com punhos de ouro, veludos, brocados, sedas, e os fatos já não se 

utilizavam no ano seguinte”. Do vinho ao champanhe, leitão e pão-de-ló, a 

panos nas janelas a assistir à festa. Segundo Cunha Mattos (1842 apud 

BAPTISTA, 2001, p. 18).  

A luta entre sarracenos e cristãos é tema do teatro popular Entre-Douro-

e-Minho, segundo Azinhal Abelho (1970, p. 16): “é a glosa mais versada, com 

as Mourismas. Esta expressão de Mourismas encontra-se como a equivalência 

de Mouriscas”. De acordo com Baptista (2001, p. 39): “As mouriscas ou 

(mourismas), sinónimo de representação popular com referência a um passado 

de ressonâncias maravilhosas, exprimem a influência cultural árabe entre nós e 

evocam o velho antagonismo, dos cristãos (o Bem) face aos mouros (o Mal)”. 

“Da Península Ibérica, esta generalidade irradiou para Além-Mar, no tempo das 

Descobertas” (ABELHO, 1969, p. 17).  

 A lenda carolíngia mantém-se viva e se torna mais complexa, 

constituindo-se matéria de ficção, principalmente em território de penitência e 

cruzamento cultural como Santiago de Compostela, itinerário de narrativas, 

jogos cênicos, trovas, sermões e folganças, para animar fiéis. Por serem de 

tradição oral, os autos, além de serem universos de recreação, são também 

passíveis de recriação, no curso do tempo, o que possibilita contemplar a 

plasticidade da obra, permitindo assim os entrecruzamentos culturais na teias 

das influências, passando de uma terra a outra (ABELHO, 1969).  

Augusto Baptista (2001, p. 83) diz que, no Príncipe, o “Auto de Floripes” 

publicado por Fernando Reis em Pôvô Flogá, em 1969, é o que mais aproxima-

se da fonte História do Imperador Carlos Magno e dos Doze Pares de França,  

edição de 1858, obra dividida em três partes, sendo, a primeira, a que mais 
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interessa: de dois dos seus livros derivam os textos dos autos populares 

carolíngios, Floripes em cena (Livro II: todos; Livro IV: parte final do auto de 

Argozelo, na versão de Luciano Manuel Lopes). Mesmo assim, no texto em 

prosa, muitas das características da personagem Floripes são omitidas, ainda 

que integre referências importantes constantes da fonte. 

O “Auto de Floripes” é hoje, no Príncipe, estatuto maior da cultura. 

Correlaciona vida e farsa, passado e presente, o real e a ficção. Apresenta 

alguma similaridade com o texto do auto de Trás-os-Montes, mas afasta-se dos 

autos minhotos (como “Neves” e “Palme”), conforme Baptista (2001). Destaca-

se, ainda, que, na cena do Príncipe, não há memória de participação branca no 

elenco da peça.  

 

2.2 QUESTÕES IDENTITÁRIAS EM (PER)CURSO    

 

                                                                           

No dia de São Lourenço consiste em uma obra ficcional de relevância 

dedicada à expressão cultural de uma sociedade. Na experiência pessoal da 

protagonista encontra-se o principal material memorialístico que alimenta essa 

narrativa, marcada por rememorações de toda uma comunidade. 

O mundo vivenciado pela autora constitui o plano central da narração, 

que trata de evocar memórias, a fim de estabelecer a correlação entre os dois 

núcleos sob os quais se desenvolvem as ações do romance: um paralelo entre o 

tema da vida cotidiana e a comemoração popular na festa do padroeiro, através 

representação do auto de Floripes. 

Trata-se de uma narrativa com características de texto biográfico, que 

aponta para a exploração de elementos dramáticos. O tempo, por exemplo, 

constitui um desses elementos. Considerando-se a duplicidade de momentos 

temporais inerentes à história de vida, percebe-se a oscilação entre o perfil de 

menina e mulher, ao longo do cenário edificado pelas memórias, à medida que a 

vida transcorre, no presente. 

No preâmbulo, em explicação sobre a obra, a autora faz menção à 

importância do auto para a ilha do Príncipe. Faz alusão, também, ao aspecto 

identitário proporcionado por tal acontecimento: 
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[...] Com a personagem principal dentro de outra personagem, quer ser 
um momento de encontro, como se fizessem parte de um mesmo 
contexto, de forma anacrónica, em que o meu universo imaginário 
converge com o Auto de Floripes e com diversos aspectos da cultura 
santomense, a fim de gerar conteúdo capaz de contribuir para o 
conhecimento e valorização da identidade na qual me revejo (p.9). 
 

 

O universo ficcional do romance tem como complexidade abordar a vida 

cultural de uma sociedade, ao explicitar todos os preparativos para a encenação 

do auto, na celebração do dia de São Lourenço. Os parâmetros estabelecidos, 

tanto da participação da protagonista quanto de todos os personagens, no dia a 

dia, contribuem para um horizonte de visão mais abrangente de maneira que, à 

proporção que a personagem central vai adquirindo autonomia, através da 

recordação, é permitido delinear-se um painel de sociedade. A autora lança mão 

da recordação como uma maneira de explicitar os costumes, a vida e a cultura 

da ilha do Príncipe, por intermédio da narração direta das ações dos 

personagens, e, até mesmo, intervenções por parte do narrador quanto à 

condição social de cada um deles.  

A narrativa inicia-se com o desespero de Isma: “[...] Estava possessa. [...] 

agarrou o pilão, virou-o ao contrário tendo feito voar o milho, e sentou-se nele. 

[...] Bibas, o seu animal de estimação, saltou-lhe para o colo.” (p. 15-16). E 

continua a bradar: 

 
- Bibas! Deixa-me, hem! – Gritou, pondo bruscamente no chão o pobre 
animal, que noutra circunstâncias costumava mimar. 
[...] 
Surpreendida, Ma Gaane preocupou-se ao vê-la naquele estado. Olhou 
para Zinha, que sentada num mocho à sua direita separava em 
embrulhos de papel pardo cominho e pimenta, para vender. Nesse 
olhar partilhou com ela a apreensão. 
[...] 
- Isma, minha filha, é o quê? Conta à tua mãe o que é que xtá a passar, 
por amor de Deus! (p. 16). 
 
 

O motivo de tal irritação foi o fato de ter sido preterida para o papel 

principal do Auto. Outra atriz faria o papel de Floripes e isso não era concebível 

para ela, uma vez que tinha todos os pré-requisitos para o posto; um deles o de 

ser virgem. Nesta passagem, o senhor Ligeiro Andrade interferira: “[...] Miúdas 

que já dera todo tipo de cambalhotas, só porque não puseram filho no chão pra 

gente ver, saem Floripes!” (p. 17). E prossegue o mesmo Senhor, de dedo em 
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riste, o seu discurso sobre o rigor dos critérios que são levados em conta para 

“sair Floripes”. Afinal, considera-se até, que: “[...] nessa peça de teatro de 

abrangência internacional, e que, num contexto turístico, deve-se saber, de 

pronto, contar a estrangeiro, toda a história de mouros e de cristãos. [...] E até 

de bobo, se for preciso!” ( p. 18). 

Conforme Nascimento (2011, p. 97), o teatro é um dos vetores culturais 

mais importantes dos são-tomenses: “[...] ao longo de décadas, o teatro parece 

ter sido campo de denúncia de injustiças e, por conseguinte, de atritos com as 

autoridades coloniais.” (p. 97). Ressalta ainda, esse autor, que o teatro de 

revista já existia nas ilhas como uma diversidade, no gênero, até ser censurado 

por constrangimentos políticos, por isso a importância em reabilitar as formas 

mais tradicionais da expressão cultural antes que políticos adotem os meios do 

mercado global para a politização dos bens culturais. Essa é uma preocupação 

do personagem-membro da comissão de produção do auto: “- Lá fora, há quem 

ganha a vida só através da arte de representar! E ganham importantes prémios 

e tudo! Porque a arte de representar, quando é bem desempenhada, é de valor! 

Mas muitos palermas que andam no São Lourenço não sabem disso” (p. 18).  

Vado, outro personagem da intimidade do ambiente doméstico de Ma 

Gaane, procurou amenizar a atmosfera de frustração e procurou consolar Isma, 

pois era testemunha do empenho da moça no estudo do caderno e nos ensaios. 

Todavia, não se propôs a entrar na polêmica. Era de se desconfiar a 

intervenção do poder político na troca de atrizes. Um ano depois, preparavam-

se para mais uma representação do auto e já se falava em novos castelos, 

novas barracas e novas fardas, que deveriam sair dos armários para as devidas 

reformas: “[...] para se lhes colocarem novos galões, novas rosetas. Os 

turbantes, escudos e espadas eram melhorados ou fabricados de raiz, 

consoante a necessidade ou possibilidade financeira dos actores” (p. 21 -22), 

reconhece a voz narradora, que para a reapresentação do auto as fantasias 

deveriam estar intactas e cabia aos atores recuperá-las para esse momento, 

inclusive, dispondo dos próprios recursos.  

O tema da vida cotidiana ganha espaço e os personagens movimentam-

se num mundo de relações, nem tão semelhantes assim, devido à complexa 

ambientação sociocultural, mesmo sendo, cada participante, de uma mesma 

camada social. O conflito individual projeta-se nesse contraste para construir a 
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trama do romance. A voz narradora intervém para detalhar cada atitude no 

interior desses relacionamentos que vão configurando o universo complexo da 

vida demonstrado pela narrativa, através das descrições dos comportamentos, o 

que integra o sistema expressivo da obra. 

Mesmo no advento da festa, sob o céu cheio de estrelas, cenário perfeito 

para os festejos do dia de São Lourenço, Ma Gaane só pensava no que tinha a 

fazer devido à vida atribulada, cheia de reponsabilidades para prover as 

necessidades da família, e, “[...] embora estafada, superava-se e fazia-as com 

prazer” (p. 28). Mas, quando viu a farda de Isma sobre a mesa vieram à cabeça 

pensamentos que tratou de espantar: “[...] Tinha uma vida marcada. Se optasse 

por remoer essas marcas, não lhe sobraria tempo para mais nada” (p. 29). A 

vestimenta fazia-a remeter seus pensamentos a um passado que não queria 

mais lembrar, pois fizera um pacto com a felicidade e tentaria viver na intenção 

de ser feliz.    

A vida na cidade transcorria normalmente até certo ponto, pois, em 

véspera de sair São Lourenço, a farda deveria estar pronta. Turbante, escudo, 

sapatilha, tudo arranjado. Espada lavada e afiada. Quem envergava essa 

indumentária mirava-se no espelho, primeiramente, logo nas primeiras horas do 

dia, depois dirigia-se ao cemitério, a fim de fazer a cortesia de costume. O 

corneteiro responsabilizava-se por parte da ritualística, ao som do instrumento, 

envolvido na personagem do General Embaixador. Em meia hora, após a saída 

do primeiro cavaleiro, a trupe já estava reunida, fazendo rufar os tambores e 

tocando as buzinas, despertando a ilha. 

A paisagem luminosa convocava todo o seu receptivo e estendia-se para 

o público que prestigiava o evento. “[...] O rio Papagaio, do Pico para o  mar, 

corria mais ligeiro e todo o seu caudal eram braços estendidos para os 

visitantes, diluídos em fascínio, que ainda chegavam” (p. 35). Essa é a 

descrição da voz narradora, que permite ao leitor depreender o grau de emoção 

de cada um dos participantes, perante a alegria estampada no semblante de 

cada um daqueles rostos. Uma maneira direta de garantir a satisfação da alma 

concentra-se na performance das mulheres que: “[...] galvanizadas por todo o 

aparato do evento, eram espumas flutuantes” (p. 35).  

A plateia esperava que Isma, a Floripes do ano de 1997, saísse. Uma 

aparição triunfal. Para isso, tinha que se benzer com os pedaços de Aloe vera, 
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que era a contra8 preparada pela avó Faustina. Burlante e Sortibão conduzem 

Isma a casa de Simão, Almirante Balão, como numa cena cortês, bem à moda 

do lugar: “[...] afastou das costelas os braços, o suficiente para que eles, um de 

cada lado, pudessem enlaçar os seus braços nos dela [...]” (p. 36). Ao encontrar 

com o último dos mouros, cumpre-se o ritual no cemitério em memória aos 

últimos atores. No meio da manhã, todos os pares estão a postos, enquanto os 

cristãos, em marcha lenta, desfilavam numa áura azul e verde, com uma cruz 

simbólica, no turbante. Ao ritmo da marcha, nada se compara ao clima 

envolvente de elevação espiritual, ao passo que, os mouros:  

 

[...] Traziam fardas de cores muito garridas, com ouro ou adornos 
dourados e, na ponta do turbante de cada um, uma estrela e uma meia-
lua cintilantes. O ritmo era quente e de folguedo, de suporte belíssono, 
que dava a sensação de fazer tremer o chão debaixo dos pés. Destes, 
o Gigante era uma das figuras de maior destaque, devido ao seu 
tamanho. Portador de uma grande lança que não largava, quando 
tocava a corneta, dava a impressão que se lha ouvia até o cimo do Pico 
Papagaio (p. 37). 
 
 

O que se descreve aqui, nada mais é que a entrada em cena dos dois 

grupos, que muito provocam o público com o luzir das indumentárias e o som 

das cornetas. Nessa altura, Ma Gaane prepara os comes e bebes do casamento 

de Floripes, a princesa moura, com Gui de Borgonha, um cristão. No diálogo 

com a amiga Zinha, Ma Gaane demonstra toda a sua preocupação ao preparar 

a festa, de forma que, motivo algum desmerecesse o sucesso do casamento. 

Além de comprar com seu dinheiro a laranjada que deveria ser servida na festa, 

carregara a grade na cabeça, mesmo achando que isso deveria ser da alçada 

da comissão do evento. 

À fala de Zinha e Ma Gaane, encaminhando-se apressadas para tomarem 

parte dos arremates finais do cenário no palco da rua, intervém a narradora com 

uma reflexão sobre a inter-relação da vida privada com o espaço público em 

vista dos acontecimentos da peça. Atrasada para alcançar a amiga e ajudá-la a 

carregar a grade de laranjadas: “[...] vestiu à pressa a saia plissada lilás, 

pendurada num prego atrás da porta do quarto.” (p. 38).  

A essa hora, a população de Stº Antonio encontrava-se triplicada em 

razão da festa. As pessoas não hesitavam em acompanhar as cenas. Em 

                                            
8
 Contra – preparado tradicional para evitar o mau-olhado. 
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diálogo provocativo, o Almirante Balão, rei dos mouros, investido de poder, 

dirige-se, de seu castelo, ao Imperador Carlos Magno: “- ... Devemos mostrar a 

esses desgraçados a fortidão dos nossos braços e também das nossas luzidas 

armas para dar o exemplo mais brilhante ao mundo” (p. 39).  A resposta do 

Imperador à tamanha confiança e vaidade é contundente: “[...] mande as santas 

relíquias que roubou aos cristãos. [...] não querendo fazer o que lhe mando 

dizer, eu o farei conhecer os dias mais terríveis de um monarca ultrajado” (p. 

43), e acirra os ânimos. A plateia vibra, no auge da representação, quando: “[...] 

Do relógio da torre de um antigo edifício cor-de-laranja [...], soaram as doze 

badaladas do meio-dia.” (p. 44). “[...] Ana tinha posto na mala térmica as 

garrafas de laranjada [...]. Tinha disposto pires e copos sobre a mesa, e, [...] 

cortava em rodelas algumas limas que ficaram à disposição de quem quisesse 

quando fossem servidos os petiscos” (p. 44). 

Era o ápice da representação, a voz de Floripes a ecoar, chamando por 

seu irmão Ferrabrás. Nesse momento, Ma Gaane sente-se nostálgica ao 

rememorar quem já fora: uma delas, afinal. Para ela, camadas e camadas de 

passado amalgamavam-se e o tempo havia passado. De aparência decaída, a 

mestiça “[...] Dava a ideia de que não valorizava [...]” seu cabelo encarapinhado, 

já que andava sempre preso na nuca. Porém, não perdera o “[...] brilho de 

esperança nos amendoados olhos castanhos, de pestanas longas. E esse brilho 

estava muito mais evidente perto do orgulho que sentia por ser Isma [...]” (p. 45) 

a escolhida naquele ano.   

As cenas que envolvem Isma no papel de princesa, emociona Ma Gaane, 

que recorda seus momentos de interpretação. O protagonismo de Floripes 

adquire relevância a partir de declarada sua paixão pelo cavaleiro cristão. 

Paixão esta enfatizada pela narradora como inconcebível para a filha de um 

mauritano, que confiara a ela os tesouros roubados, por isso, o casamento seria 

o ponto alto da representação. De tal modo que, como Ma Gaane já 

determinara, a arrumação da mesa com os quitutes, ela mesma iria fazer.  

A encenação da princesa turca, da varanda do castelo do Almirante, a 

chamar por seu irmão Ferrabrás, para entregar-lhe as relíquias preciosas, 

inclusive a espada, prenda única, é a imagem do desafio a toda forma de poder. 

Essa era a cena que os espectadores se acotovelavam para assistir: “E esse 

amontoado de gente, visto de cima do castelo do Almirante Balão, de onde ela 
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chamava, era uma manta de retalhos multicores que se deslocava depois para 

acompanhar outras cenas de outras personagens” (p. 44). São dadas as 

condições para que todos participem, afirmando certa resistência cultural, como 

postura ativa de representação, fazendo com que todos caibam no mundo. A 

voz de Floripes com toda a elocução proporcionada pelo chá de casca de 

cebola, de banana madura com óleo de palma é a metáfora da reivindicação 

pela visibilidade. 

São cenas que demandam espaço para a montagem do cenário: “[...] do 

edifício dos Paços do Concelho até à Igreja Católica” (p. 46), em decorrência da 

extensão do texto: “[...] a acção decorre pelas ruas, com algumas cenas a 

serem retratadas quase em simultâneo, o que, [...] acaba por dividir o público, 

[...]” (p. 46). Aquele conjunto de coisas dá sentido de pertencimento à 

comunidade. Essas práticas representativas definem quem tem posição 

representativa para integrar o espaço. São relações que acolhem, que incluem 

os preteridos. 

Todos estão a invadir o cenário como em performance interativa, quando 

surge Ferrabrás, personagem atrevido, a instigar o Imperador: “– Ó Carlos 

Magno! Homem covarde e sem valor!” (p. 49), pretendendo instaurar uma 

perspectiva de guerra. Para enfrentar Ferrabrás é nomeado Oliveiros, mas 

também é dado o devido valor a Gui de Borgonha, nessa batalha, em que são 

encarcerados os cavaleiros cristãos.  

É confiado à princesa moura o cárcere, onde estão aprisionados os 

demais cavaleiros cristãos, mas, o fiel escudeiro de seu pai, desconfia e retruca: 

“– Muitos reis se perderam por confiar em mulheres” (p. 46), induzindo-a a 

hostilizá-lo: “– Sortibão, tu és muito atrevido, como desleal e traidor, e 

intrinsecamente maligno. [...] este teu atrevimento não fica sem castigo ...” (p. 

46). Fora-lhe entregue também, a Santa Relíquia, tesouro cheio de mistério, 

roubado em Jerusalém, que a entrega de bom grado ao Imperador Carlos 

Magno. Essa é uma etapa da peça em que a teatralização se concentra no 

sentido que é dado à traição da princesa a seu pai. 

Ricarte de Normandia, um dos doze pares, convertido ao cristianismo, 

esclarece a Carlos Magno, que Ferrabrás é o “Filho de Almirante Balão, rei de 

Alexandria, senhor de muitas províncias e riquezas. [...] É o que [...] roubou as 

santas relíquias [...]” (p. 50). Só assim, o rei percebe o jogo e chama também 
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Roldão para desafiá-lo. Porém, magoado porque fora preterido após uma 

dessas batalhas, já que os elogios efetuados a resultados exitosos abrangeram 

apenas os soldados mais velhos, Roldão prefere não fazer o que seu rei ordena. 

Sua desobediência afronta o Imperador e rende-lhe prisão e até ameaça de 

morte. Autor, personagem conselheiro da corte convence o rei a retroceder em 

sua decisão.  

A essa batalha, com Oliveiros, que domina Ferrabrás, Floripes assistira e 

toma conhecimento da detenção dos cavaleiros e se incumbe de libertar Gui de 

Borgonha. Fora a violência física que enceta para convencer Brutamontes, o 

carcereiro, apela para retórica em longos diálogos, que requerem estudo do 

caderno realmente: “[...] era uma das deixas preferidas de Isma” (p. 53). Numa 

performance verbal, engendra o jogo, promete os tesouros roubados na troca 

pela aceitação dela no grupo dos cristãos como esposa de Gui de Borgonha. 

Essa encenação permite uma reflexão sobre as relações de poder, pois a 

princesa negocia para conseguir seu objetivo, mas também cumpre todas as 

suas promessas e acaba casando com o cavaleiro cristão, que é capturado e 

condenado à forca.  

O espetáculo da simulação do ritual de enforcamento sucede com o 

acompanhamento da comunidade que vibra: “Como se o pau ainda estivesse no 

mato para ser transportado na altura da cena, há uma marcha simbólica em que 

também os espectadores participam, em busca do pau, para que, de seguida, 

haja lugar à tenebrosa tentativa de enforcamento” (p. 55). É um momento 

interativo da encenação, em que todos participam da marcha; uns chamam os 

outros a entoar: “– Ê sun Guigó! Outro responde: - Arê conhá! ...” (p. 55). Mais 

uma cena para a inclusão, considerando o mote, uma das performances que 

todos gostam de praticar. Mais uma vez a reflexão sobre o jogo de interesses é 

explicitado pela súplica de Floripes: “[...] Ó nobre Roldão, cujas grandes 

façanhas por todo o mundo são conhecidas, e cuja lança e espada é horror de 

toda a Turquia; [...] te peço [...]; não te esqueças do teu primo Gui de Borgonha 

e meu esposo, que em tanta afronta está metido” (p. 57).  

Mouros e cristãos digladiam-se até ao cair da noite, quando Almirante 

Balão é vencido e chora a morte de seu fiel escudeiro: “[...] é obrigado a 

reconhecer que nem o seu Deus Mafoma Barba, [...] Deus de pompa, de 

grandeza, de sabedoria e de riqueza, lhe valeu” (p. 59). Finge que submete -se 
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ao batismo e “[...] cospe na cara do bispo e esbofeteia-o” (p. 59). Floripes, 

demonstrando o seu lado perverso e interesseiro, sugere a Carlos Magno que livre-

se de quem nunca será bom cristão, matando-o. Entretanto, num ato de coragem, 

devolve as relíquia, que haviam sido saqueadas. Chega ao ponto de declarar para 

Ferrabrás sua complacência para com a perdição da alma de seu pai.  

A festa continuava no Upá Cucúndia9, uma espécie de point da vida 

noturna da cidade, com o acompanhamento do conjunto África Verde. A terra de 

Marcelo da Veiga, no Golfo da Guiné, segunda maior ilha do arquipélago, 

acordara sob o sol de agosto e os turistas fotografavam as imagens 

antagônicas: de um lado belas paisagens, do outro a decadência, a pobreza, 

numa ilha fadada ao esquecimento. Stº António Abade fora capital de São Tomé 

e Príncipe por um período da colonização portuguesa. Descoberta a dezessete 

de janeiro de 1471, um ano após a descoberta da Ilha de São Tomé, dista daí 

cento e cinquenta quilômetros. Ilha do Príncipe é em homenagem a D. João, o 

príncipe Perfeito. 

A paisagem exuberante conciliada à simpatia dos principenses consiste 

em um dos aspectos identitários, já que constitui um suporte para driblar o 

esquecimento. Ainda assim, os mais velhos demonstram um certo saudosismo 

dos tempos coloniais, o que não deixa de consistir em identidade, já que a 

tradição co-existe no espaço cultural das ilhas. Além da Cultura de São 

Lourenço ou Auto de Floripes, a Festa do Picão, a da Nossa Senhora do 

Socorro ou da Cruz Nascida são eventos tradicionais, culturais ou religiosos, 

que se reinventam como “[...] uma verdadeira lufada de ar fresco” (p. 62), como 

ressalta a voz narradora.  

O auto já estava sendo encenado quando Paulo chega para fotografar a 

princesa Floripes, que chamava por seu irmão Ferrabrás, no castelo do 

Almirante Balão. Vestida daquela forma, o encanto de Floripes sobressaía. 

Estava ali inscrita a manifestação de poder, um poder singelo, relacionado ao 

amor. Desta vez, Paulo viera em missão médica, para a implementação de um 

dos projetos ligados à doenças tropicais. Estivera na ilha aos dezessete anos, 

em uma das viagens, que recebera como presente por ingressar na Faculdade 

de Medicina. 

                                            
9
 Upá Cucúndia – coqueiro, pau de coco. 
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Numa caminhada pela cidade contempla as ruínas, como elemento de 

identificação cultural: “[...] espalhavam-se miseravelmente o descuido 

delapidante de um valioso património que a todos deveria interessar preservar” 

(p. 70). A paisagem fê-lo lembrar de uma paixão ainda na adolescência. Uma 

rama, que saía de dentro da mansão Maria Umbelina reporta-o ao passado e 

recupera a imagem de Maria: “Era como se estivesse e vê-la, com os olhos 

cheios de água e lábios trémulos, [...]. Contudo, como se o seu anjo da guarda 

estivesse à espreita [...], foi tomado de assalto por lembranças alegres” (p. 70).  

Coincidentemente, ao chegar ao hospital, a fim de conhecer as condições 

de trabalho, depara com: “[...] os guerreiros emergidos dos confins de um tempo 

que atravessa séculos sem perder a acção” (p. 74). Eram os atores que 

vivenciaram os seus papéis históricos com toda a intensidade. A marca da 

Batalha dos Sete refletia-se também nas condições precárias de trabalho, no 

hospital, onde casos de má nutrição e disenteria eram casos de morte. 

O bar Passô, onde encontrava-se Dr. Bollat e Paulo, mantinha-se 

movimentado devido à alta estação. Lá estava Floripes na indumentária de 

garçonete, cujo uniforme: uma saia colada e muito curta, não combinava com a 

graciosidade dela. Afinal, a intenção é dar visibilidade ao negócio. Porém, 

quando a voz narradora reporta-se ao perfil da moça, reafirma a existência de 

uma certa timidez na atriz principal do auto. Portanto, não havia sequer 

identificação alguma com aquele uniforme. A farda que realmente identificava-

se era a do auto. Mas, como era nova no emprego, sujeitava-se. Paulo, que 

encontrava-se no bar, não duvidou de que estava em contato com a Floripes do 

dia anterior, entretanto quis reafirmar. Pegou as fotos, e, como uma memória 

visual, constatou a imagem de Isma, o que passara a ser constantemente.  

A vida cotidiana transcorre em meio à escassez de recursos como o velho 

colchão com “[...] enchimento de palha de milho seca, mal desfiada, que não 

oferecia qualquer conforto” (p. 82), onde dormiam as cinco relíquias de Ma 

Gaane, que exercia o papel de pai e mãe a trabalhar de sol a sol, como 

lavadeira e passadeira. Não concluíra o seu curso de enfermagem. “Na ilha do 

Príncipe não se faziam cursos nenhuns” (p. 83). E vira a história repetir -se com 

seus filhos. Isma vivia “[...] a decorar as deixas do Auto de Floripes até juntar a 

essas ocupações o serviço no bar Passô” (p. 83). Apesar das privações, Ma 

Gaane ainda conserva certo bom humor. Declara que não tem muita sorte no 
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amor, a cada tentativa de construir uma família, acaba sozinha e mais um filho 

para alimentar. Era o caso de Amadeu e Tita, filhos de Raimundo, que viajara 

para o Gabão em busca de vida melhor e lá amancebara-se com uma gabonesa 

dona de padaria. Fazia flipotches muito bem, uma espécie de pirão feito com 

farinha de mandioca e vendia-os: 

 
[...] O vento suave levava o cheiro agradável, anunciando à clientela 
que já estavam prontos. [...] Ma Gaane era, de fato, uma mulher de um 
saber-fazer que não se podia ignorar. Criada entre a casa dos seus 
pais e da sua madrinha, uma senhora muito prendada, aprendeu de 
tudo. Sabia bordar, arrumar, cozinhar, fazer uma infinidade de doces. 
Gostava de experimentar novas receitas, que resultavam bem, quase 
sempre à primeira. Costumava fazer pratos típicos da terra, doces e 
salgados, por encomenda para festas. Por ocasião do Natal e da 
Páscoa, era quando os pedidos eram feitos em maior número (p. 87). 

 

Saíam juntas para trabalhar, mãe e filha. O negócio dos flipotches ficava 

sob a responsabilidade dos vizinhos. Essa colaboração, essa solidariedade 

típica do lugar tranquilizava Ma Gaane, que lavava roupa no Budo-Budo, uma 

parte do rio Papagaio, perto de Horta Cana, onde morava, “[...] um espaço para 

os mergulhos, de que desfrutavam não só as lavadeiras” (p. 89). 

À hora do almoço, Paulo e Isma encontram-se no bar Passô. Trocam 

algumas palavras e ela empresta-lhe o guarda-chuva para desagrado de Dona 

Teresa, gerente do estabelecimento, que desaprova a intimidade dela com o 

estrangeiro. Isma percebe que algo de diferente chama a sua atenção: “[...] Os 

meus olhos estão a enganar-me ou será que desperto nesse branco o mesmo 

que ele desperta em mim?” (p. 92). De volta ao bar, Paulo devolve o chapéu de 

Isma e oferece-se para acompanhá-la até a casa. Em boa companhia transita 

na zona de perigo sem medo, pois os cães de guarda da polícia e o do Sr. Alex 

estavam sempre soltos a esta hora. O do Sr. Epifácio apenas assustava. Se 

optasse para passar pela margem do rio Papagaio passaria pelo sumidor San 

Lujá Botê10, um lugar lendário. Conversavam sobre a apresentação de Isma no 

auto, sobre a família também, pois uma das damas era sua irmã, a mais escura.  

Despediram-se antes que os coscuvilheiros do jardim Má Língua os 

descobrissem e começassem a comentar maldosamente. Isso poderia acarretar 

problema para ela do tipo: submeter-se a um exame de virgindade, pois essa 

                                            
10

 San Lujá Botê – Senhora Luzia Botelho – lugar misterioso na foz do rio Papagaio onde, diz a lenda, 
desapareceram algumas pessoas na travessia.  
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era uma das exigências para “sair Floripes”. “[...] Ela lembrava Maria, [...]. 

Representaria Isma para ele a possibilidade de regatar uma parte do seu 

passado a que, em boa verdade, depois de o ter vivido e abandonado a ilha, 

nunca tivera atribuído tanta importância?” (p. 98). A memória de um momento 

semelhante estava tão para trás, que Paulo se convencera de que era a 

primeira vez que sentia tudo aquilo, “[...]. Que experimentava a paixão mais 

autêntica e sublime de toda a sua vida” (p. 111). Só poderia ser uma marca 

daquele lugar tão paradisíaco, tamanha paixão. 

O cenário da festa estava montado para uma segunda representação. Os 

turistas que visitavam a cidade lamentavam o estado de degradação dos 

edifícios, a não ser o dos Paços do Concelho, pois havia sido reabilitado para os 

serviços da administração. Era assim desde os tempos coloniais. Ligeiro 

Andrade ironizou e questionou ao falar para uma espanhola que os serviços 

administrativos que poderiam funcionar ali deixavam a desejar, pois era preciso 

saber por que estava tudo a cair, uma vez que aquela ilha era isenta de guerra, 

seca ou terremoto. Mas, no ambiente da discoteca, que configura os parâmetros 

da globalização, estavam colados, nas paredes, posters de cantores famosos. 

 

O globo giratório no tecto, ao centro, produzia inúmeros arco-íris em 
permanente movimento. Não havia lugar por onde se mexer. [...] Era 
daquelas sessões em que conseguir dançar com Garcia ou não era 
praticamente indiferente. Todo o encanto de sua dança residia na maneira 
cadenciada como ele o fazia, na leveza e ritmo dos seus movimentos. Era o 
que todas as raparigas apreciavam: deslizar alegremente pela pista de 
dança no embalo das passadas de Garcia. De preferência, ao som de uma 
quizomba de Olivier N’Gomá, [...] era necessário espaço, que era o que 
menos havia naquela tarde. Magro, [...], preto, simpático, Garcia [...]. Além 
de ser o DJ da discoteca, era, para dançar, o mais requisitado [...] da Upá. 
Trazia uma camisa branca que se apresentava luminosa devido aos efeitos 
da luz especial (p. 126). 

 

A Upá-Cucúndia é um espaço de lazer dançante, como uma discoteca. 

Aliás, a primeira da ilha e continuava bem frequentada, principalmente,  na 

época dos festejos de São Lourenço. Assim como em todo espaço-sensação, na 

vida noturna das metrópoles, a capacidade de pessoas no recinto extrapolava e 

a movimentação era grande, tanto para saborear um belo polvo, tomar uma 

cerveja Rosema não muito gelada, quanto para dançar ou encontrar amigos: 

“[...] A vista era óptima, apesar da fraca iluminação” (p. 78). Funcionava como 

um point, onde se encontravam os amigos e namorados. Só que um espaço, 
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cujas características atendem ao estilo contemporâneo, portanto um espaço 

pós-moderno.  

De novo, na rua, aquela onda gigante de cor e som. Um espetáculo. Mas, 

para Paulo, o melhor era admirar a princesa, cujo cinto largo de verniz afinava a 

sua cintura, ao passo que os galões do vestido reluziam ao balanço das ancas. 

 

Tal como os mouros, os cristãos já tinham saído à rua, ou seja, já tinham 
entrado em cena. Os galões prateados que traziam nas fardas não 
resplandeciam menos que os olhares festivos da assistência. Espectadores 
havia que se deleitavam verdadeiramente com as cores suaves e com o 
compasso firme e tranquilo com que desfilavam, esbanjando charme e 
elegância. Mas será sempre dos mouros o poder de arrebatar as pessoas e 
de arrastá-las por todos os cantos da cidade (p. 136). 

 

É um balé de identidades, em mundos paralelos de ritmos segmentados 

tanto pelo som das cornetas quanto pelos instrumentos musicais do conjunto 

África Verde: “[...] Finda a representação do Auto e a recolha dos actores 

exaustos às suas casas, podia-se eventualmente comer nas barracas, ficar à 

conversa com amigos nas ruas, [...]” (p. 147-148 grifo da autora). Isma iria à 

essa matiné, mas, para isso, “[...] livrou-se do turbante e da farda. Sentiu-se 

leve. Estendeu os pulsos para a mãe, que lhe tirou as pulseiras de ouro. Tirou 

alguns ganchos que ainda tinha no cabelo [...]”, para encaminhar-se ao fundo da 

casa, onde, no banho, “[...] ensaboou-se três ou quatro vezes para neutralizar o 

cheiro nauseabundo de todos os remédios da terra que lhe puseram no corpo 

para afastar o mau-olhado” (p. 149). Era uma maneira de desvencilhar-se do 

universo da personagem moldada pela tradição, para que agora pudesse ser ela 

mesma. Iria curtir a matiné dançante e ainda levar para Paulo um pedaço de 

bolo pintado, protegido num tupperware, para que o glacê não ficasse colado no 

guardanapo.  

Pode-se depreender a ideia de identidade também, através da preparação 

do evento: dos ensaios, da escolha do elenco. Para esse fim, faz-se um balanço 

dos resultados da última apresentação, ano após ano, para que se façam os 

ajustes necessários. É o momento em que os componentes reúnem-se no 

edifício cor de laranja, onde ensaiava também o grupo Tago Mago. A comissão, 

nesse último encontro, soubera, através do próprio Maurício, velho integrante do 

auto, que pretendia fazer o papel de Gui de Borgonha, pois queria desfilar com 

a princesa enquanto era novo e bonito. “Na verdade, [...] o interesse de Maurício 
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em representar Gui de Borgonha era pela vontade de ostentar pelo braço, por 

toda a cidade, a rapariga escolhida. Ficaria em todas as fotografias e filmagens 

[...]” (p. 175). Seu interesse era sobressair, porque sabia que não faz parte da 

cultura do auto a sedução da atriz escolhida. 

Atentando-se para o contexto cultural, no Príncipe, podemos ressaltar o 

vijamento, um ritual antigo ainda em vigor, relativo aos procedimentos do 

nascimento de uma criança até o seu sétimo dia. Zinha era uma das poucas 

mulheres que ainda adotava essa tradição, colocando debaixo da almofada do 

bebê, objetos como: tesoura aberta, duas facas cruzadas, dombó entrançado e 

cundú mié vé.11 Ao final dos sete dias, a criança era apresentada ao mundo, 

pela parteira, e as crianças que ajudaram a enterrar a placenta traziam moedas 

ou um pouco de izaquente de açúcar para o bebê, até começar a dança ao som 

do toque das facas e das tesouras: 

 
Lá fora, no quintal, estavam todos prontos a festejar, embora alguns 
ainda com olhos de sono. As crianças que ajudaram a plantar a 
placenta, e que se sentiam muito orgulhosas por isso, passaram a ser, 
por esse motivo, comadres e compadres de Zinha. 

   [...] 
Às cinco da manhã, a senhora Quéia levantou o bebé nas mãos e saiu 
à porta. Assim mostrava-lhe o sol. Agora ele estava pronto para 
enfrentar o mundo. Com tudo o que tem, de bom e de mau. 

 

Esse ritual puxa a Dêcha, uma dança típica, com os braços ao nível da 

cabeça e mãos abertas, acompanhada por tambor, em que todos os 

participantes respondem à letra da música, em coro, no mesmo compasso:  

 
                                     
 

Comande pié da mi 
                                      Chê bôn pan támá 
                                       Chê bôn fá pan zuga 

 
                                       Cupadê pié da mi 
                                       Chê bôn pan támá 

                                     Chê bôn fá pan zuga
12

 (p. 205). 

 

                                            
11

 Dombó – Folha nova de palmeira. 
    Cundú mié vé – Pelos púbicos de mulher velha. 
12

Comande pié da mi – Comadre veja-a por mim, 
   Chê bôn pan támá – Se é boa, para eu a acolher 
   Chê bôn fá pan zuga – Se não é boa, para eu a rejeitar 
   Cupadê pié da mi – compadre, veja-a por mim 
   Chê bôn pan támá – Se é boa, para eu a acolher 
   Chê bôn fá pan zuga. – Se não é boa, para eu a rejeitar. 
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Através da criação musical, os acontecimentos são divulgados, como por 

exemplo, o relacionamento amoroso entre Isma e Paulo, que fora disseminado 

numa sátira musicada por sun Zé Maiá: “Inen mino poçán/Iá ni xigá ni conhó fô, 

recainda...”13. Ele dissera para Ligeiro Andrade, que não era uma música, e sim, 

uma declaração, pois a Floripes de dias atrás “[...] já anda toda desalinhada 

como se fosse uma qualquer, na boca das pessoas...”. Então: “[...] Compadre 

conta-me tudo, não me esconda nada, se me faz o grande favor! Porque a maior 

interessada não deve estar a par de nada, [...]” (p. 222).  

Ele mesmo levaria a informação para Ma Gaane, que, mesmo 

desapontada, saberia conduzir s situação, embora o tio de Sabina oferecesse 

seus préstimos, presunçosamente, achando-se mais eficiente para resolvê-la do 

que a mãe de Isma. Afinal, era homem, chefe de uma família, assim como ela. 

Entretanto, achava que o mérito para resolver esses problemas estava sob a 

alçada do sexo masculino. 

 Isma descumprira, enfim, uma das exigências quando se estava na 

posição de Floripes. Mas, é impelida a declarar para sua mãe toda a verdade, já 

que esta se dispusera a inquirir até a governante da casa do Dr. Bollat, pois não 

queria “[...] ver a sua filha enrolada com um homem que, provavelmente, a teria 

na conta de um pequeno parque de diversões, de que ele prescindiria quando 

se fartasse” (p. 228). Quisera negar seu envolvimento com o médico para a 

mãe, porém quis evitar o castigo, o qual, na maioria das vezes, desencadeava 

violentas sovas nas moças, em função do rigor de saber trilhar um caminho 

perfeito e não um mau caminho, que deveria ser, naturalmente, o de amar 

alguém que não fosse do mesmo lugar ou da mesma classe social. Dessa 

forma, o motivo da censura estará bem mais propenso à punição, uma vez que, 

trata-se do amor, mas a um estrangeiro.  

Nesse mesmo dia em que mãe e filha esclareceram o boato de que Isma 

e Paulo encontravam-se, foi transmitida a ele a exigência que fizera Ma Gaane 

para reunirem-se e conversarem sobre o rumo que tal namoro deveria tomar. A 

convocação feita a Paulo, para que fosse falar com Ma Gaane, fizera-o sentir-se 

pressionado. Talvez, se a iniciativa partisse dele fosse menos constrangedor. 

                                            
 
13

 Inen mino poçán – As meninas da cidade 
   Iá ni xigá ni conhó fô, recainda... – quando nem sequer chegaram a algum lado, já estão em  
   decadência.             
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Havia pensado nisso, mas, na verdade, não teve pressa. O fato é que, tanto 

para ela quanto para todos os outros habitantes da ilha, um envolvimento dessa 

natureza, com um branco, de uma cultura europeia, causaria mal -estar. Essas 

características poderiam configurar o descaso, a falta de compromisso ou 

exploração.  

Como havia prometido que iria, todo o ambiente da casa fora elaborado 

para essa recepção, numa demonstração da importância que tem a família para 

a comunidade principense, ainda que não seja olhada sob o modelo sistêmico 

de família. Os laços afetivos, nessa obra, são tão expressivos, que, no contexto 

do domínio particular, detêm o poder de influenciar o que poderá ser levado a 

público. A partir do momento em que Paulo estacionava o Vitara, sua futura 

sogra já o espreitava, através da janela: “[...] Desviou o rosto para um pedaço 

de espelho. Estava encaixado na ranhura feita pela folga na sobreposição de 

duas das tábuas da parede da sala.” (p. 231-232). A singeleza dos objetos 

descritos levam a crer que o ambiente era de casa simples, mas a maior riqueza 

para Ma Gaane era a sua família: “[...] Ajeitou pela segunda vez, as flores de 

plástico na jarra de vidro ao centro. Lavadas por Isma no dia anterior, não se podia 

ver nelas um resquício de pó” (p. 232). O espaço tão simples, que comportava ela e 

sua família, além de Zinha, sua amiga com os filhos. À chegada do visitante tratou 

logo de comunicar-se com ela para que os deixasse sozinhos:                                  

  
 Ma Gaane estava nervosa. [...] 

 
- Vamos diretamente ao assunto – começou [...], com alguma     
rispidez         e comoção nas palavras. – Eu sou Maria Grande, mãe de 
Isma. Este é Mário, irmão dela. [...]. Pai de Isma não está aqui no 
Príncipe. Eu sou mãe e pai dos meus filhos. Mãe solteira, sabe?! - já 
tinha os lábios trémulos e olhos a boiarem lágrimas, que ela tudo fazia 
para não deixar rolar.  
                                      
- Isma tem boa cabeça para estudo. [...] O meu objetivo, como mãe 
dela que eu sou, é criar condições para ela poder ir para São Tomé 
continuar os estudos, [...] O senhor chega, não sei com que intenção, e 
vira a cabeça de minha filha ao contrário! E ela, que não sabe nada da 
vida, foi na sua cantiga (p. 232). 

 

De realidades diferentes, Paulo logo percebeu, pelo discurso da futura 

sogra, que não explicitara sua intenção, já que não mencionou aquilo que a 

interessaria em relação ao namoro: “[...] o compromisso de levá-la ao altar” (p. 

233). Achava que o casamento seria a melhor maneira de consolidar o 
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compromisso entre os dois. Afinal: “[...] A sua filha era uma princesa” (p. 233). 

Nesse caso, se é para uma princesa, garantido o direito de adquirir todas as 

regalias que a vida lhe proporciona, é nesse patamar que ela merece viver, e 

não no contexto onde todas as carências imperam: “- Então doutor vai casar 

com Isma!? – indagou Mário, subitamente, como se tivesse lido os pensamentos 

da mãe. Se minha mãe aceita, eu também estou de acordo – adiantou o rapaz, 

sério (p. 234).  

A família de Isma, ao encurralar Paulo, arrancou dele o pedido formal de 

casamento, embora ele o considerasse prematuro: “Era nessas alturas que se 

sentia novamente humilhado, confuso, receoso” (p. 235). Além disso, achava 

que um pedido de casamento não prescinde de certo romantismo. Aquela 

situação em que se encontrava, então, era o oposto dos moldes que preferira 

para viver cada etapa de uma relação:  

 
[...] Era impossível não se lembrar de Andreia     [...]  
[...] Voltar a passar por uma situação semelhante, [...] era o seu maior          
medo, mesmo que a sua consciência não o tivesse presente.  
Assaltado por esses pensamentos, teve outra sensação intrigante                        
ao reparar melhor nas feições de Ma Gaane. Achou-a parecida com 
Maria, com a recordação que recuperava dela, cada vez mais vívida à 
medida que falava e ele a observava, mais atento. E lembrar-se de 
que ela se apresentara como Maria Grande no início da conversa era 
outro elemento que juntava para deixa-lo ainda mais intrigado (p. 235). 

                

             Já vivera uma desilusão amorosa antes, portanto considerava 

precipitado comprometer-se por enquanto. Além de tudo, nas circunstâncias em 

que se encontrava: de um lado, a experiência marcante com Andreia, do outro a 

perspectiva de ser, Maria Grande, aquela paixão do passado, que lhe causaria 

o constrangimento de afirmar uma verdade, que escondera ao longo desses 

anos. Isso deixava-o intrigado, medroso e melancólico: 

 
     [...] 

Quando, discretamente, olhou em redor, o seu olhar prendeu-se na 
fotografia que estava no porta-retratos sobre o armário, do seu lado 
direito, atrás de Ma Gaane. 
- Vejo que está ali uma fotografia de Floripes. Posso vê-la de perto? – 
perguntou. 

                                     [...] 
Ao tomá-la na mão, Paulo sentiu um verdadeiro assombro. A foto tinha 
sido tirada por ele há dezasseis anos e tinha chegado às mãos de Ma 
Gaane por intermédio de Vado! 
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Estava ali inscrita, na fotografia, a imagem de uma experiência vivida e 

colocada involuntariamente no inconsciente. O vestígio do passado estava 

naquela imagem, que não poderia ser contestada, pois, como descreve Susan 

Sontag: “Uma fotografia não é apenas uma imagem (como a pintura o é), uma 

interpretação do real; ela é ao mesmo tempo um vestígio, um modelo direto do 

real, como uma pegada ou uma máscara mortuária” (SONTAG, 1979, p. 154 

apud ASSMANN, 2011, p. 169). E ainda para Assmann: 

 

[...] a memória das fotografias, excelente e inesgotável, assume vida 
própria como recordação fantasmagórica, tão logo se suspenda o texto 
narrativo e comunicativo que as emoldura. Só esse texto logra 
retraduzir as imagens externas da memória em recordação viva 
(ASSMANN, 2011, p. 238). 

 

A certeza de ter como sogra a Maria com quem se envolvera há 

dezesseis anos, desestruturou-o emocionalmente. Uma ironia que só mesmo a 

vida poderia explicar. “[...] Já não conseguia deixar de se lembrar dela com 

frequência, especialmente quando estava com Isma. [...] O seu incómodo 

prejudicava a qualidade dos momentos que passavam juntos” (p. 237).  

Achou que não valeria a pena desenterrar aquele passado. Mas, era 

preciso esclarecer a dúvida de que Isma pudesse ser sua filha: “[...] Tomou, [...] 

consciência de que não podia continuar a fazer ouvidos de mercador ao que a 

sensatez lhe dizia” (p. 238). Não queria perder a mulher que amava. O tormen to 

da insegurança, que a visualização da fotografia lhe causara, agia como uma 

maldição, como nos versos de Jürgen Becker, em O resto que faz falta, na 

epígrafe no capítulo “Imagem”, do livro Espaços da recordação, de Aleida 

Assmann (2011, p. 235): “[...] É como uma maldição/esse tipo de lembrança, 

essa permanência de imagens/ que deformam o olhar sobre o hoje e o agora”.  

Daquela fotografia emanara uma camada de vida, cuja recordação 

comprovava o vestígio do passado, ao qual o presente está ligado. Dessa 

realidade, partiram radiações que atingiam o relacionamento dos noivos. Mesmo 

assim: “[...] Com a cabeça num turbilhão. [...]” (p. 238), entrega-se à sedução de 

Isma, quando outra imagem, “[...] na parte interna de seu braço direito, perto da 

axila, uma marca escura de contorno irregular com o tamanho aproximado de 

uma moeda de mil dobras [...]” (p. 238), voltou a atormentar-lhe. 
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“Sentadas lado a lado, debaixo da casa de Zinha, [...]” (p. 250), as duas 

amigas viviam o dia a dia com as suas preocupações, porém Ma Gaane ainda 

não tivera o impacto da recordação de seu encontro com Paulo. Essa lembrança 

caíra no esquecimento como uma estratégia de fuga, para evitar o sofrimento da 

censura diante da falha quanto ao não cumprimento dos requisitos de uma 

Floripes. Sobre os sentidos de memória e esquecimento, é interessante anotar o 

que considera Candau (2011, p. 127): 

 

[...] O esquecimento não é sempre uma fragilidade da memória, um 
fracasso da restituição do passado. Ele pode ser o êxito de uma 
censura indispensável à estabilidade e à coerência da representação 
que um indivíduo ou os membros de um grupo fazem de si próprios. 

 

Segundo observa a voz narradora, Paulo reflete sobre seu drama e o que 

mais deseja é sair de si mesmo, a fim de afastar as circunstâncias que o 

levaram ao tormento, ao risco de comprometer sua paixão, de modo que não 

pudesse mais vivê-la: “[...] quem nos dera estar num palco a representar. [...] os 

nossos dramas seriam criação artística de alguém com imaginação muito fértil, 

e nós os talentosos actores [...]” (p. 253). Vivia um misto de recordação e 

presente, que lhe tiravam o sossego. Dessa vez resolvera chamar Ma Gaane até 

sua casa para almoçarem juntos e conversarem. Ela chegou a pensar que tratariam 

dos preparativos para o casamento. Ao contrário do que imaginara, o momento seria 

de revelações. Durante o almoço apercebera-se que o identificara, “[...] embora não 

tivesse nenhuma fotografia dele” (p. 254). Nesse momento, ao invés da fotografia, o 

mais importante é a recordação do próprio Paulo, dos tempos em que viajou por 

outros países africanos até aportar na ilha do Príncipe, no dia de São Lourenço, 

quando se apaixonou pela Floripes do ano.  

Interessa ressaltar nesse episódio o quanto essa memória estava 

sufocada em Ma Gaane, a ponto de não reconhecê-lo. É evidente que, para ela, 

esse amor não passou de mera ilusão e preferiu esquecer. Um sentimento que 

não valeria a pena trazer à tona, além disso os preceitos tradicionais não 

permitiriam desculpa alguma sobre essa paixão, desde quando as condições 

nas quais esse encontro aconteceu vão de encontro aos costumes. Para 

Hannah Arendt (2014, p. 63), nem tudo pode ser presença na cena pública: “[...] 

existem assuntos muito relevantes que só podem sobreviver no domínio 
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privado.” O amor, por exemplo, só sobrevive ao encanto no resguardo da 

intimidade, ao passo que, a amizade pode ser levada à publicização. É o caso 

de Zinha e Ma Gaane, cuja amizade guardara o segredo durante anos e anos. 

Ele recorda tudo o que viveram juntos e ela teria que esclarecer a paternidade 

de Isma: “[...] Tinha de responder afirmativamente. Fê-lo. Não precisou de 

palavras. [...]” (p. 254).  

 
                                     [...] 
                                     A revelação tinha sido demolidora. 
                                     Contrariamente ao previsto, Isma chegou. [...]. 

Com os corações comprimidos, olharam para ela. Nenhum dos dois teria 
capacidade para disfarçar a emoção no ponto da comoção em que 
estavam. [...]. 

                                     [...] 
Ma Gaane aproximou-se da filha, [...]. Como dizer-lhe que o seu amor 
era uma impossibilidade pegada? Como dizer-lhe que a paternidade em 
que acreditava, construída com tanta perfeição, não passava de uma 
farsa? Como dizer-lhe que não era a pessoa mais correta, mais 
transparente do mundo?  

                                     [...] 
                                     - O que aconteceu? – Isma afligiu-se. 
                                     [...] 

- Eu sou mesmo teu pai, [...]. Não há outra maneira de dizer-te isto! 
Lembras-te de eu ter dito que estive cá há dezasseis anos? (p. 254-255). 

 

Esse trecho explicita uma realidade inusitada, cujo conflito das 

personagens amantes fora suscitado pela lembrança, no auge da recordação. A 

mulher amada, agora, seria a filha que Paulo não conhecera, e que estava a 

sua frente. Sentira o seu eu fragmentado como na imagem do espelho do 

lavatório da casa de banho, que atirara ao chão com toda a violência, ao 

regressar, após ter deixado em casa Maria Grande e sua filha.  

Essa verdade não poderia tornar-se pública, pois implicaria em consequências 

inerentes ao engendramento para que Fernando ficasse convencido de que era o pai 

de Isma, já que “[...] era mestiço, de pele muito clara, que podia facilmente passar por 

caucasiano. [...]” (p. 259). Desse modo, poderia acobertar um erro, construindo um 

falso cenário para uma paixão, que só as aparências, com as quais ele tanto se 

preocupava, poderia testemunhar, como por exemplo, celebrar o casamento dos dois: 

ele e Ma Gaane com “[...] uma festa de arromba que pudesse causar muito boa 

impressão junto aos convidados e ser depois comentada por todo o Príncipe. [...]” (p. 

259). Entretanto, para ela, bastava receber a bênção da igreja católica, para não 

parecer que estavam distantes dos preceitos da religião.  
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O questionamento aqui consiste em considerar até que ponto e por que Ma 

Gaane silenciara quanto à consequência de seu encontro amoroso com Paulo em 

nome de um comportamento ideal no período em que representava a Floripes. Esse é 

um tempo simbólico, em que até mesmo o local torna-se o próprio sujeito dotado de 

memória. Na ocasião da festa de São Lourenço, a moça, cuja personalidade é a 

encarnação de uma Floripes, não poderá transpor a barreira da tradição, que é a de 

manter-se virgem. O cenário montado, pelas ruas da cidade, já carrega uma força 

simbólica, emanando certa magia, que, além de fazer convergir vários domínios da 

vida dos indivíduos, há também fatores muito importantes como as performances, que 

inibem qualquer intenção de distanciamento dos costumes. Esse conjunto de fatores 

irradia uma aura do local, envolvendo cada participante, com suas roupas coloridas, 

no compasso da teatralização, o que pode reforçar as relações sociais, já que não 

houve uma separação do grupo:   

 
Há coisas que são concebidas para determinado fim e que, enquanto o 
cumprem, acabam por funcionar como elemento gerador de sentimentos, 
catalisador de atenções diversas, como se fosse um objeto de desejo capaz 
de transformar a vida de quem as exibe. 
Era o que traduzia o olhar de Isma fechado sobre a farda de Floripes, 
arrumada dentro de um saco, pendurado na parede do quarto (p. 260). 

 

Tudo o que Isma queria era perceber o grau de influência que aquele figurino 

repleto de sedas e cetins coloridos, fitas e rosetas engalanados, que agora 

encontravam-se “[...] dentro de um saco, pendurado na parede do quarto [...]” (p. 260), 

exerceriam em alguém. A fotografia de sua mãe como Floripes e sua farda 

acondicionada num saco pendurado na parede, deixavam-na bastante irritada, a 

ponto de: “Não satisfeita, quando pouco ficara por queimar, Isma, em dois passos, 

pôs-se sobre esse resto, amassando-o electricamente com os pés, como se dançasse 

sapateado, ignorando o fogo que ainda havia. Descarregava toda a sua revolta. 

Parecia um momento de djambi”14 (p. 264). 

Enquanto isso, Sabina preparava-se para o próximo São Lourenço. Teria agora 

como objeto de leitura o caderno de estudos de Floripes. “[...] E, ao passar pelo centro 

da Praça da Independência, já se imaginava à varanda do castelo do almirante Balão 

a dizer a deixa principal” (p.269). Estava confiante de que Isma lhe emprestaria a 

farda, não sabendo que ela a destruíra, ateando fogo na mesma. Esse episódio 

alarmou ainda mais Ma Gaane, que, ao mesmo tempo que compreendia a forma de 

                                            
14

 Djambi – Ritual praticado para cura através de conexão com seres ancestrais.  
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desabafo da filha, não encontrava explicação para que tenha feito desaparecer a 

farda, tendo em vista o sentido que tinha para cada um dos membros daquela 

sociedade. 

E a vida seguia o curso que deveria seguir, na mesmice do dia a dia. Natal, 

Missa do Galo e o romper de um novo ano demonstravam a similitude dos hábitos 

celebratórios dos países europeus católicos. Vira-se um ano, outro, e renova-se o 

desejo de alcançarem-se os sonhos, que permanecem inalcançáveis, tal qual cada 

roupa, cada acessório, que não eram renovados a cada ano.  

Recomeçavam os exaustivos ensaios com bem mais disciplina e exigência na 

assiduidade, pois levariam o “Auto de Floripes” para ser encenado em Portugal, na 

Expo 98. Sabina vestira “[...] a farda sob o olhar vaidoso da mãe. [...], que: 

 

Regulava o franzido dos elásticos nos punhos, que faziam balofas as mangas 
do vestido da farda. Enquanto isso, ligeira, Bela ajeitou-lhe o saiote à volta da 
cintura e encaixou-lhe na cabeça o turbante, que tomou de cima da cómoda. 
- Minha filha está um espetáculo! [...] 
- Ferrabráaas! Sabina soltou a voz para a mãe, sorridente. 
Bateu palmas de peito estufado. Num passo, chegou-se à cómoda e pegou 
num batom cor-de-rosa que era dela, mas que Sabina lhe havia tirado e que 
usava uma ou outra vez quando ia a Upá Cucundia. Tirou a tampa e, à 
pressa, pintou-lhe os lábios (p. 279). 
 
 

 Tudo isso era para garantir a segurança da interpretação dos atores e propiciar 

condições ideais para o desempenho nas cenas, e, até mesmo nos improvisos. Mas, 

para desapontamento de Sabina, seu tio, Ligeiro Andrade determinara que, com a 

participação de Maurício, no papel de Gui de Borgonha, ela não participaria do auto 

naquele ano, pois eles eram inimigos. Bela, sua mãe, como não tinha voz na matéria, 

não interferiu, mesmo estando “[...] muito entusiasmada com a participação da filha na 

peça e não via necessidade de trair a sua vontade e de deitar a perder toda a 

dedicação que ela teve durante quase um ano” (p. 283). Ainda que não concordasse 

com as razões que seu cunhado impunha, não arriscaria perder seu apoio, já que ele 

costumava cumprir ameaças. 

A representação do auto correra o risco de ser cancelada pela falta da 

personagem Floripes, naquele ano. Mas Ângela, outra personagem atendente do bar 

Passô, já estava preparada para substituir qualquer uma das anteriores, pois, desde 

que Isma estudava o texto para representar, ela ouvia as deixas e decorava-as. 

Pediu-lhe até o caderno emprestado sem transparecer o seu desejo de vir a 

representar também um dia. O desejo latente que Ângela nutria de expressar-se 
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através da representação da personagem feminina, no auto, soara como uma 

surpresa. Afinal, o papel, na peça, evocava a busca de uma identidade, o poder de 

escolha da mulher, e, até mesmo o reconhecimento de que algo precisa ser superado. 

Floripes não deixa de ser um fundamento, para o qual confluem todas as atenções. 

Na lógica da narrativa, a imagem de Floripes e a voz que ecoa, chamando pelo irmão 

Ferrabrás, para entregar-lhe as relíquias, é a idealização de que os costumes, valores, 

tradições sejam mobilizados, a fim de que novas perspectivas sejam empreendidas. 

A dinâmica de representação do auto faz o espectador sentir-se parte dele. É 

quando a cidade pulsa e enche-se de matizes e cores representativas a interagirem 

com os visitantes, que fotografam as personagens, encantados, e procuram um lugar 

com vista para o castelo do almirante Balão: 

 

Amado e querido filho – dizia ele -, se há problema que merece a nossa 
atenção é por certo o problema da pátria. Tornar-se-ão os nossos esforços 
mais que esclarecidos. E para aniquilarmos a ousadia desses pérfidos 
cristãos, eu por conseguinte, te confio o comando do meu exército e o 
desafio de triunfar sobre o Imperador Carlos Magno. 
[...] 
Ferrabrás sai de abalada. Com o seu peso, faz abanar os prumos do castelo 
e balançar os degraus da escada ao descer. Rumo ao castelo de Carlos 
Magno, é seguido pelo olhar atento de todos (p. 303). 
[...] 
- Feeeeerrabráas! – Ângela chamou pela nona e última vez. 
- Floriiiiiiiiiiiipes! [...] 
- Vem, vem, meu querido irmão! Vem receber das mãos da tua irmã as 
relíquias preciosas que te ofereço! 
[...] 
- O que de mim pretendes, minha querida irmã Floripes? 
Floripes ergue a espada, luzidia de tão nova e afiada, e oferece a Ferrabrás. 
Diz-lhe: 
- Aceitai, meu irmão, esta espada. Prenda única digna de ti, porque fora dos 
nossos antepassados. Com esta arma alcançarás vitórias memoráveis! – 
Ângela dizia a deixa emocionada e em alta voz. – Ide, meu irmão, sem susto! 
extinguir as tiranias dos nossos inimigos! E ao puxardes por ela, recordarás a 
tua irmã Floripes! Ide, meu irmão, sem susto! 
 

Nota-se que a organização da festa não é feita pelo poder público, e sim, pelo 

próprio cidadão, um sujeito político, que recria o texto com o intuito de reforçar a 

identidade coletiva. Como diz Jorge Luiz Borges (1990, p. 30 apud CANDAU, 2011, p. 

164), “o passado é modelável, assim como o futuro”, mesmo que não se possa 

modificar o presente. Nesse sentido, a comissão organizadora também exerce certa 

influência na construção da identidade, uma vez que manipula o texto do auto, 

ajustando a temática, escolhendo os atores e avaliando o desempenho de cada um 
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deles, nos ensaios. A celebração do dia de São Lourenço tem sua importância para o 

jogo de identidade. 

A população são tomense leva para o espaço público, através da festa 

comemorativa do dia de São Lourenço, a recordação legitimadora de identidade, pois, 

de acordo com Assmann (2011, p. 152): “As festas consolidam a relação da 

comunidade com uma história fundadora compartilhada”. Um evento religioso desse 

porte, que agrega pessoas através da expressão simbólica, delineia a identidade 

coletiva. Uma discussão como essa, no que toca ao nexo entre História e memória, 

constitui-se em suporte importante para se chegar à conclusão de que a recordação, 

as lembranças da vida podem fornecer o lastro para o presente, impulsionando 

expectativas de futuro. Nessa perspectiva, História e memória complementam-se na 

narrativa de Goretti Pina.  

Para Assmann (2011, p. 143), esse nexo não interessa apenas a poetas e 

filósofos, mas também a sociólogos e historiadores. É o caso de Halbwachs (1985, p. 

72 apud ASSMANN 2011, p. 144), que ressalta “[...] o significado agregador das 

lembranças em comum, como importante elemento de coesão”, isto é, o grupo pode 

funcionar como estabilizador das lembranças. Estas contribuem para a identificação 

dos indivíduos e suas memórias, assegurando assim, a continuidade do grupo e o 

vínculo identitário.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A análise do romance No dia de São Lourenço (2013), de Goretti Pina, 

aqui baseada na sua contextualização histórica, localiza o leitor quanto ao 

percurso cultural de uma sociedade, que dialoga com outros espaços e outros 

códigos, para construção de uma identidade. Essa é uma reflexão crítica da 

cultura de São Tomé e Príncipe, em cuja literatura a função sociocultural é 

preponderante e ultrapassa fronteiras.  

Um dos pontos centrais da obra são as relações da população com a 

igreja católica, cuja herança mantém-se viva nas festividades, inclusive, na 

encenação do “Auto de Floripes”, que segue os moldes do teatro vicentino, 

cujos elementos dramáticos destacam-se através da performance dos 

personagens e na elaboração de um cenário medieval e figurino atemporal, que 

mescla estilos e épocas distintas. Dos atores, demanda uma interpretação 

sempre marcada pelo melodrama, nos gestos e nas falas.  

O “Auto de Floripes” é a narrativa épica originada do imaginário coletivo 

sobre a história do Rei Carlos Magno e os Doze Pares de França. Uma 

representação do imaginário colonial, reelaborado, retomando a história de São 

Tomé e Príncipe no contexto da colonização portuguesa. Incorpora-se à cultura, 

de forma que passa a se constituir como efeméride do calendário religioso e 

cultural local. 

A representação teatral, na rua, proporciona um intercâmbio que 

demonstra a complexidade da constituição identitária são-tomense, desde as 

relações culturais herdadas, aos processos de resistência inerentes às 

influências das culturas externas características da atualidade. Essa mescla de 

elementos culturais que o romance em estudo elucida, tende a contribuir para o 

fortalecimento das identidades insulares. Por isso, é importante lançar mão da 

história local, para que se discuta a memória, o passado e as tradições culturais 

na perspectiva de reconstrução do país. 

O imaginário cultural dessa sociedade, evidenciado na obra em estudo, 

representa alteridade, que, através da absorção das diversas heranças, constrói 

perspectivas pós-coloniais, isto é, sem um olhar reflexivo para o passado, não 

haverá futuro. Portanto, fazer convergir a história e a memória para o trabalho 
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ficcional artístico, é construir um universo cultural em que as identidades 

permeiam o espaço discursivo da literatura e se consolidam. 

 A memória como força de resistência de uma narrativa, ao retomar o 

passado, consiste no vetor principal para a interação dos indivíduos e grupos, 

através dos quais as crenças e lembranças são compartilhadas. No jogo das 

lembranças, enuncia-se a memória coletiva, cuja representação é evidenciada 

na obra de Goretti Pina, com a evocação de anseios dos indivíduos para a 

consolidação do território de identidade. Desse modo, essa obra literária 

expressa a importância dos sentidos históricos e as temporalidades 

socioculturais.  

Esse romance são-tomense revisita as novelas de cavalaria, 

ressignificando-as. Essa intertextualidade vai compondo o literário, a fim de 

corroborar o diálogo entre ficção e história que, na visão de Paul Ricoeur 

(2000), vem elucidar os vestígios do passado. Para esse matiz, a história de 

São Tomé e Príncipe é retomada a fim de reafirmar-se uma identidade 

sociocultural.  

Na atualidade, alguns fatores de perspectiva cultural, contribuem para a 

agravante dos desequilíbrios sociais como mostra o romance de Goretti Pina. 

São as crenças religiosas, a pobreza e a poligamia, por exemplo. Tanto o 

casamento monogâmico quanto a poligamia coexistem na sociedade são-

tomense, mas, o que sobressai, é o modelo de família monoparental, liderado 

por mulheres responsáveis pelos filhos e demais agregados. Por sinal, esse é 

um dos temas relevantes do romance em estudo, que enfatiza a vida no domínio 

privado, na família, como forma de explicitar as carências a partir do 

microcosmo.  

O romance expressa, de maneira eficaz, as comprovações de Nascimento 

(2008, p. 50) sobre a importância da família como esteio da sociedade insular. 

Em se tratando de família, é interessante observar que não se trata do modelo 

de família nuclear. Os valores da família, nesse contexto, nada têm de 

conservadorismo nas relações. Quanto ao casamento formal, por exemplo, não 

há expectativa de status a partir do matrimônio. 

Desse modo, a mulher passa a ter importância social, de modo que, mais 

uma mudança tende a estabelecer-se, e, seu posicionamento político é 

inevitável frente às contingências sociais. As duas protagonistas do romance 
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representam essas posições, sendo que Ma Gaane interioriza a subalternidade, 

ao passo que a princesa moura representa o poder de conquista do espaço 

feminino.    

Mesmo não havendo mais a possibilidade de poligamia devido à falta de 

recursos perante as transformações sociais, pois essa era uma prática de 

afirmação do poder masculino das esferas públicas, permanece a 

desresponsabilização do homem, como é demonstrado, através da personagem 

Ma Gaane, progenitora de sua família, administrando seus parcos recursos para 

atender todas as necessidades, com o trabalho autônomo de doméstica nas 

casas das famílias de estrutura tradicional consolidada. Dessa maneira, 

percebe-se que o papel da mulher na história das ilhas continua sendo o de 

opressão e subalternidade, assim como no contexto do colonialismo. Entretanto, 

diante do que o romance demonstra, depreende-se que a mulher, ainda que 

extremamente atarefada, com a responsabilidade de prover a sua família, 

mostra uma capacidade de resistência surpreendente no que se refere à 

preservação do espaço como índice de uma conquista em processo de 

construção.  

O espaço mítico de representação do “Auto de Floripes”, no palco da rua, 

revela comportamentos cuja liberdade encontra-se implícita nas performances, 

em cada fantasia, nas cenas e no figurino em geral, elucidando o poder, através 

da participação popular. Essa é uma referência de africanidade mesclada à 

tradição portuguesa, expressando traços identitários, cujo processo coincide  

com a concepção de Stuart Hall (1999, p. 74), de que as identidades nem 

permanecem as mesmas nem enfraquecem com as influências externas.                 

Com foco na identidade, este estudo apontou a relevância do papel da 

lembrança, levando-se em conta a significação inestimável de que dispõe a 

recordação histórica. De acordo com Aleida Assmann (2011, p. 23), os 

indivíduos e culturas vão interagindo e, através da comunicação da língua, de 

imagens, de representações e de práticas repetitivas reconstroem suas 

memórias. São esses os elementos de que se vale a memória cultural que, por 

sinal, encontra na arte, no fazer artístico, respaldo para a nova dinâmica da 

recordação, que, no caso, vem sendo tratada como um processo de 

transformação com leis próprias. 
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Ressaltou-se e constatou-se que, para as novas perspectivas sobre o 

tema da memória, o nexo entre recordação e identidade tem a ver com 

revalorização de tudo o que é lembrado para a renovação até chegar ao 

momento de sua recuperação. A recordação coletiva da história rememorada, 

através da representação do “Auto de Floripes”, no romance No dia de São 

Lourenço (2013), contribui para a reconstrução da identidade por meio da 

memória. 

Grande parte do material memorialístico pode ser reconhecido na 

ambientação construída, passo a passo, pelos integrantes do auto, que vão 

modelando o cenário, aproveitando o espaço geográfico, dando-lhe colorido 

como se estivessem a resgatar algo perdido, para amenizar todo e qualquer 

sofrimento. A recordação é plástica. Através da comparação com a pintura, do 

pincel que emoldura a imagem, pode-se concluir que a recordação funciona 

como suporte para a construção do sujeito enquanto pessoa, pois tem a cultura 

para fazer, refazer, criar e recriar, no tempo, suas experiências e as reintegra na 

construtividade de si mesmo. Desse modo, descartamos a identidade como 

fixidez, uma vez que o indivíduo é capaz de produzir uma multiplicidade de 

sensações como no teatro, pois a encenação, o drama, instigam renovação a 

partir da recordação. 

Essa construtividade conota reprodução, mas não em sentido literal, ao 

contrário, uma retrospectiva com projeção de futuro. Em vista disso, a literatura 

tem o potencial de contextualizar essa nova percepção viva de experiências 

internalizadas de passado, através do imaginário. É possível afirmar que, nessa 

obra de Goretti Pina, está impressa a relevância dessa sobreposição de 

sentimentos mediante a diversidade de signos dispostos para representar a sua 

comunidade. 

Como a identidade está diretamente ligada ao histórico da vida da 

pessoa, a identidade individual forma-se no horizonte da vida pessoal. O sujeito 

será definido a partir da recordação, que ganha relevância no âmbito da cultura. 

Refletir sobre o ato de recordar é elucidar a forma como se constitui a 

identidade, como se faz a história e como as comunidades modelam-se. A 

encenação da matéria histórica é o que importa para a reflexão sobre a 

formação da cultura. 
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Na festa de São Lourenço, efeméride do Stº Antonio, localizada na ilha do 

Príncipe, o espaço público e o privado não se confundem, embora a ausência 

de fronteira seja visível. A maneira como são desenvolvidas as cenas, no “Auto 

de Floripes”, de forma interativa, ou seja, contando com a participação ativa da 

plateia, reflete a tensão entre as questões sociais e as de ordem econômica, 

problematizando assim, as demandas de uma sociedade complexa.  

Imersa em seu cotidiano, a população está sempre ciente de que os 

interesses ali são únicos, uma vez que a tentativa de harmonia entre os seus 

membros fica explícita através dos comportamentos por ocasião dos festejos 

religiosos. É como se aquela sociedade, no período da representação do auto, 

fizesse convergir os interesses de todos.   

Nesses desdobramentos da vida social desvelam-se identidades, num 

universo plural de aspectos e pessoas, que transitam entre o mundo íntimo da 

família ao domínio público. Viver Floripes representa a reafirmação dos valores 

tradicionais daquela comunidade. Nos bastidores da vida real, uma Floripes é 

preparada até para manter a virgindade. Disso Ma Gaane sabia, sua filha tinha 

decorado todo o caderno, ou seja, o texto. Para elas, o que vale é o 

desempenho para a manutenção dos costumes, o que significava ganhar 

projeção e reconhecimento social. Alcançar a perfeição, no que se refere à 

plena inserção do indivíduo na atmosfera dos valores tradicionais, encontra-se 

na eficiência da voz de Floripes demonstrada no eco que sai do castelo do 

Almirante Balão.  

O mínimo de dispersão quanto ao comportamento ideal de uma Floripes, 

na ocasião das comemorações do dia de São Lourenço, pode acarretar 

consequências de ordem psicológica, a ponto de apagar-se um amor vivido no 

momento em que se encena o papel mais cobiçado do Auto, durante os festejos 

do dia de São Lourenço. Com Ma Gaane foi assim: um amor estrangeiro caíra 

no esquecimento para que ela não sofresse a sanção em virtude do deslize.    

A teatralização da história do Imperador Carlos Magno, no auto, promove, 

desse modo, a transformação das vidas privadas, no passado, em 

subjetividades, que levam a público seu lado artístico. Nessa transformação, a 

fantasia muito contribui para a constituição da identidade são-tomense: um 

processo a fazer-se em entrecruzamentos incontornáveis com o passado para 

um novo futuro.  
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