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“Entre ti e mim a identidade é um espelho 

que nos reflecte e implacavelmente nos 

isola” (JORGE, 2004, p. 249) 

 

 

Os cometas com seus rabos sinistros, amarelos 

passavam e passavam, murmurando. Quando passavam 

mais de perto, parávamos para os ouvirmos 

fazendo as nossas verdes figas. Assim, libertados 

à luz das esmeraldas... 

(JORGE, 2004, p. 274-275) 



 

 

RESUMO 

 

“Identidade feminina em A costa dos murmúrios, de Lídia Jorge” objetiva estudar a 

obra jorgiana citada no título, datada de 1988, a primeira publicação desta obra. Em 

meio ao aspecto bélico, as guerras subjetivas das personagens femininas destacam-

se, na sociedade e no matrimônio, principalmente na rotina compartilhada por elas no 

romance jorgiano, que lhes conferem uma mudança identitária. Esses aspectos são 

vivenciados na obra de maneiras diferentes em decorrência do espaço temporal de 

vinte anos, colocado por Lídia Jorge em uma narrativa constituída por duas partes: o 

primeiro relato é intitulado Os Gafanhotos, conduzido por uma voz externa, e a 

segunda narrativa é guiada pelo testemunho de Eva Lopo. Dessa forma, esta 

dissertação de mestrado analisa o processo de formação da identidade feminina na 

obra literária A costa dos murmúrios, de Lídia Jorge, no contexto sociopolítico e 

cultural da Moçambique colonial e pós-colonial. Partindo do questionamento inicial de 

como se processa o percurso identitário da personagem Eva Lopo/ Evita no espaço 

colonial moçambicano, investigamos como se configurou no romance – o plano 

ficcional – o referente histórico da Guerra Colonial Moçambicana, refletindo sobre o 

passado histórico do colonialismo português ao evocar a memória de épocas que 

fazem parte do imaginário coletivo dos portugueses. Interrogamos também como o 

contexto sociopolítico e cultural em que a obra foi produzida influenciou o 

comportamento das personagens femininas na obra jorgiana. Por fim, examinamos 

quais fatores identitários da personagem Eva Lopo convergiram com a transição da 

colônia moçambicana para a Moçambique independente de África. Para atingir tais 

fins, utilizamos como aporte teórico as postulações de Arnaut (2002), Hutcheon 

(1991), Gobbi (2011), Hall (2003, 2015), Gagnebin (2009), Maxwell (2006), Barrento 

(2016), Candau (2016), Silva (2000) e outros teóricos relevantes a esta pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade feminina. Colonialismo. Pós-colonialismo. Memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

“Female identity in The Murmuring Coast, by Lídia Jorge” aims to study the work of 
Lídia Jorge mentioned on title, dating back to 1988, the first publication of this work. 
This novel brings to light events in the city of Beira, in the Afro-Portuguese territory 
during the troubled period of the colonial war between Portugal and Mozambique. 
Inside the warlike aspect, the subjective wars of the characters stand out, in both 
society and in their marriage, mainly in the routine shared by the female characters of 
the novel, that provide a change identity to some characters. These aspects are 
experienced in the novel in different ways, as a result of the space of twenty years, set 
by Lídia Jorge in a narrative constituted by two parts: the first story is entitled The 
Locusts, told by an external voice, and the second narrative is guided by the testimony 
of Eva Lopo. Thus, this Master's dissertation aims to analyze the female identity 
formation process in the literary work The Murmuring Coast, by Lídia Jorge, in the 
sociopolitical and cultural context of colonial and postcolonial Mozambique. Starting 
from the initial questioning of how the identity of the character Eva Lopo/Evita is 
processed in the Mozambican colonial space, we investigate how the historical referent 
of the Mozambican Colonial War is set in the novel - the fictional plan -, reflecting on 
the historical past of Portuguese colonialism by evoking the memory of periods that 
are part of the collective imagination of the Portuguese people. We also ask how the 
sociopolitical and cultural context in which the work was produced influenced the 
behavior of the female characters in Jorge's work. Lastly, we investigated which 
identity factors of Eva Lopo converged with the transition from the Mozambique colony 
to the independent Mozambique of Africa. In order to achieve these aims, we use as a 
theoretical contribution the studies of Arnaut (2002), Hutcheon (1991), Gobbi (2011), 
Hall (2003, 2015), Gagnebin (2009), Maxwell (2006), Barrento (2016), Silva (2000) and 
other theorists that are relevant to this research. 
 

KEYWORDS: Female identity. Colonialism. Postcolonialism. Memory. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Embora o século XX abrigue um claro progresso tecnológico e científico e 

assista a diversas revoluções, conquistas sociais e um progresso que atinge todos os 

campos do saber, ele também é mencionado em diferentes pesquisas como a era de 

desastres e genocídios inigualáveis em toda a história da humanidade. 

Contraditoriamente, este século tão benfazejo em conquistas também assistiu a duas 

grandes guerras, inúmeros conflitos, extermínios e genocídios. Segundo Eric 

Hobsbawm (2017), mataram-se mais pessoas no século XX do que em qualquer outra 

época, ainda que neste período o homem tenha chegado ao seu mais elevado nível 

de alargamento intelectual.  

A crescente falta de humanidade e ignorância do homem, a intensificação das 

desigualdades sociais consolidadas através de políticas desastrosas como o 

fascismo, o nazismo e a ditadura contrariam a visão iluminista que prometeu o 

progresso por meio das ciências e do conhecimento. Esse retorno à barbárie que se 

firmou no século XX, além de restringir os direitos individuais de cidadania, dispôs da 

brutalidade e da tortura como meios de autoridade e manutenção do poder. Impérios 

coloniais de grandes dimensões caíram no século XX, o que colaborou para o 

alargamento desse quadro de violência, pois a aquisição da liberdade se realiza por 

meio de guerras de libertação em que as colônias buscam se dissociar do mando 

colonial.  

O movimento de libertação nem sempre provoca a emancipação real das 

colônias, pois elas acabam por se integrar ao círculo de relações econômicas de seus 

antigos colonizadores, ocupando lugares no cenário econômico mundial como países 

de terceiro mundo ou países subdesenvolvidos. 

As antigas ideologias, arquétipos de identidade e intercâmbio social 

fragmentam-se; o ideal iluminista, que marcava o homem como centro de uma nova 

organização social, privilegiando o conhecimento e a sabedoria humana para a 

solução de todos os problemas, entra em crise e nasce então o sujeito pós-moderno 

que “não possui identidade fixa, essencial ou permanente” (HALL, 2015, p.11). Os 

indicadores que antes davam orientação segura ao sujeito dentro da estrutura social 

agora aparecem espalhados e desencontrados. Assim, o mundo moderno, racional e 

coerente, que se consolida com a revolução industrial e o desenvolvimento do 

capitalismo, é estremecido pela fragmentação e caos desta nova fase. Desse modo, 
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verifica-se uma crise social e ética que bloqueia o progressivo avanço das liberdades 

individuais e afeta a organização das sociedades, pois: 

 
À medida em que os sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com as quais 
poderíamos nos identificar a cada uma delas – ao menos 
temporariamente. (HALL, 2015, p.12) 

 

Conforme as reflexões suscitadas pelo estudo de Stuart Hall, podemos verificar 

que as identidades variam segundo os contextos e que “a identidade somente se torna 

uma questão quando está em crise” (HALL, 2015, p. 10), ou seja, quando algo preciso 

é arrastado para o campo da suspeita. As laborações especulativas que apareceram 

no século XX contrapuseram intensamente os pressupostos culturais e sociais que 

condicionavam a visão de mundo dos indivíduos, indagando principalmente aqueles 

que alcançaram até aquele período discursos tradicionalmente aceitos da história e 

da ciência.  

Assim, as ciências humanas voltaram a sua atenção para questionamentos 

postulados no Iluminismo. Essas mudanças no pensamento ocidental, ao irromperem 

com o pensamento moderno, dissociaram as identidades dos indivíduos, separando-

os de seu lugar no mundo social e cultural, bem como de si mesmos. Walter Benjamin 

(1987), no limiar do século XX, apontava para o efeito negativo que a vivência do 

conflito conferida pela vida moderna tem sobre a difusão da autêntica experiência, e 

questionava, através de suas teses sobre a apreciação da História, os efeitos deste 

progresso desastroso que deixa para trás ruínas e escombros ocasionados pelas 

guerras.  

O mundo moderno obriga os indivíduos a permanecerem totalmente 

mobilizados na tentativa de impedir o aniquilamento de sua individualidade. Conforme 

Benjamin, essa vigília constante impede a construção da autêntica experiência, 

resultando na impossibilidade da narração tradicional, fazendo com que esta seja 

substituída por uma narração surgida das ruínas e dos fragmentos que os indivíduos 

conseguem acessar da experiência.  

A realidade portuguesa também sofreu devido às consequências dessa 

vivência no conflito. O governo português resistiu em se dissociar de seu sonho 

ultramarino e tentou reforçar o seu ajuntamento com a África em um período em que 

a ideologia colonizadora começou a ser contraposta mundialmente. A guerra colonial 
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de libertação perdurou por treze anos, produziu milhares de vítimas e deixou uma 

marca profunda na sociedade portuguesa.  

A revolução de 25 de Abril de 1974 trouxe a queda do regime ditatorial do 

Salazarismo e o fim da guerra colonial portuguesa, significando um momento de 

inauguração da liberdade e dando início a uma série de obras literárias que se 

aventuram em dar sentido à essa experiência, além de elucubrar questões sobre a 

nova identidade portuguesa que se desintegrou do império. 

A experiência do conflito originária das guerras de trincheiras evita a absorção 

completa do acontecimento vivido, gerando uma crise comunicativa. Contudo, a 

intensidade dos motins também atém essas imagens do passado na memória, o que 

permite a ressignificação posterior dessas impressões pelas testemunhas dos eventos 

bélicos. Desse modo, a entrada nesse passado traumático se efetiva através dos 

fragmentos da memória que permitirão a reescrita da história.  

Nesse processo, o narrador da história não deve agir como um reprodutor dos 

aspectos do mundo, mas sim como um antiquário do seu passado, tentando, em uma 

exploração cuidadosa, recuperar vestígios que permitem entrever um futuro. As 

memórias surgem como uma luz acesa pelo presente, como imagens que se 

preservam para erigir uma representação nova do passado. Essa representação não 

apresenta uma continuidade narrativa, visto que se configura a partir de efeitos da 

devastação, das ruínas, em essência dos fragmentos. 

As divergentes experiências e as crises características do sujeito nesse 

momento histórico têm o seu lugar na literatura contemporânea. E ainda, a literatura 

desse período, principalmente a produzida após a segunda guerra mundial, exibirá 

marcas testemunhais que buscam laborar uma experiência traumática, através da 

recuperação da memória do conflito. Assim, a literatura do século XX, marcada pela 

catástrofe, passa a assumir uma função testemunhal relevante, que se manifesta 

como um ato de oposição às narrativas estabelecidas pelos discursos dominantes, 

além de impedir o esquecimento das guerras.  

Considerando isso, com esta dissertação de mestrado objetivamos, 

principalmente, discutir a questão identitária, analisando o processo de formação da 

identidade feminina na obra literária A costa dos murmúrios (2004), de Lídia Jorge, 

além de examinar o contexto sociopolítico e cultural que a obra apresenta e no qual 

ela foi produzida. Apresentamos, também, uma leitura deste romance no intuito de 

destacar, através dos olhares femininos, a cultura e a sociedade do espaço colonial 
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moçambicano. Investigamos ainda os fatores que, convergindo com a transição de 

Moçambique, contribuíram para a construção identitária das personagens femininas 

e, com isso, desconstruímos alguns estereótipos de que mulheres são frágeis e que 

por isso têm que ser submissas. Para tanto, temos como viés o entrecruzamento da 

história e da literatura.  

Partimos do questionamento inicial de como se processa o percurso identitário 

da personagem Eva Lopo/Evita no espaço colonial moçambicano. Como  motes 

secundários investigamos também como se configura no romance – o  plano  ficcional 

– o  referente histórico da Guerra Colonial Moçambicana, além de questionarmos 

como o contexto sociopolítico e cultural em que a obra foi produzida influencia no 

comportamento das personagens femininas e, ainda, como é representada a cultura 

e a sociedade do espaço colonial moçambicano através da visão feminina e quais os 

fatores identitários da personagem Eva Lopo/Evita convergem com a transição da 

colônia portuguesa para a  Moçambique independente de África. 

Para isso, explicitamos que a obra jorgiana apresenta-se em dois textos com 

estruturas e vozes narrativas divergentes, que evidenciam um distanciamento em 

relação ao modo como as experiências de violência costumam ser reportadas. 

Reconhecemos na tessitura narrativa um diálogo do romance com a história, na qual 

Lídia Jorge apresenta, por via ficcional, uma perspectiva sobre a época do Estado 

Novo em Portugal. A referida autora apresenta romances profundamente marcados 

pela guerra, que empreendem a partir de suas memórias uma tentativa de elaboração 

do trauma vivido.  

O que mais chama atenção em A costa dos murmúrios é a transformação de 

Evita para Eva Lopo. A voz narrativa da segunda parte do livro comenta, em tom 

irônico, a verdade dos “cheiros e sons” do texto introdutório – Os gafanhotos – 

inserindo-se entre os episódios que ele relembra. Para tanto, a análise objetiva 

compreender como se dá essa passagem, de que maneira Evita reescreve a história 

do primeiro relato, a partir da sua vivência e lembranças de vinte anos atrás, e como 

sua identidade enquanto mulher se modifica nesse distanciamento temporal.  

Com isso, pretendemos apresentar um percurso que privilegia certos aspectos 

da relação entre a narrativa de ficção e os discursos da história, de modo a propor 

uma leitura que possa contribuir para o debate em torno da questão que aqui se 

problematiza e incitar novas reflexões.  
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Tendo em vista uma melhor compreensão desse processo literário e dos 

discursos da história, inicialmente, empreendemos uma reflexão a respeito do 

Romance Contemporâneo Português em que abordamos, no primeiro subtópico, 

sobre As narrativas e suas intersecções do tempo, esta dissertação organiza-se a 

partir deste capítulo, no qual um panorama histórico e cultural de Portugal é traçado, 

contextualizando e situando a obra de Lídia Jorge no cenário português 

contemporâneo. 

Para isso, é fundamental acompanhar um trajeto que se inicia com a 

caracterização de literatura contemporânea ou pós-moderna, enfatizando na 

sociedade portuguesa contemporânea presente na ficção jorgiana, a desintegração 

dos comportamentos e convenções que foram estereotipados ao longo dos anos e a 

desconstrução de mitos justificados na sociedade patriarcal. 

Há nesse sentido uma dispersão do espaço português que termina com o 25 

de abril, em que o país, agora sem suas colônias, atravessa uma reestruturação 

identitária e tenta se firmar como nação no espaço europeu. O processo de construção 

da identidade nacional portuguesa servirá de suporte a partir do qual ampliaremos 

uma discussão a respeito de questões culturais e históricas que se refletirão na 

identidade feminina suscitada em A costa dos murmúrios, evidenciando motivações e 

problemáticas da identidade feminina na literatura portuguesa contemporânea. 

Desse modo, evidenciamos no subtópico Percorrendo acepções de Identidade, 

Gênero e Memória, uma revisão sobre esses aspectos que auxiliou na compreensão 

do romance jorgiano, bem como evidenciou de forma mais clara essas categorias na 

obra, que se ergue a partir da memória de uma mulher que repensa sua identidade a 

partir da ampliação de sua perspectiva sobre a guerra, colocando um novo relato 

sobre a guerra colonial.  

No terceiro subtópico do referido capítulo, intitulado O Testemunho na narrativa 

contemporânea portuguesa, desenvolvemos questões relativas à literatura de 

testemunho, elaborando uma perspectiva para a compreensão do passado a partir 

dos excluídos e marginalizados – negros, indígenas, mulheres, exilados, 

homossexuais, camponeses, entre outros. Neste subtópico destacamos as mulheres 

que aparecem nos espaços bélicos como: esposas, amantes, prostitutas, criadas e 

suas atividades durante esse período.  

No capítulo seguinte, intitulado A Narrativa de autoria feminina portuguesa, com 

o subtópico A condição feminina na sociedade e as insurgências da guerra na obra 
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de Lídia Jorge, centralizamos as questões relativas ao silenciamento das mulheres ao 

longo do tempo, percebendo como movimentos bélicos influenciam em determinados 

comportamentos das mulheres e também evidenciando que foram muitos os 

pensamentos que limitaram a ação das mulheres no tempo e espaço, colocando-as à 

margem da história e da literatura.  

O segundo subtópico, intitulado Lídia Jorge e a narrativa bélica em A costa dos 

murmúrios, compreende a experiência das mulheres na guerra em A Costa dos 

murmúrios, além do impacto da guerra na vida dessas personagens, e ainda, o que 

foi suscitado por estudiosos desse período em relação à escrita da obra de Lídia 

Jorge. 

Para realizar uma investigação sobre a construção da narrativa de A costa dos 

murmúrios, evidenciamos no subtópico Categorias do discurso narrativo uma revisão 

teórica que engloba essa função, contemplando a narrativa enquanto discurso. 

Abordamos postulações de Gérard Genette sobre as categorias de tempo, modo e 

voz sistematizadoras do ato de narrar, que auxiliam na análise da estrutura da 

narrativa jorgiana.  

No último capítulo, Identidades fragmentadas e oblíquas em A costa dos 

murmúrios, analisamos a obra jorgiana separadamente, visto que esta obra divide-se 

em um conto e nove capítulos posteriores. E ainda nesse tópico, uma breve análise 

das identidades femininas encontradas na obra. No primeiro subtópico, nomeado de 

As narrativas presentes em A costa dos murmúrios, evidenciamos os aspectos 

estruturais das duas formas narrativas encontradas na obra jorgiana, estabelecendo 

suas divergências sob a ótica de Eva Lopo.  

Em Espaços de memória na fragmentação identitária feminina, estabelecemos 

aspectos do espaço colonial que influenciaram direta e indiretamente na crise 

identitária evidenciada por Eva Lopo, analisando os diferentes espaços onde é 

retratada a obra de Lídia Jorge e como esses espaços influenciam no comportamento 

e nas atitudes tomadas pelas personagens femininas na obra.  

No último tópico do capítulo, intitulado A dualidade das personagens femininas, 

enfatizamos o caráter duplo das personagens Evita/Eva Lopo e Helena/Helena de 

Tróia, as quais têm visões divergentes sobre a guerra e sobre seus maridos, 

respectivamente, alferes e capitão, nas ações armadas sobre as colônias de África, e 

ao longo da guerra elas modificam e ressignificam suas identidades; Além de 

discutirmos sobre as perspectivas divergentes da guerra, informadas na obra jorgiana 
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através da visão daquelas que não participaram ativamente dos movimentos bélicos, 

mas testemunharam, a partir da vivência com seus maridos e de investigações 

suscitadas pela curiosidade de Evita/Eva Lopo, a guerra colonial.  

A narrativa jorgiana centra-se na memória pessoal de sua protagonista, 

Evita/Eva Lopo, através de quem Lídia Jorge, a seu modo, utiliza estratégias próprias 

para lidar com a temática da guerra como matéria literária. Assim, a revelação e o teor 

testemunhal adquirem no romance um forte tom de protesto, que além de indicar uma 

quebra dos padrões estabelecidos e das instituições que os apoiam, também recupera 

no passado motivações para concretizar uma real apreensão do presente. 

A costa dos murmúrios empreende reflexões a respeito da guerra e suas 

implicações, estendendo a sua crítica aguda para uma série de questões relativas à 

sociedade portuguesa. Ressaltamos como característica relevante a ampla reflexão 

metaficcional apresentada no romance, que, desconstruindo noções tidas 

tradicionalmente como irrestritas e verídicas, denuncia a crise da linguagem como 

representação da realidade. A autenticidade do discurso histórico é discutida e o 

registro oficial do passado é perpassado a uma realidade discursiva.  

De modo geral, as crises e os conflitos individuais que constatamos nas 

personagens femininas desse romance refletem seus desajustamentos com o meio 

que as cercam, esta que é uma problemática presente da literatura contemporânea. 

Seja por possuírem diferenças ideológicas incisivas em relação a este meio, ou ainda 

por possuírem uma consciência superior, que as permite olhar para o cenário bélico a 

partir de uma posição “privilegiada” – sem participar ativamente da guerra – pois, estas 

personagens estão à margem, não se ajustam à visão de mundo ditada pelo “senso 

comum” que foi estabelecido pelo homem. 

É interessante ressaltar ainda que a nova organização da sociedade que se 

afirma após a revolução de Abril, a despeito de irromper o seu compromisso com o 

exercício opressivo do poder, que se concretizava no salazarismo, na verdade, se 

concentrou em atacar as características totalitárias evidentes do antigo regime. Esse 

processo de renovação, porém, não se propagou de maneira ampla e uniforme, já que 

ainda era possível apreender resíduos de ideologias déspotas que não haviam sido 

totalmente extirpadas das instituições sociais e da mentalidade dos indivíduos. 

A partir das considerações suscitadas, podemos enxergar as personagens 

desse romance como indivíduos que tentam escapar do controle do Estado e que 

intelectualmente se recusam a ser absorvidos pelo sistema que contestam, embora 
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reconheçam que façam parte dele. A memória aparece no romance jorgiano como 

elemento essencial da narrativa; a protagonista aparece presa a lembranças do 

passado que vão sendo recuperadas e analisadas vinte anos após os acontecimentos, 

no tempo presente.  

A costa dos murmúrios desenvolve-se a partir do confronto entre a memória 

individual e marginalizada da protagonista e a memória coletiva e legitimada da nação, 

na qual se baseia o registro histórico oficial. Seu caráter testemunhal é também 

característico da literatura pós-colonial e permite que a personagem Evita/Eva Lopo – 

mulher que na literatura foi normalmente subjugada e silenciada, encontrando-se 

sempre deslocada e marginalizada, comunique agora a sua experiência pessoal de 

forma libertadora, revelando suas revoltas, angústias, suas hesitações, frustrações e 

a impotência diante das experiências desmoralizantes que viveu. 

As temáticas aqui tratadas também estão apresentadas e discutidas em 

numerosas pesquisas realizadas por estudiosos da área de literatura portuguesa, em 

especial sobre o contexto bélico. Contudo, a maioria delas confere a existência de 

uma série de equívocos sobre a guerra colonial que foram criados por uma visão 

particular: a do homem. Nesse sentido, reavivamos essa época com um novo olhar – 

o feminino – que acrescenta uma série de aspectos que deixaram de ser abordados 

e que precisam ser reificados.  
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2 O ROMANCE CONTEMPORÂNEO PORTUGUÊS  

 

2.1 As narrativas e suas intersecções do tempo 

 

A questão da identidade tem perpassado a ficção portuguesa contemporânea 

e apontado alguns fatores que impulsionaram a indagação em torno das adversidades 

às quais a sociedade portuguesa esteve submersa durante os anos de guerra. Muito 

dessa situação estaria ligada às transformações sociais, políticas e econômicas 

decorrentes dos últimos anos pós-independência de suas derradeiras colônias em 

África como a de Moçambique. Nesse interim, trazemos a obra da escritora 

contemporânea Lídia Jorge, A costa dos murmúrios (2004), que de certa forma retrata 

esse período conturbado, tanto da sociedade portuguesa como da moçambicana.  

A Revolução de Cravos, ocorrida em 1974, foi historicamente um marco para o 

romance português contemporâneo, apesar do silêncio criativo que se deu durante 

alguns anos após o fim desta revolução. O romance português contemporâneo já 

estava estabelecido antes mesmo da inquietação sobre a definição do pós-

modernismo, porém, não teve uma absorção tão imediata.  

Assim, é necessário primeiramente estabelecer o que vem a ser o pós-

modernismo e quais características dele estão visualizadas no romance português 

contemporâneo ou literatura pós-moderna. Segundo Ana Paula Arnaut (2002), apesar 

de suas definições serem distintas, os dois períodos estão imbricados:  

 
[...] a pós-modernidade, relativa a um mais amplo domínio 
sociopolítico-cultural e outra, o pós-modernismo, atinente ao mais 
restrito domínio da literatura que, como não podia deixar de acontecer, 
se encontra inserido no primeiro. (ARNAUT, 2002, p. 355). 

 

Também nos importa saber em que consiste a designação literatura pós-

moderna, mas, primeiramente, seria necessário chegar a um consenso definindo se 

trata de uma continuidade do modernismo ou se é uma ruptura com o passado, para, 

posteriormente, apontar suas características. Iniciando pelo modernismo, sabemos 

que este foi um movimento artístico e literário iniciado nas primeiras décadas do 

século XX, com o intuito de romper com o conservadorismo (parnasianismo, 

simbolismo e a arte acadêmica) e que defendia a libertação estética, a 

experimentação constante e, principalmente, a independência cultural do país. 

Observamos que o modernismo não sofreu rápidas rupturas com o advento do pós-
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modernismo; a mudança ocorreu de forma gradativa e contínua, visando a 

incorporação do novo e não o fim de um para o início de outro, como ressalta Arnaut 

(2002): 

 
Esta nova corrente literária post-modernista desenvolve-se 
simultaneamente numa linha de ruptura e de continuação da estética 
modernista cujo início, de modo relativamente consensual, com 
ligeiras oscilações de um para outro autor, remonta a 1915, ou à 
geração de Orpheu. (ARNAUT, 2002, p. 74). 

 

Apesar da força do movimento literário modernista, a sua base se encontra nas 

artes plásticas, com destaque para a pintura. Era um movimento já discutido por 

alguns escritores, mesmo antes de 1945, e naquela época já era entendido como 

obsoleto, não atendendo às demandas da época.  Diante disso, alguns escritores 

tomaram a iniciativa de fazer surgir um novo movimento, o pós-modernismo, que 

causou estranhamento entre muitos, mas essa adversidade foi positiva, revelando-se 

um novo período cheio de inovações. Inúmeras e vantajosas foram as discussões 

sobre a definição do termo pós-modernismo e o que se nota é que, após a virada do 

século XIX para o XX, grandes foram as mudanças no cenário mundial que 

influenciaram também a literatura.  

Para Jean-François Lyotard (2009, p. XV), a condição pós-moderna designa 

“[...] o estado da cultura após as transformações que afetaram as regras dos jogos da 

ciência, da literatura e das artes a partir do fim do século XIX”. Assim, ressaltamos 

que no pós-modernismo a literatura tende a apresentar o próprio processo de 

construção da obra de maneira mais evidente, contudo, essa metaliteratura não é um 

fenômeno restrito da literatura pós-modernista, visto que produções desse tipo são 

encontradas desde o século XVIII. Segundo ele, 

 

[...] legitimando o saber por um metarrelato, que implica uma filosofia 

da história, somos conduzidos a questionar a validade das instituições 

que regem o vínculo social: elas também devem ser legitimadas. A 

justiça relaciona-se assim com o grande relato, no mesmo grau que a 

verdade. (LYOTARD, 2009, p. XVI). 

 

Sua postulação nos faz refletir sobre as verdades literárias que foram durante 

muitos anos disseminadas por diferentes meios. Os metarrelatos, nesse sentido, além 

de corroborar um saber, podem também questionar e mesmo invalidar alguns 

equívocos propagados em outros tempos. Lyotard, resumidamente, diz que 
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“considera-se ‘pós-moderna’ a incredulidade em relação aos metarrelatos” (2009, p. 

XVI).  

Assim, na pós-modernidade a função de narrar submerge às grandes narrativas 

cheias de grandes perigos, heróis, enredos que induzem a um final espetacular. Ao 

invés disso, ela se espalha dentre elementos de linguagem narrativas diversificadas. 

Contudo, não deixa de ser denotativa, prescritiva, descritiva, entre outras coisas.  

Linda Hutcheon (1991) destacou o que seria o empreendimento pós-moderno 

na literatura. Ela afirmou que este “ultrapassa as fronteiras da teoria e da prática, 

muitas vezes envolvendo uma na outra e uma pela outra” (HUTCHEON, 1991, p. 123). 

Assim, a literatura pós-moderna ou contemporânea não é uma literatura acomodada 

às formas do romance tradicional. Segundo Hutcheon, “o pós-modernismo é um 

fenômeno contraditório, que usa e abusa, instala e depois subverte, os próprios 

conceitos que desafia” (1991, p. 19). Entendemos que este é um prolongamento do 

modernismo e concomitantemente, falseia o mesmo, na medida em que o revisita 

ironicamente, de maneira perspicaz. Assim, segundo ela: 

 
[...] o debate começa pelo significado do prefixo ‘pós’ – um enorme 
palavrão de três letras [...]. A relação do pós-modernismo com o 
modernismo é contraditória [...], ele não caracteriza um rompimento 
simples e radical nem uma continuação direta em relação ao 
modernismo: ele tem esses dois aspectos e, ao mesmo tempo, não 
tem nenhum dos dois. E isso ocorreria em termos estéticos, filosóficos 
ou ideológicos (HUTCHEON 1991, p. 36). 

 

Nessa perspectiva, apreendemos que o pós-modernismo se apresenta como 

mais do que somente uma escola literária ou um movimento artístico; é um fenômeno, 

é um acontecimento histórico, também político e econômico, uma vez que grande 

parte dessas produções destina-se e é lançada ao mercado.  

As formas e delimitações dos temas desenvolvidos no romance pós-moderno, 

principalmente dos enredos históricos, não foram descartados; foram tão somente 

ampliados através dos distanciamentos provocados pela ironia. O que Hutcheon 

(1991) assinala é a precisão de se idealizar uma nova teoria que contemple os 

produtos culturais contemporâneos, uma teoria que não seja imóvel, que dê entrada 

às inclusões e apropriações diversas, assim como são construídas a maioria das 

produções da atualidade. 

Assim, tendo como cenário a problematização pós-moderna, a história, e 

reconhecendo que o passado, tal como defendeu Humberto Eco (2006), “não pode 
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ser realmente destruído, pois sua destruição conduziria ao silêncio”, esse cenário 

precisa ser reavaliado sem inocência, partindo de tons irônicos. Destacamos aqui a 

fala de Márcia Gobbi, que reafirma o pensamento de Eco sobre o romance português: 

 
É preciso enfatizar, ainda, [...] que esta recuperação do passado – um 
dos grandes motes do romance português na contemporaneidade – faz-
se via de regra, de forma paródica, na medida em que este passado é 
lido a uma distância que permite a ironia, lançada, o mais das vezes, 
para a referida (e quase onipresente) mitologia lusíada. (GOBBI, 2011, 
p. 19). 

 
Ao ressignificar os acontecimentos passados, é inevitável a utilização da 

paródia enquanto fomentadora dessa discussão, pois tentando entender o que 

passou, buscamos, além de palavras, ideias do presente; e estando no presente, a 

nossa tendência é fazer comparações dos diferentes contextos.  

Continuando com a reflexão de Gobbi, ela constata que a paródia é “uma 

repetição alargada com diferença crítica que permite uma abordagem igualmente 

crítica e produtiva da tradição, fundada no jogo irônico” (GOBBI, 2011, p. 49), ou seja, 

a ironia permite que se critiquem os padrões estabelecidos como positivos – 

endógenos, patriarcalistas – e, através dela, as mulheres podem contar o seu lado da 

história.  

Na sociedade contemporânea que se faz presente na ficção, há uma 

desintegração que também é inerente à paródia, pois, na medida em que ela se coloca 

com impertinência à frente dos comportamentos e convenções que foram 

estereotipados ao longo dos anos, ela desconstrói mitos justificados na sociedade 

patriarcal.  

Em seu estudo intitulado A ficção portuguesa entre a revolução e o fim do 

século (2004), Carlos Reis nos faz refletir sobre a ficção contemporânea portuguesa, 

depreendendo que esta deu maior destaque aos dramas de guerra, sejam eles 

coletivos ou individuais, além de explorar a condição pós-colonial e refletir sobre as 

identidades inseridas no contexto de mudanças de fronteira explicitando que: 

 
A evolução da ficção portuguesa no último quartel do século XX acha-
se balizada por dois marcos cronológicos e, mais do que isso, por 
aquilo que eles significam na consciência coletiva que os assimila: 
pela Revolução de 25 de Abril de 1974, acontecimento histórico com 
profundas implicações no plano da criação literária em geral; e pelo 
fim do século propriamente dito, tendo em atenção o que significou de 
consciência mais ou menos nítida (e algumas vezes expressamente 
problematizada) de uma dupla passagem para outro tempo, para o 
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século seguinte e para o novo milênio que com ele veio. De um ponto 
de vista periodológico – e mesmo sendo prematuro, com o escasso 
distanciamento de que dispomos, estabelecer aqui dominantes 
irrefutáveis – este último quartel do século é fortemente marcado, 
nalguma da ficção portuguesa, pela crescente abertura a temas, a 
valores e a estratégias discursivas pós-modernistas (REIS, 2004, p. 

16). 
 

Uma vez discutidas as influências para a literatura contemporânea portuguesa 

como a conhecemos hoje, é preciso destacar suas particularidades.  Dessa literatura 

contemporânea ou pós-moderna sobressaem-se alguns aspectos caracterizadores, 

como o hibridismo de gênero e a decorrente fluidez genológica, a polifonia, o 

apagamento do personagem principal ou sua fragmentação, além da perda da 

narratividade. 

Destacamos a narratividade que, assim reinventada, é uma das características 

do pós-modernismo, passando o homem ou a mulher a ser o centro do objeto literário, 

ou seja, a linearidade habitual da narrativa não mais bastava para esse novo tempo, 

pois o narrador deixou de ser o centro da narrativa romanesca, ficando esse papel 

para o personagem. 

A linguagem em sua forma rebuscada e difícil de ser compreendida deixou de 

ser objeto de busca pelos leitores, pois nesses romances lineares que narravam o 

mundo elitizado da burguesia não se achavam representados os leitores, que queriam 

uma literatura com a qual pudessem se identificar cada vez mais.  

Uma vez ressaltada a relevância do modernismo e do pós-modernismo, 

aprofundamos a questão inicial relativa ao romance português contemporâneo. Este 

teve como marco a revolução de abril de 1975, entendida pelos historiadores como o 

fim do Estado Novo, em Portugal. E diante do fim da guerra, houve um breve período 

criativo para a literatura daquela época, quando os escritores já reconhecidos 

intensificaram suas produções e houve ainda o surgimento de novos escritores e 

escritoras que exploraram os aspectos aqui destacados sobre o pós-modernismo. 

A sociedade portuguesa até os anos 1970 mostrou-se culturalmente e 

socialmente homogênea, porém, com o fim das guerras coloniais e o retorno dos 

portugueses que estavam vivendo nas colônias, iniciou-se um processo de 

diversificação, ainda mais acentuado em 1980, com a imigração maciça de africanos 

dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) (CUNHA, 2001). Stuart 

Hall (2015), ao tratar sobre os motivos que levam à diáspora, elenca uma série de 

fatores: 
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Impulsionados pela pobreza, pela seca, pela fome, pelo 
subdesenvolvimento econômico e por colheitas fracassadas, pela 
guerra civil e pelos distúrbios políticos, pelo conflito regional e pelas 
mudanças arbitrárias de regimes políticos, pela dívida externa 
acumulada de seus governos para com os bancos ocidentais, as 
pessoas mais pobres do globo, em grande número, acabam por 
acreditar na “mensagem” do consumismo global e se mudam para os 
locais de onde vêm os “bens” e onde as chances de sobrevivência são 
maiores. (HALL, 2015, p. 48). 

 
Viu-se nessa nova literatura o privilégio das questões sociopolíticas, pois o fim 

da ditadura do Estado Novo e, subsequentemente, do Império Colonial constituíram-

se como momentos históricos incontornáveis que conduziram a sociedade portuguesa 

a um novo período, caracterizado pela vivência em democracia e, posteriormente, 

pela integração no espaço econômico europeu; fatores que alteraram profundamente 

as condições de produção artística e, naturalmente, o próprio teor das obras 

produzidas.  

Das obras que remetem a este período destacam-se os autores e suas obras 

estreantes: O que diz Molero (1977), de Dinis Machado; Memória de elefante (1979), 

Os cus de Judas (1979) e Conhecimento do inferno (1980) de António Lobo Antunes; 

O dia dos prodígios (1980) e A costa dos murmúrios (1988), de Lídia Jorge; Levantado 

do chão (1980), Memorial do convento (1982), de José Saramago.  

Inumeráveis são os títulos de qualidade surgidos nessa época, considerada o 

boom do romance português. Além dos estreantes, mantiveram uma produção intensa 

autores já consagrados, como José Cardoso Pires, Fernando Namora, Maria Velho 

da Costa, Almeida Faria, Augusto Abelaira.  

No tópico seguinte fazemos uma breve revisão dos conceitos de identidade, 

gênero e memória, que auxiliaram na análise da obra jorgiana. 

 

2.2 Percorrendo acepções de Identidade, Gênero e Memória  

 

Alguns teóricos que se dedicam ao estudo literário argumentam que há uma 

ampla discussão sobre as identidades na sociedade pós-moderna, na qual uma 

mudança estrutural vem transformando as sociedades modernas e causando uma 

alteração na forma de visualizarmos o mundo e seus sujeitos.  Estas mudanças se 

concentram na economia global que tem produzido uma dispersão das demandas em 

inúmeros territórios mundiais.  
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Segundo Kathryn Woodward “há uma revolução transnacional que está 

remodelando as sociedades e a política ao redor do globo” (WOODWARD, 2000, p. 

21) e essa revolução vem acontecendo de maneira rápida e as transformações 

contínuas criadas por ela tornam os sujeitos do mundo globalizado inseguros porque 

a “globalização envolve uma interação entre fatores econômicos e culturais, 

causando mudanças nos padrões de produção e consumo, as quais, por sua vez, 

produzem identidades novas e globalizadas” (WOODWARD, 2000, p. 20).  

A nossa identidade particular também foi tocada por estas transformações e 

o juízo que temos de nós próprios como sujeitos integrados já não é tão convincente. 

As identidades nacionais têm sido desarticuladas e entrado em conflito, sendo 

“localizadas no interior de mudanças sociais, políticas e econômicas, mudanças para 

as quais elas contribuem” (WOODWARD, 2000, p. 25). Juntamente com essa 

desarticulação, inúmeras outras posições de identidade têm sido repensadas, pois: 

 
A formação da identidade ocorre também nos níveis local e pessoal. 
As mudanças globais na economia como, por exemplo, as 
transformações nos padrões de produção e de consumo e o 
deslocamento do investimento das indústrias de manufatura para o 
setor de serviços têm um impacto local (WOODWARD, 2000, p. 28-
29). 
 

Vários autores, como Woodward, têm alertado para a existência de uma 

“identidade em crise” devido às modificações desses contextos, e muito se discute a 

respeito das identidades: “Na arena global, existem preocupações com as 

identidades nacionais e com as identidades étnicas; em um contexto mais ‘local’, 

existem preocupações com a identidade pessoal como, por exemplo, com as relações 

pessoais e com a política sexual” (WOODWARD, 2000, p. 38).  

Nesse sentido, Stuart Hall, na obra A identidade cultural na pós-modernidade, 

de 1991 (com edição de 2015), salienta que existe uma “crise de identidade” na 

contemporaneidade afirmando que “as identidades modernas estão sendo 

“descentradas”, isto é, deslocadas ou fragmentadas” (HALL, 2015, p. 09). Para 

compreender o decurso dessa fragmentação das identidades, ele apresenta três 

concepções de identidade, são elas: (a) sujeito do Iluminismo; (b) sujeito sociológico 

e (c) sujeito pós-moderno.  

Diferenciando brevemente esses sujeitos temos o sujeito do Iluminismo: 

cartesiano, considerado “inteiramente centrado” e uno; já o sujeito sociológico reflete 

sobre a heterogeneidade do mundo moderno, sendo formado por suas interrelações 
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pessoais; enquanto o sujeito pós-moderno seria aquele que assume várias 

identidades diferentes e contraditórias, “não tendo uma identidade fixa, essencial ou 

permanente” (HALL, 2015, p. 11). Assim,  

 
[...] à medida que os sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com as quais 
poderíamos nos identificar a cada uma delas – ao menos 
temporariamente (HALL, 2015, p. 12). 
 

As identidades são divergentes na medida em que os contextos em que estão 

situadas se modifica. Na modernidade existe uma variedade de posições que são 

disponíveis e que cabe a cada indivíduo ocupar ou não. Assim, Hall (2015) ainda 

argumenta que o processo de globalização, ao provocar mudanças sociais rápidas, 

provoca também um impacto na identidade cultural que é rapidamente visualizado, 

pois “não é difícil perceber que somos diferentemente posicionados, em diferentes 

momentos e em diferentes lugares, de acordo com os diferentes papéis sociais que 

estamos exercendo” (HALL, 2015, p. 12). 

Ele pondera que isso ocorre uma vez que o próprio processo de identificação 

através do qual projetamos nossas identidades culturais tornou-se mais provisório, 

homogêneo e hipotético. Os sujeitos agora estão frente a uma diversidade de 

identidades que podem ser conflitantes e não esclarecidas, que causam o 

deslocamento em várias direções. Esse deslocamento é que conduzirá a uma crise 

identitária.  

Em consenso com outros estudiosos da identidade, Hall (2015) alude ao 

Movimento Feminista como um dos principais desajustamentos do sujeito moderno, 

sendo a partir desse movimento deflagrada a noção de homem como sujeito uno. A 

identidade masculina foi durante muito tempo instituída como identidade padrão, em 

que o sujeito moderno era usualmente descrito como masculino (HALL, 2000). 

Aqueles que pertencessem à identidade masculina eram vistos como superiores em 

relação à sua diferença, à identidade feminina.  

O movimento feminista, juntamente com outros movimentos sociais, contribuiu 

para o nascimento da “política da identidade”, definida por Bauman como aquela em 

que se “fala a linguagem dos que foram marginalizados pela globalização” (BAUMAN, 

2005, p. 13). Assim, as mulheres, em razão de reivindicar uma identidade para o 
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movimento feminista e confrontar sua posição social, questionaram a formação de 

identidades sexuais e de gênero como sendo produções. 

Por conseguinte, a maneira de representar as identidades femininas teve 

modificações; o seu papel social, antes “certo”, agora é ressignificado de diferentes 

formas. O discurso estereotipado da mulher frágil, aquela que tem o comportamento 

predeterminado pelo ser superior – o homem – vem sendo desconstruído e conferindo 

espaço para a atuação da mulher, consentindo e até mesmo incentivando o 

comportamento feminino próximo ao que antes era característico apenas do homem.  

A identidade feminina tem se desvencilhado da questão da sua sexualidade, 

utilizada por muitos como meio de inferiorizar as mulheres. Isso também se deve às 

revoluções trazidas pelo mundo moderno, em que as mulheres foram ao mercado de 

trabalho e, consequentemente, vêm dominando seu espaço na esfera pública, antes 

também garantida somente aos homens.  

Esse movimento dialoga com Tomaz Tadeu da Silva (2000) que, ao discorrer 

sobre a produção social da identidade e da diferença, ressalta no âmbito social da 

identidade uma ligação às relações de poder e por isso é construída dentro dessas 

relações: 

 
A identidade não é uma essência; não é um dado ou fato – seja da 
natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, 
unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, 
definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos 
dizer que a identidade é uma construção, um efeito, um processo de 
produção, uma relação, um ato performativo. A identidade é instável, 
contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade 
está ligada a estruturas discursivas e narrativas. A identidade está 
ligada a sistemas de representação. A identidade tem estreitas 
ligações com as relações de poder. (SILVA, 2000, p. 96-97). 
 

A identidade é constantemente repensada, está em movimento e se faz e 

desfaz na medida em que mudam as circunstâncias, o contexto em que se insere, 

dependendo das mudanças econômicas, sociais e situacionais. Em Problemas de 

gênero: feminismo e subversão da identidade, Judith Butler (2017) traz à baila 

algumas teorias sobre feminismo, gênero e sexo, e, inicialmente, reflete sobre a 

identidade. Segundo ela, a convenção de uma identidade nos termos culturais 

disponíveis estabelece um conceito de identidade que exclui de antemão o 

aparecimento de novas compreensões de identidade nas ações politicamente 

engajadas e mediante elas. 
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O método instituidor – patriarcalismo – não é capaz de tomar como objetivo 

regulamentador a variação ou expansão dos conceitos de identidade existentes. Em 

seu primeiro tópico, Butler (2017) reflete sobre o que chama de “questão crucial para 

a política” que seria a representação do sujeito, no qual afirma que: 

 
A construção política do sujeito procede vinculada a certos objetivos 
de legitimação e de exclusão, e essas operações políticas são 
efetivamente ocultas e naturalizadas por uma política que toma as 
estruturas jurídicas como seu fundamento. O poder político “produz” 
inevitavelmente o que alega representar; consequentemente, a 
política tem de se preocupar com essa função dual do poder: jurídica 
e reprodutiva. [...] a lei produz e depois oculta a noção de “sujeito 
perante a lei”, de modo a invocar essa formação discursiva como 
premissa básica natural que legitima, subsequentemente, a própria 
hegemonia reguladora da lei. (BUTLER, 2017, p. 20). 

 
Inicialmente, para a teoria feminista, houve uma necessidade de representação 

do sujeito do feminismo, sendo este sujeito as mulheres. Butler (2017) explicita que a 

categoria das mulheres como sujeito é reprimida pelas estruturas de poder, por não 

comportar somente uma mulher, existe ainda nesta categoria a preocupação política, 

também criticada por ela, declarando que, ao criar um conceito de identidade feminina 

o feminismo exclui ao mesmo tempo mulheres que não se enquadrem nesse conceito.  

A filósofa e teórica da questão contemporânea do feminismo sugere ainda que 

a representatividade do feminismo tendo como causa única o patriarcado gerou um 

desvio na causa das mulheres, devido a elas não reivindicarem melhorias apenas por 

serem mulheres; existem culturas em que o patriarcado é normal e, ainda assim, as 

mulheres necessitam de representatividade, a lei do pai não é comum a todas as 

mulheres.  

A representação feminina deve considerar os diferentes contextos históricos e 

a construção do gênero deve dialogar com as modalidades raciais, classistas, étnicas, 

sexuais e regionais de identidades discursivas. Butler (2017) se apoia na obra de 

Michel Foucault e assume a missão de construir uma genealogia feminista do conceito 

de gênero que, por sua vez, se baseou na Genealogia da Moral, de Nietzsche. Em 

sua genealogia ela afirma que: 

 
A identidade do sujeito feminista não deve ser o fundamento da 
política feminista, pois a formação do sujeito ocorre no interior de um 
campo de poder sistematicamente encoberto pela afirmação desse 
fundamento. Talvez, paradoxalmente, a ideia de “representação” só 
venha realmente a fazer sentido para o feminismo quando o sujeito 
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“mulheres” não for presumido em parte alguma. (BUTLER, 2017, p. 
25). 
 

É arbitrário continuar com as “mulheres” como sujeito único do feminismo, pois 

os sujeitos do feminismo podem ser todos aqueles que necessitem afirmar-se diante 

de um poder constituído independente de gênero, este é construído segundo as 

relações de poder em que se insere e não quanto ao sexo biológico.  

Ao desconstruir a distinção de sexo e gênero, inicialmente concebidos como 

binários, Butler reflete sobre a discussão de que sexo é biológico e gênero é 

culturalmente construído, podendo assim o sexo ter múltiplas interpretações do 

gênero. Sua sugestão é que a noção de gênero deve ser reformulada, considerando 

que:  

 
Se o sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não 
faz sentido definir gênero como a interpretação cultural do sexo. O 
gênero não deve ser meramente concebido com a inscrição cultural 
de significado num sexo previamente dado (uma concepção jurídica); 
tem de designar também o aparato mesmo de produção mediante o 
qual os próprios sexos são estabelecidos. (BUTLER, 2017, p. 27). 
 

Assim, o sexo pode ser contestado em sua questão imutável, tanto quanto o 

gênero. Além de dialogar com Simone de Beauvoir, Butler também discorre sobre as 

considerações de Luce Irigaray e Monique Witting sobre gênero e identidade, 

ratificando como são entendidas as relações entre gêneros, e contrapondo as 

posições das autoras citadas. Para Beauvoir, não se nasce mulher: torna-se, ou seja, 

o gênero é uma construção; contudo, Butler afirma que nada impede que o sujeito que 

constrói seu gênero seja masculino ou feminino, pois não está clara a afirmação de 

Beauvoir.  

Segundo Irigaray, (apud Butler, 2017), ambos os gêneros são criados pela lei 

patriarcal, “o Nome do Pai”, que instaura o desejo e a linguagem, pois, para ela, com 

base em Jacques Lacan, "a mulher não existe” (LACAN apud BUTLER, 2017, p.61), 

portanto, qualquer tentativa de representar as mulheres é inviável, dado que resulta 

de um discurso masculino. Para Monique Wittig (2017), o papel do movimento e da 

literatura é destruir o aprisionamento das mulheres dentro do gênero. Segundo ela, só 

existe um gênero: o feminino, porque o masculino não é marcado pelo gênero, desse 

modo, representa a universalidade. 

Ao discutir sobre Identidade, sexo e metafísica da substância, Judith Butler traz 

à discussão Nietzsche, com o termo "metafísica da substância", que nega a existência 
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do sujeito e da substância para melhor afirmar a realidade como aparência, negando 

também a realidade de tudo o que não seja linguagem. 

Ela utiliza o conceito de "poder", mais do que metafísico, para dizer que toda a 

sociedade é baseada em relações de força e que, portanto, a força não é uma coisa 

ruim, e sim constitutiva da sociedade, fazendo uma crítica à ideia de que existe uma 

sexualidade "antes" da Lei. 

Retomando o esclarecimento sobre patriarcado, utilizado tanto pelo feminismo 

radical como pelo feminismo socialista, que acabou por normatizar a sexualidade, 

Judith Butler propõe que, após o revés do patriarcado, a sexualidade, que existia antes 

da lei, haja agora uma leitura invertida da "perversidade polimórfica" de Freud.  

Nesse sentido, ela nega a possibilidade de uma sexualidade fora da lei, dizendo 

que qualquer expressão sexual tem que estar dentro do sistema de gêneros, mesmo 

que deslocando os sentidos, sugerindo a criação de "contrapoderes" que coexistam 

com a heterossexualidade compulsória. Em A costa dos murmúrios, de Lídia Jorge 

presenciamos alguns momentos de subversão do gênero, suscitados por Helena de 

Tróia.  

Dialogando com Butler e modelando pensamentos sobre sexualidade e gênero, 

Jaqueline Rose afirma que “as ‘identificações’ podem ser denunciadas como 

fantasias, então deve ser possível representar uma identificação que exiba sua 

estrutura fantástica” (ROSE apud BUTLER, 2017, p. 65-66), enquanto Butler destaca 

que nossas noções de sexualidade podem ser desenvolvidas em termos das relações 

fálicas de poder, pois essas “identificações” são inevitáveis no campo do poder sexual. 

Contudo, para mulheres, homossexuais, transexuais, dentre outros, a forma 

como são vistos e tratados pela sociedade não depende da sua autoconsciência 

individual, e sim do sistema de sexo/gênero patriarcal. Judith, partindo da rejeição do 

essencialismo e da visão do gênero como uma performance, buscou nas práticas 

culturais que remontam ao gênero (travestis, drag queens, gênero fluído, entre outros) 

os elementos para refletir e incitar questionamentos sobre o sistema a partir de dentro. 

Elencaremos em nossa análise práticas culturais que, baseadas no gênero como uma 

performance, postergaram por muito tempo a equidade entre homens e mulheres. 

Para pensarmos sobre as questões memorialísticas e também identitárias, 

elencaremos alguns aspectos da teoria de Joël Candau sob esses aspectos, colhidos 

em sua obra Memória e identidade, de 2016. Nela, Candau (2016) revisita algumas 

das ideias expostas no Anthropologie de la Memoiré sobre as relações entre memória 
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e identidade, quando afirma que não pode haver identidade sem memória, pois 

somente a memória permite a autoconsciência da duração e de outro modo, não pode 

existir memória sem identidade, pois o estabelecimento de relações entre estados 

sucessivos do sujeito é impossível se este não tem, inicialmente, um conhecimento 

de que esta cadeia de sequências cronológicas pode ter significação para ele.  

Memória e Identidade são conceitos fundamentais nas teorias clássicas das 

ciências humanas e sociais, lembradas em considerações de diferentes áreas e 

orientações teóricas como nas análises da memória e/ou da identidade por autores 

tão diferentes quanto Henri Bergson, Pierre Nora, Michel Maffesoli, Jacques Le Goff, 

Maurice Halbwachs, Gerard Namer, e Phillipe Áries, Norbert Elias, Paul Connerton, 

Erving Goffman, Stuart Hall, Paolo Montersperelli, Paul Ricouer, entre outros. 

A obra de Joël Candau pondera sobre algumas dessas contribuições e propõe 

o enriquecimento das relações entre essas duas temáticas, que sofrem constantes 

reformulações, em um amplo diálogo com diversas áreas do conhecimento, sendo 

que as obras A Memória Coletiva e Les Lieux de mémoire de Maurice Halbwachs e 

Pierre Nora, respectivamente, formam o núcleo de sua reflexão ao longo de toda a 

investigação. 

Candau (2016) estrutura sua obra em oito partes, compostas por uma 

introdução, seis capítulos e uma conclusão, nos quais discute sobre as relações entre 

individual e coletivo, orgânico e cultural, lembrança e esquecimento, construção e 

transmissão, unidade e fragmentação, da memória e da identidade.  

Na introdução, são explicitadas “algumas ideias simples” que estariam 

presentes em diversas publicações sobre os temas da memória e/ou da identidade. A 

primeira delas diz que os conceitos de memória e identidade são fundamentais nas 

ciências humanas e sociais, enquanto a segunda ideia estabelece que existe um certo 

consenso de que a identidade é uma construção social, permanentemente redefinida 

em uma relação dialógica com o outro. 

A terceira ideia estabelece que existe um certo consenso de que a memória é 

uma reconstrução continuamente atualizada do passado, e que: “O trabalho da 

memória atua na construção da identidade do sujeito, é o ‘trabalho de reapropriação 

e negociação’ que cada um deve fazer em relação a seu passado para chegar à sua 

própria individualidade” (ANNE MUXEL apud CANDAU, 2016, p. 16). 

Ainda sobre essas conceituações, há o “mnemotropismo” que é a obsessão 

pelos “lugares da memória”, e está diretamente relacionado a diferentes fatores, como 
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a crise das certezas do presente, a diluição das identidades e ao desaparecimento de 

referenciais. Candau aponta ainda que memória e identidade estão indubitavelmente 

conectadas, pois “não há busca identitária sem memória e, inversamente, a busca 

memorial é sempre acompanhada de um sentimento de identidade, pelo menos 

individualmente” (CANDAU, 2016, p. 19).  

Primeiramente, ele reflete sobre conceitos e questões ontológicas essenciais 

do campo, assim como as relações entre indivíduo e coletividade, abdicando da 

aceitação sem reflexão das “fórmulas consagradas” pelas abordagens “holistas” das 

noções de memória e identidade coletiva.  

Em uma abordagem antropológica da memória, em diálogo com seu livro de 

1996, Candau estabelece uma classificação real de sua dimensão individual em três 

níveis, são eles: memória de baixo nível ou protomemória, a qual é composta pelo 

saber e pela experiência mais profunda e mais compartilhada pelos membros de uma 

sociedade e que se insere na categoria de memória procedimental (repetitiva ou 

hábito) – socialmente compartilhada e fruto das primeiras socializações, tal como 

postulou Henri Bergson.  

 Já a memória de alto nível ou memória de lembranças (ou de reconhecimento), 

é a que incorpora vivências, saberes, crenças, sentimentos e sensações, podendo 

contar com extensões artificiais ou suportes de memória. Enquanto a metamemória é 

tanto a representação que cada indivíduo faz de sua própria memória, quanto aquilo 

que fala sobre ela, dimensões que remetem ao “modo de afiliação de um indivíduo a 

seu passado [...] A metamemória é uma memória reivindicada, ostensiva” (CANDAU, 

2016, p. 23). 

Enquanto o primeiro e o segundo nível dependem da faculdade de 

memorização, o terceiro é uma representação sobre essa faculdade e, justamente por 

essa característica ser uma enunciação, é a única dimensão compartilhada de forma 

intersubjetiva, enquanto memória coletiva, ou seja, produção social de alguns acerca 

de heranças supostamente comuns aos membros de um determinado grupo. Assim: 

 
As identidades não se constroem a partir de um conjunto estável e 
objetivamente definível de “traços culturais” – vinculações primordiais 
–, mas são produzidas e se modificam no quadro das relações, 
reações e interações sociossituacionais – situações, contextos, 
circunstâncias –, de onde emergem os sentimentos de pertencimento, 
de “visões de mundo” identitárias ou étnicas. (CANDAU, 2016, p. 27)  
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Candau destaca que, enquanto a dimensão individual desse nível se relaciona 

à comprovação de uma competência comprovada – memorizar, a dimensão coletiva 

se refere à atribuição de uma comunidade hipotética. Essa mesma dimensão 

metafórica, enquanto representação, encontra-se na definição de identidade, tanto 

cultural quanto coletiva, visto que as noções de semelhante, similitude ou 

pertencimento também são impostas. 

Apesar de reconhecermos a existência de similitudes a partir da protomemória, 

esta apresenta duas objeções: a expressão identidade em realidade pode projetar na 

forma de totalidade aspectos que seriam apenas predominantes, e as estratégias 

identitárias de qualquer grupo envolveriam um jogo complexo mais amplo do que a 

exibição indiferente de um conjunto de hábitos agregados.  

As perspectivas afirmadas pelo antropólogo francês posicionam sua análise 

dentro de uma abordagem situacional da identidade, em que esta é produzida a partir 

de relações, reações e interações sociais das quais surgem visões de mundo e 

sentimentos de pertencimento.  

Logo, sua reflexão recusa os malabarismos retóricos “holistas” que tendem a 

afirmar, por meio de termos, expressões e figuras totalizantes, supostos conjuntos 

estáveis, duráveis e homogêneos de indivíduos e representações como realidades 

empíricas, “toda tentativa de descrever a memória comum a todos os membros de um 

grupo a partir de suas lembranças, em um dado momento de suas vidas, é 

reducionista, pois ela deixa na sombra aquilo que não é compartilhado” (CANDAU, 

2016, p. 34) embora os aceite como instrumento analítico (ou como “configurações 

narrativas”, segundo Ricoeur) e ainda: 

 
Mesmo que as lembranças se nutram da mesma fonte, a singularidade 
de cada cérebro humano faz com que eles não sigam 
necessariamente o mesmo caminho. Os atos de memória decididos 
coletivamente podem delimitar uma área de circulação de lembranças, 
sem que por isso seja determinada a via que cada um vai seguir. 
(CANDAU, 2016, p. 35) 
 

No segundo capítulo da obra de Candau, intitulado Da Mnemogênese à 

memogênese, relacionam-se as diferentes formas de construção e ressignificação da 

memória e da identidade no nível individual, em que a relação entre identidade e 

memória expõe de forma clara que a identidade se manifesta como um relato, um 

discurso autorreferenciado que se projeta como uma totalidade significante.  
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Esse discurso converte-se entre curiosidade e “anamnesis” que é construída 

sobre três bases: a natureza do acontecimento recordado, o contexto sincrônico do 

acontecimento e o contexto sincrônico da rememoração. Para corroborar essa 

afirmativa, Candau estabelece que “a consciência da duração entre o momento da 

rememoração e o acontecimento recordado é flutuante (de acordo com o caso haverá 

contração ou extensão) e aproximativa: ‘há muito tempo’ ou ‘outro dia’, etc.” 

(CANDAU, 2016, p. 65). 

Esses procedimentos que se manifestam na esfera coletiva, se visualizam na 

confluência das imagens e da linguagem, em que são responsáveis por totalizações 

existenciais que permitem tanto a manutenção de memórias fortes – que têm como 

fim criar marcas sólidas que reforcem sentimentos de origem, historicidade e 

pertencimento – quanto em memórias fracas, as quais se desfazem e se fragmentam 

de acordo com as identidades ou se transformam ou firmam novas identidades. 

No capítulo Pensar, classificar: memória e ordenação do mundo, o autor 

relaciona as maneiras de apropriação da memória como uma preparação do tempo a 

partir de uma disposição fundada na origem e no acontecimento e que “pensar o 

tempo supõe classificá-lo, ordená-lo, denominá-lo e datá-lo” (CANDAU, 2016, p. 85), 

pois a partir de abordagens filosóficas e antropológicas sobre a temporalidade, o autor 

ratifica a pluralidade de tempos sociais como questão basilar para o entendimento da 

memória. 

Com isso, discute sobre as formas de assimilação e representação das 

temporalidades, pautando esses processos com as ideias de “tempo profundo” e 

“memória longa”, também sobre as práticas de calcular os tempos privados e os 

tempos anônimos ligados às suas definições de memória forte e memória fraca.  

São relacionadas algumas formas de acesso entre as formas individuais e as 

formas coletivas da memória e da identidade, distinguindo os procedimentos de 

transmissão e recebimento, fundação e construção, assim como de esgotamento e 

desmoronamento, entre o quarto e o último capítulo da obra de Candau.  

Por meio do mito de Teuth, o deus egípcio que apresentou a escrita a Thamus 

(Amon), Candau discute as possibilidades da hypomnésis – lembrança do banal pela 

sua preservação – e as dificuldades da anamnésis – a conservação da memória, 

contrastando a obsessão mnemotropista da sociedade contemporânea com a 

exaltação do presente e da sincronia, estabelece-se então, a escrita como modalidade 

de expansão.  
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Auxiliar de uma memória forte, a escrita pode, ao mesmo tempo, 
reforçar o sentimento de pertencimento a um grupo, a uma cultura, e 
reforçar a metamemória. Assim, o escritor local, aquele que tem o 
poder de registrar os traços do passado, oferece ao grupo a 
possibilidade de reapropriar-se desse passado através dos traços 
transcritos. (CANDAU, 2016, p. 109)  
 

Daí surgem, então, outros questionamentos; por exemplo, como selecionar o 

que deve ser conservado e transmitido? Ou qual o estatuto dos traços e da imagem 

dentro das relações entre memória e identidade? Essas e outras questões 

emergentes são fundamentadas por Candau na medida em que caracteriza a 

reprodução e a invenção da tradição, identificadas como dinâmicas 

protomemorialistas e memorialistas, permitiria, segundo o autor, uma mudança na 

construção social de uma tradição tradicionante – legitimadora no presente, para uma 

tradição tradicionada – uma referência delineada. 

Portanto, a obra de Candau será de relevância para a análise das experiências 

memorialísticas presentes em A costa dos murmúrios, visto que o texto do autor 

compreende os jogos da memória e da identidade, assim como comunica as 

ambiguidades desse jogo e de sua disposição, ao reconhecer ao mesmo tempo tanto 

a sua importância como a amplitude de forças sociais e culturais.  

 

2.3 O Testemunho na narrativa contemporânea portuguesa 

 

Considerada como “estrutura fundamental de transição entre memória e 

história” (RICOEUR, 2007, p. 41), a literatura de testemunho teve maior 

desenvolvimento a partir da segunda metade do século XX, no momento pós-guerra. 

Segundo Jeanne Marie Gagnebin (2009), ela rompeu com o relato tradicional, pois 

“sustenta as narrativas, simultaneamente impossíveis e necessárias” (GAGNEBIN, 

2009, p. 49), tendo como sua característica mais evidente a relação com a história e 

com ela também relações conflituosas, visto que a literatura de testemunho tem como 

base a realidade, assim, com a imaginação – base da literatura – também gerou 

conflitos a princípio para sua composição. 

Os fatos históricos e memórias (individuais ou coletivas) vão de encontro ao 

conceito de memória, o que implicou uma série de dificuldades para essa literatura 

atingir esse patamar. 
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O testemunho coloca-se desde o início sob o signo da sua simultânea 
necessidade e impossibilidade. Testemunha-se um excesso de 
realidade e o próprio testemunho enquanto narração testemunha uma 
falta: a cisão entre a linguagem e o evento, a impossibilidade de 
recobrir o vivido (o “real”) com o verbal. (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 
46). 
 

A ação de testemunhar promove a visualização de lembranças traumáticas, 

que se revelam de maneira involuntária ou não, e que necessitam serem expressas 

por parte dos que sofreram os horrores de uma guerra. Apesar de necessário, o 

testemunho torna-se ainda mais doloroso quando não encontra ouvintes. Primo Levi 

(2015), ao testemunhar o que viveu no campo de concentração Lager, na Segunda 

Guerra Mundial, reflete sobre esse ato explicitando que: 

 
A necessidade de contar ‘aos outros’, de tornar ‘os outros’ 
participantes, alcançou entre nós, antes e depois da libertação, caráter 
de impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras 
necessidades elementares. (LEVI, 2015, p. 7). 
 

O ato de narrar o sofrimento vivido demonstra essa carência em falar e, além 

disso, falar e ser ouvido. Seligman Silva (2003) caracterizou essa necessidade como 

elementar, pois estaria ligada ao renascimento. A narração, segundo ele, teria o 

“desafio de estabelecer uma ponte com ‘os outros’, de conseguir resgatar o 

sobrevivente do sítio da outridade, de romper com os muros do Lager” (SILVA, 2003, 

p. 66). Dessa forma, a testemunha pode ser definida como um narrador em confronto 

com a sensação de ameaça constante por parte da realidade. 

O conceito de literatura de testemunho, iniciado com o já citado Primo Levi, 

estende-se contemporaneamente ao relato de genocídios indígenas, bem como 

outros processos de opressão relacionados à colonização, especialmente em relação 

à África e aos países latino-americanos.  

Assim, a literatura testemunhal elabora uma perspectiva para a compreensão 

do passado a partir dos excluídos e marginalizados – negros, indígenas, mulheres, 

exilados, homossexuais, camponeses, entre outros. 

Aqui daremos ênfase às mulheres que aparecem nesses espaços como 

esposas, amantes, prostitutas, criadas.  

Quanto ao relato testemunhal na literatura portuguesa contemporânea, nele se 

revela a violência histórica que esteve presente na colonização portuguesa, tanto nos 

testemunhos dos colonizados quanto no testemunho daqueles que foram à zona de 

guerra por algum motivo, como as esposas e filhos dos soldados. Ao estarem 
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presentes nesse contexto, as mulheres na guerra colonial deveriam assumir o papel 

de donas de casa, cuidadoras dos filhos, abrigo confortável dos maridos que 

retornavam para os espaços colonizados, para breves descansos, antes que novas 

levantadas partissem dos “terroristas”.  

Sendo aqui consideradas testemunhas oculares da guerra, pois, apesar de não 

a vivenciarem por completo, não terem lutado, elas viram o que muitas outras não 

viram, ainda que estando em uma posição “privilegiada”, sua posição é 

intercambiável, visto que, teoricamente, qualquer um poderia dar o seu testemunho, 

porém, somente elas são capazes, pois elas viram. Segundo Brito Junior (2013), a 

testemunha ocular ou testis é aquela que: 

 
[...] não é interrogada a não ser para compor um quadro supostamente 
mais legítimo do evento transcorrido – quadro apoiado na premissa da 
“reconstituição dos fatos” e, portanto, no advento da memória. Ela é 
“papel” onde se escreverá o “documento para a história”, ou seja, o 
registro da verdade, além de qualquer suspeita. (JÚNIOR, 2013, p. 
61). 
 

A testemunha testis é concebida pelo seu papel na cena ocorrida, ela não 

pratica nenhuma ação, contudo, visualiza tudo que é praticado, reflete sobre os fatos 

ocorridos. 

Em A costa dos murmúrios, de Lídia Jorge, veremos que essa testemunha, 

quando lhe são evocadas imagens do passado, reescreve-as e realiza reflexões 

amparadas no espaço temporal que se insere entre quando ocorreu o fato e a sua 

realidade atual.  

Segundo Gagnebin (2009), a testemunha, além de ser aquela que sobreviveu 

à guerra, que ainda sofre a dor do trauma, é aquela que consegue ouvir, apesar de 

muitas vezes não ser possível expressar com palavras, o que acontece na guerra ou 

nos campos de concentração, é aquela que não ignora o outro que testemunha: 

 
[...] testemunha não seria somente aquele que viu com seus próprios 
olhos [...], a testemunha direta. Testemunha também seria aquele que 
não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro, 
o que aceita que suas palavras levem adiante, como num 
revezamento, a história do outro. (GAGNEBIN, 2009, p. 57). 
 

Ao ouvir um testemunho, não por culpa ou compaixão, a transmissão simbólica 

ocorrida apesar de (e por causa do) trauma sofrido, gera a reflexão sobre os 

acontecimentos presentes, e refletindo sobre o que passou ajudaríamos a não repeti-
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lo. Em A costa dos murmúrios, veremos a guerra colonial desgastada de absurdos 

resultantes de traumas individuais femininos e de questões sociais, mais do que a 

ressignificação da realidade sob a ótica feminina, a necessidade de contar a 

experiência individual.  

Sabemos que a história sempre tem dois lados e, frente à guerra, ela nunca é 

imparcial. Refletir sobre uma visão oprimida é fazer uso da memória para que um 

passado que não foi bom não se repita. Como nos alerta Gagnebin, “sacralizar a 

memória é outra maneira de torná-la estéril” (GAGNEBIN apud TODOROV, 2009, p. 

98), ou seja, além da importância de se reverter histórias que não são verdadeiras, há 

a necessidade de contar a fim de que não aconteça novamente, a memória não deve 

ser findada. O trauma vivido por aqueles que conseguiram sobreviver é a busca por 

contar e ser ouvido, pois, mesmo que queiram muito, é impossível esquecer, como 

afirma Gagnebin: 

 
Os sobreviventes, aqueles que ficaram e não se afogaram 
definitivamente, não conseguiram esquecer-se nem que desejassem. 
É próprio da experiência traumática essa impossibilidade do 
esquecimento, essa insistência na repetição. Assim, seu primeiro 
esforço consistia em tentar dizer o indizível, numa tentativa de 
elaboração simbólica do trauma que lhes permitisse continuar a viver 
e, simultaneamente, numa atitude de testemunha de algo que não 
podia nem devia ser apagado da memória e da consciência da 
humanidade. (GAGNEBIN, 2009, p. 99). 

 
A necessidade de falar é inerente à humanidade. Testemunhando o trauma 

vivido, as pessoas que passam por ele ressignificam sua vivência; é uma terapia para 

o renascimento, dolorosa, porém necessária. Se não lhes fosse permitido contar o que 

aconteceu, como muitas pessoas não puderam, por estarem mortas, muitos dos 

sobreviventes teriam sucumbido à sua própria dor.  

No romance de Lídia Jorge, a testemunha é autorreflexiva, já que além de 

relatar fatos ocorridos vinte anos antes, coloca também sobre eles o seu olhar após 

essa vivência, demonstrando onde acha que falhou ou acertou naquele contexto, 

explanando como se deu a ampliação de sua visão sobre os fatos ocorridos.  

A costa dos murmúrios em si é um relato testemunhal. A personagem Evita 

reescreve a história do relato inicial – Os gafanhotos – partindo de suas lembranças 

da época da guerra e demonstrando a visão feminina sobre a ação bélica. Através de 

suas memórias, elabora uma narrativa que não pertence só a si própria, mas também 
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a todas as mulheres que viveram no Hotel Stella Maris à espera de seus maridos e, 

por algum motivo, não deixaram seus testemunhos.  

É preciso salientar que o material mais relevante para a reconstituição da 

verdade sobre as mortes por envenenamento e as mortes na guerra seja constituído 

pelas memórias dos sobreviventes. Evita não participou da guerra em si, apenas 

observou e registrou os horrores que pôde. Ela narra em seu testemunho não só sua 

experiência durante sua passagem por aquele hotel, reflete sobre a consciência, fala 

em nome de quem perdeu na guerra e nos arredores do hotel. Os outros 

hóspedes/moradores ou não tinham a intenção de elaborar um relato, ou não deram 

a devida importância para a guerra que estava acontecendo, pois os verdadeiros 

testemunhos não sobreviveram para dar testemunho.  

Partindo da concepção formulada por Georg Lukács (2000), em que o gênero 

surge como reflexo da mudança vivida pelo homem no tocante a sua relação com as 

formas de perceber as verdades no mundo que o cerca, os escritos de Lídia Jorge 

representam, no panorama da literatura portuguesa contemporânea, uma leitura 

diacrônica das transformações ensejadas pela Revolução dos Cravos (1974). 

Apresentando o gênero testemunhal que enseja a uma bipolaridade: de um modo 

geral, critica a realidade, o contexto da sociedade da época; e, de um modo restrito, 

apresenta o universo do romance e os mecanismos da ficção. 

Sendo nosso corpus a obra A costa dos murmúrios, de Lídia Jorge, que se 

insere nesse momento entre guerra, a autora utiliza de estratégias em que a narradora 

conta os acontecimentos passados em 1968, ano em que alguns países africanos 

ainda eram colônias de Portugal, dentre eles Moçambique, onde são retratados os 

eventos do Hotel Stella Maris e os episódios relatados pelos soldados ao voltar da 

guerra para este hotel.  

Sabemos que a guerra colonial aqui retratada teve início em 1961 em Angola, 

na região que viria a designar-se Zona Sublevada do Norte, que corresponde aos 

distritos do Zaire, Uije e Quanza-Norte. Contudo, ela não ficou somente nessa região, 

passou por outras cidades como Guiné-Bissau e Moçambique. Assim, seu início se 

deu mesmo antes do período narrado na obra estudada, por isso é importante 

salientar os fatos ocorridos antes dela para melhor vislumbrarmos o contexto em que 

ela se apresenta. 

Na obra O império derrotado: revolução e democracia em Portugal, de Kenneth 

Maxwell (2006), destaca-se como se deu a revolução de 1974, ressaltando que no 
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final da década de 1950 as Forças Armadas Portuguesas viam-se num impasse com 

a situação política gerada pelo Estado Novo, implantado e sustentado até 1926, em 

que a política de neutralidade colocava as Forças Armadas afastadas de um eventual 

confronto Leste-Oeste e, por outro lado, aumentava na perspectiva desse regime a 

responsabilidade de se manter soberano sobre os vastos territórios ultramarinos, onde 

a tensão do pós-guerra avizinhava lutas independentistas nas colônias da Europa 

imperial.  

Os mesmos dirigentes do Estado Novo que se mantiveram neutros, afastando 

Portugal da luta pela libertação europeia, decidiram se juntar à Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (NATO), a fim de se aliarem aos vencedores e, assim, se 

prepararem para as ameaças nos espaços das colônias, considerados pelo regime 

como importantes para a sobrevivência de Portugal.  

Ainda segundo a obra de Maxwell (2006), a integração do Estado Novo com a 

NATO formou uma elite militar que se tornaria indispensável para a condução e o 

planeamento das operações durante a guerra no Ultramar, apesar de os dirigentes do 

Estado Novo nunca haverem considerado a existência de uma guerra. Para eles, os 

movimentos independentistas eram pequenos atentados causados por terroristas e 

os territórios reivindicados eram províncias, partes integrantes de Portugal, e não suas 

colônias.  

Apesar da ilusão de muitos portugueses a respeito da guerra, considerando 

que, na verdade, o que ocorria era apenas terrorismo e ofensivas de potências 

estrangeiras, a guerra iniciou-se principalmente nas cidades de Angola, Guiné-Bissau 

e Moçambique. O primeiro desses ataques foi em Angola, em 4 de fevereiro de 1961, 

quando houve uma levantada contra a cadeia de Luanda, onde uma revolta no 

Noroeste foi efetuada pela União das Populações de Angola (UPA) – que passou a 

designar-se Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), em 1962. A partir desse 

acontecimento em Angola, novos ataques ocorreram em outras cidades de África. 

 
Houve uma luta aberta em Angola, e também em Portugal as facções 
militares começaram a trocar olhares ameaçadores. A iniciativa que 
estivera nas mãos da revolução por quase doze meses deixara de 
existir. A rápida deterioração da situação em Angola era 
especialmente perigosa porque abria oportunidades para a 
interferência externa, um fator não encontrado no mesmo grau em 
Guiné-Bissau e Moçambique. (MAXWELL, 2006, p. 174). 
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Há uma discordância entre guineenses e portugueses quanto ao início da 

guerra em Angola, porque, na perspectiva portuguesa, os confrontos iniciaram-se em 

julho de 1961, quando guerrilheiros do Movimento de Libertação da Guiné (MLG) 

lançaram ataques às povoações de S. Domingos, Suzana e Varela, junto à fronteira 

noroeste com o Senegal; já os guineenses defendem que os confrontos tiveram início 

em janeiro de 1963, quando o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo 

Verde (PAIGC), sob a forma de guerrilha, desencadeou um ataque ao quartel de Tite, 

a Sul de Bissau, junto ao rio Corubal.  

Conforme Maxwell (2006), devido a essas ações do MLG no Noroeste, a partir 

do Senegal, e do PAIGC no Sul, a partir da Guiné-Conacri, as investidas 

independentistas rapidamente se estenderam por quase todo o território africano, 

chegando então a Moçambique, onde o movimento de libertação, denominado Frente 

de Libertação de Moçambique (FRELIMO), efetuou a sua primeira ação nos dias 24 e 

25 de Setembro de 1964, num ataque a Chai, na província de Cabo Delgado, 

estendendo-se posteriormente ao Niassa, Tete e para o centro do território. Os 

ataques que deram início à guerra colonial em África foram ocasionados devido à 

repressão exercida pelos governantes portugueses sob as colônias de África.   

A repressão ocasionada pelo colonialismo se manifesta de várias formas na 

sociedade, seja na economia, na política ou na cultura do habitante colonizado. E 

durante esses confrontos entre Portugal e suas colônias de África, surgiram 

apropriações culturais impostas por essa repressão, tanto nas colônias quanto pelos 

soldados, que se viam durante muito tempo longe da sociedade portuguesa e 

acabavam por adquirir costumes da cultura africana. Essas apropriações podem ser 

vislumbradas a partir da literatura produzida no período colonial e, como salienta 

Abdala Júnior (2007), ao se referir sobre as condições de produção dessa nova 

literatura inserindo o conceito de “ecologia cultural”. Assim, 

 
A “ecologia cultural” resultou da imposição colonial e do escravismo, 
que criou uma situação de fato, que vem sendo historicamente 
resgatada em favor de um estatuto democrático e humanístico. O 
processo de aculturação do colonialismo português visava a 
desculturação dos outros povos. Se Portugal impôs seus padrões, 
também foi marcado, por sua vez, pelo sistema que estabeleceu, ao 
voltar-se obsessivamente para o sonho do “ultramar”. (ABDALA JR, 
2007, p. 37). 
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Nas palavras de Abdala Jr, a aculturação de África, através das colônias, com 

a apropriação social e nacional da cultura, foi realizada por setores citadinos 

crioulizados, os quais se diferenciam pelo caráter nacional, pois os escritores 

nacionais não eram considerados bons escritores e, para o poder constituído, não 

eram nacionais, mas escritores do “ultramar”. Além disso, a literatura produzida por 

eles desvencilhou-se em parte da literatura europeia e foi envolvida por padrões 

literários que circulavam em língua portuguesa.  

 
A aculturação na situação de desigualdade colonial, significou a 
assimilação do africano aos valores da metrópole, uma culturação a 
padrões externos e exteriormente impostos a ponto de causar uma 
desculturação em relação a valores da nacionalidade. (ABDALA JR, 
2007, p. 66). 
 

As colônias portuguesas em território africano iniciaram as revoltas já citadas 

anteriormente, com o intento da libertação e de, assim, livra-se do estado de 

submissas de outra nação. Sabemos que o povo colonizado é oprimido pelo seu 

colonizador, não só nas relações sociais e econômicas, mas também nas relações 

culturais em que se constroem as identidades e suas formas de expressão. Diante 

disso, destacamos a fala de Aimé Césaire (1978) em que podemos visualizar esta 

constatação: 

 
Entre colonizador e colonizado só há lugar para o trabalho forçado, a 
intimidação, a pressão, a polícia, o imposto, o roubo, a violação, as 
culturas obrigatórias, o desprezo, a desconfiança, a arrogância, a 
suficiência, a grosseria, as elites descerebradas, as massas aviltadas. 
Nenhum contato humano, mas relações de dominação e submissão 
que transformam o homem colonizado em criado, ajudante, comitre, 
chicote e o homem indígena em instrumento de produção. (CÉSAIRE, 
1978, p. 25). 
  

Percebemos na explanação de Césaire que a colonização restringe o 

colonizado de sua própria cultura, deixando-o privado de viver de acordo com suas 

convicções. O povo colonizado de África inferioriza sua cultura em detrimento da 

cultura europeia. Além da incorporação de uma nova cultura, também sofre repressão 

por todas as partes, como aponta Fanon (2008). 

 
O colonizador se bem que “em minoria”, não se sente inferiorizado. Há 
na Martinica duzentos brancos que se julgam superiores e trezentos 
mil elementos de cor. Na África do Sul, devem existir dois milhões de 
brancos para aproximadamente treze milhões de nativos, e nunca 
passou pela cabeça de nenhum nativo sentir-se superior a um branco 
minoritário. (FANON, 2008, p. 82). 
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Há uma relação entre colonialismo e pós-colonialismo que determina essa 

transição e, nesta, uma transposição de culturas torna-se evidente, principalmente 

levando em conta o colonizador que impõe sua cultura, e o colonizado que, por sua 

vez, é obrigado a reprimir a sua.   

Através da leitura de A costa dos murmúrios, descortina-se o colonialismo de 

um romance que se situa, temporalmente, em épocas posteriores ao início da guerra 

colonial.  Todo o conteúdo reflexivo e caracterizador dos homens e do espaço nos são 

trazidos como se, em um aparente anacronismo, a experiência pós-colonial tivesse 

precedido o ato de descolonização. Sobre esse contexto de transição, Hall (2003) 

afirma que:  

 
O movimento que vai da colonização aos tempos pós-coloniais, não 
implicam que os problemas do colonialismo foram resolvidos ou 
sucedidos por uma época livre de conflitos. Ao contrário, o “pós-
colonial” marca a passagem de uma configuração ou conjuntura de 
poder para outra. (HALL, 2003, p. 56). 
 

Após a desarticulação do Estado Novo em Portugal, começou-se a conquistar, 

no plano literário, uma nova história. Um primeiro momento de simples denúncia 

marcou o processo literário que levou a trabalhos artísticos paralelos à revolução 

político-social, além de muitos textos que, apesar de produzidos nesse período de 

ruptura, só foram publicados no pós-independência. 

Na obra A costa dos murmúrios, o colonialismo reverbera no percurso 

identitário concebido pela personagem Evita/Eva Lopo, que, embora em um contexto 

ditatorial, antes de se casar com Luís Alex, era estudante de História e, muito 

provavelmente, teve algum conhecimento sobre os movimentos estudantis que 

ocorriam nas universidades em outros países da Europa.  

Além de sua ânsia pela descoberta, é possível inferir que Evita tenha sido 

influenciada de maneira positiva por toda a atmosfera que permeou aquele tempo de 

1968, em que jovens se empenharam para iniciar um processo de transformação, no 

sentido de partirem em busca de uma liberdade no que se refere ao desvencilhamento 

daquele momento de repressão pelo qual passavam. Portugal sob regime do Estado 

Novo, havia descoberto e conquistado novas terras, assim: 

 
Ao mesmo tempo, era o lugar do "pequeno mundo", do camponês da 
pequena aldeia e da pequena propriedade. Não por acaso António 
Oliveira Salazar, o dirigente principal do Estado Novo, já em 1916, 
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quando apresentou provas para professor da Universidade de 
Coimbra, criticou o latifúndio alentejano do "dono ausente" ao mesmo 
tempo em que enaltecia a pequena propriedade "fecundada pelo 
capital e o trabalho”. (MARTINHO, 2012, p. 17). 
 

 A tarefa dos portugueses era conservar, seja no "além mar" seja no próprio 

território, o seu mundo pequeno, católico e camponês. A vocação portuguesa para a 

modernidade deveria ser então construída a partir de valores predominantemente 

"endógenos" e, portanto, procurada em sua própria história. Dessa forma, os soldados 

portugueses que se instalavam com suas esposas no hotel à Praia da Beira 

realizavam festas, sujeitavam suas esposas e filhos a violências, às vezes passeavam 

(raramente), tal como fariam se estivessem em Portugal. 

Segundo Abdala Jr, os escritores portugueses do período colonial, 

denominados escritores engajados, “produziam dentro de um campo intelectual 

descolonizado” (ABDALA JR, 2007, p. 101) eram aqueles que escreviam sem se dirigir 

a um público colonial e sim ao seu povo, ou seja, aos intelectuais políticos.  

Com a desvalorização desses escritores pelos governantes portugueses, que 

os consideravam “escritores do ultramar”, eles passaram a adquirir consciência da sua 

autonomia literária e começaram a oscilar suas produções entre situações de 

dominância individual e situações de ordem social.  

Portugal sempre manifestou a imposição de sua política cultural e linguística, 

porém, essa imposição, para a afirmação nacional desde que se iniciou a colonização, 

trouxe com ela formas de resistência de forma aberta. Assim, deu-se na literatura 

portuguesa esse período no qual foi retirado de alguns escritores o direito de expor 

suas obras e ainda aqueles que conseguiam se manifestar não recebiam o devido 

reconhecimento.  

 
Com o fim do salazarismo, houve a explosão da prosa de ficção 
em Portugal e nas ex-colônias africanas, embora essa relação 
não seja direta. Foram necessários alguns anos para que a 
apropriação da série literária pudesse mostrar-se como 
efetivamente criativa. (ABDALA JR. 2007, p. 176). 
 

Esse boom literário que se deu em Portugal foi paralelo às vanguardas literárias 

europeias. Por isso, grande número de escritores, conforme Abdala Jr (2007), 

“registram fases artísticas bem marcadas a par de muita reflexão estético-ideológica” 

(ABDALA JR. 2007, p. 232). Partindo dessas discussões, o engajado escritor 

contemporâneo buscou uma atualização com um novo dominante social, que se 
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instaurou através de denúncias, desconstrução do discurso hegemônico e, sobretudo, 

o próprio discurso eurocêntrico.   

A literatura engajada ou revolucionária não pode ser dissociada do conjunto 

das descrições e representações da vida colonial, nem daquelas que não alcançaram 

ou não tiveram como propósito as denúncias da opressão sofrida na época, 

especialmente pelo colonialismo do Estado Novo Português.  

Embora inúmeros fatores tenham contribuído para a revolução, a Guerra 

Colonial foi, desde sempre, apontada como a principal justificação para a queda do 

Estado Novo em Portugal. No tópico a seguir explicitamos a literatura contemporânea 

portuguesa com ênfase na literatura de autoria feminina. 
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3 A NARRATIVA DE AUTORIA FEMININA PORTUGUESA  

 

3.1 A condição feminina na sociedade e as insurgências da guerra na obra de 

Lídia Jorge 

 

No decorrer da história e da literatura, as mulheres realizaram um percurso 

marcado pela falta de visibilidade: submissão, opressão e silenciamento são algumas 

das palavras que acompanharam as mulheres ao longo de sua história. O 

patriarcalismo e a dominação masculina exercidos sobre a mulher se deram em 

diferentes áreas da sociedade, fazendo com que as vozes femininas fossem 

sufocadas pela violência física e moral, dentro e fora de seus lares.  

Nesse sentido, dentro da historiografia, múltiplas pesquisas procuraram 

denunciar a quase invisibilidade das mulheres como sujeitos, seja no campo da 

criação artística, seja como parte das grandes narrativas da história, ou mesmo como 

protagonistas na própria produção literária e historiográfica. Esse silenciamento 

conduziu a uma nova forma de exigir a presença feminina nas linhas gerais dos 

acontecimentos reconhecendo, antes de tudo, a negligência secular com a qual o 

gênero fora tratado.  

Esses estudos motivaram diversas pesquisas em torno da denominada “história 

das mulheres”, com intuito de firmar novos paradigmas às imagens femininas, 

salientando a importância e a participação das mulheres na constituição das 

sociedades e culturas, considerando-as nos espaços artísticos, culturais, públicos e 

políticos e no próprio cotidiano. Como bem ressalta Simone de Beauvoir: 

 
[...] elas querem que em si próprias, como no resto da humanidade, a 
transcendência supere a imanência; elas querem que lhes sejam 
concedidos, enfim, os direitos abstratos e as possibilidades concretas, 
sem a conjugação dos quais a liberdade não passa de mistificação. 
(BEAUVOIR, 2016, p. 191). 
 

Em sua obra O segundo sexo (2016), Simone de Beauvoir explica a questão 

da formação identitária feminina como sendo resultado do que a sociedade espera da 

postura da mulher. Ela expõe o desenvolvimento da opressão masculina por meio da 

análise da história, da literatura e dos mitos, atribuindo os efeitos contemporâneos 

dessa opressão ao fato de ter se estabelecido o masculino como norma positiva. A 
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fala acima transposta reflete justamente sobre essa questão, criticando a falsa ideia 

de libertação feminina, abstrata, e buscando possibilidades reais de liberdade de 

expressão para as mulheres.  

A masculinidade apropriou-se do positivo (ser homem) e do neutro (ser 

humano) e considerou o feminino como uma particularidade negativa, a fêmea. Em 

consequência disso, a mulher foi identificada como “o outro”, o que levou a uma perda 

de sua identidade social e pessoal.  

Ainda nessa obra, Beauvoir reflete sobre a condição feminina nas sociedades 

patriarcais, nessa sociedade em que, até os dias atuais, muitas mulheres vivem: “a 

mulher não é elevada à dignidade de pessoa; ela própria faz parte do patrimônio do 

homem, primeiramente do pai e em seguida do marido.” (BEAUVOIR, 2016, p. 118). 

Atualmente há um tímido avanço quanto à equidade de gênero nas mais variadas 

esferas sociais, fato devido aos grupos feministas que durante muito tempo buscaram 

a projeção da mulher na sociedade, sem que distinções físicas e biológicas 

interferissem na construção identitária de cada uma delas.  

Muitos foram os pensamentos que limitaram a ação das mulheres no tempo e 

espaço, colocando-as à margem da história e da literatura, e mesmo aquelas que 

tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos e ser educadas, sua educação 

deveria estar voltada apenas para o desejo dos homens.  

 
Toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Agradá-
los, ser-lhes úteis, fazer-se amar e honrar por eles, criá-los, cuidar 
deles depois de crescidos, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a 
vida agradável e suave: eis os deveres das mulheres em todos os 
tempos, e o que deve ensinar-lhes desde a infância. (PERROT, 2008. 
p. 92). 
 

A fala acima reflete sobre o quão submissas as mulheres deveriam ser na 

sociedade patriarcal. Todas as suas atividades, desde a infância, voltavam-se para o 

bem-estar físico e psicológico dos homens, elas ocuparam um papel inferior ao do 

homem desde a criação do mundo, sendo seu espaço relegado ao privado do lar, em 

que, vistas como esposas e mães, estavam destinadas aos afazeres domésticos e, 

biologicamente, como reprodutoras da espécie humana, nada mais.  

Em seu estudo sobre a sociedade da Cabília, também patriarcal, Pierre 

Bourdieu (2010) destaca no tópico A incorporação da dominação que a dominação 

masculina é complexa, pois é reproduzida socialmente, além de tudo por uma 



48 

 

violência simbólica enraizada nos níveis da linguagem e do pensamento, constituindo-

se em hábito natural, assim:  

 
As identidades distintivas que a arbitrariedade cultural institui se 
encarnam em habitus claramente diferenciados segundo o princípio 
de divisão dominante e capazes de perceber o mundo segundo este 
princípio. (BOURDIEU, 2010, p. 34). 
 

Esse habitus seria a forma incorporada da relação de dominação, o que fez 

com que a dominação do homem sobre a mulher fosse vista como natural, as 

mulheres assim dominadas não percebiam a sua submissão na sociedade patriarcal 

da Cabília, visto que os homens a justificavam da seguinte maneira:  

 
No ciclo da procriação, tanto quanto no ciclo agrário, a lógica mítico-
ritual privilegia a intervenção masculina, sempre enfatizada, por 
ocasião do casamento ou do início dos trabalhos no campo, com ritos 
públicos, oficiais, coletivos, em detrimento dos períodos de gestação, 
tanto a da terra, durante o inverno, quanto à da mulher, que não dão 
margem mais que a atos facultativos e quase furtivos. (BOURDIEU, 
2010, p. 59). 
 

Limitavam dessa maneira o espaço da mulher na vida em sociedade, sendo 

seu único papel social o de “cuidadora” o que lhe conferia uma posição hierárquica 

inferior em relação aos homens publicamente ativos e provedores naquela sociedade. 

Afirmamos, por representações comuns, que naquela sociedade os homens estariam 

na esfera da vida produtiva, enquanto as mulheres estariam na esfera da vida 

reprodutiva.  

Ainda na compreensão de Bourdieu (2010), as mulheres que se submetem aos 

homens de maneira mais incisiva são aquelas provenientes de um contexto social 

menos favorecido, como as operárias, as camponesas, as artesãs, entre outras que 

dependem do casamento para obterem uma posição social “privilegiada”, sendo esse 

“privilégio” a submissão ao marido.  

Na terceira parte da obra de Beauvoir – Os mitos – ela reflete sobre a atitude 

que assumiram alguns escritores em relação às mulheres na literatura. Ela cita 

Claudel, Stendhal, DH Lawrence, Henry de Montherlant e outros, todos eles 

explicitaram em suas obras uma imagem negativa da mulher, a fim de justificar o 

silenciamento delas em suas obras. Montherlant citado por Beauvoir ressalta que:  

 
As mulheres são a seu ver, com exceção das esportistas, seres 
incompletos, destinados à escravidão; moles e sem músculos, não 
podem dominar o mundo, por isso mesmo trabalham com afinco para 
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anexar-se um amante, ou melhor, um marido. (MONTHERLANT apud 
BEAUVOIR, 2016, p. 271). 
 

Apesar da negativa desses autores com relação às mulheres, reitera-se que a 

sua atitude, apesar de diminuí-las e depreciá-las, incitou nas mulheres de sua época 

a busca da queda desses estereótipos. Outras formas de difamar a imagem feminina 

nas obras de Montherlant, segundo Beauvoir, é a redução de suas capacidades 

psicológicas e intelectuais baseada em seus aspectos físicos e biológicos, 

justificando-as da seguinte maneira:  

 
[...] a mulher é mulher, por falta de virilidade; é o destino que todo 
indivíduo do sexo feminino deve suportar sem poder modificá-lo. 
Aquela que pretende escapar a esse destino situa-se no mais baixo 
degrau da escala humana; não consegue tornar-se homem e renuncia 
a ser mulher; não passa de uma caricatura irrisória, uma aparência; o 
fato de ser um corpo e uma consciência não lhe confere nenhuma 
realidade. (MONTHERLANT apud BEAUVOIR, 2016, p. 272). 
 

O pensamento de Monterlant reivindica a diminuição das mulheres em todos 

os aspectos, ressaltando que elas, ao tentarem agir de forma insubmissa a eles, se 

tornam caricatas, e que a sua condição viril justifica a sua submissão eterna e nada 

do que digam ou façam mudará sua conjuntura.  

Sabemos que outras sociedades também têm suas justificativas para a 

submissão da mulher ao poder do homem, mas acreditamos que nenhuma dessas 

justificativas é plausível, uma vez que as mulheres vêm provando ao longo do tempo 

sua capacidade em todas as esferas da sociedade, o que justifica a sua luta por 

equidade.  

Assim, no tangente à criação literária, a mulher projetou-se como escritora 

assumindo muito mais do que o papel de autoria de obras autênticas e originais, no 

século XX, libertou-se das amarras da opressão nutridas pela publicação de obras de 

autores homens, que construíram com exclusividade o cânone literário universal, 

impedindo-a de ser personagem e mesmo leitora de tais obras.  

Em suas publicações datadas a partir do século XX, as mulheres puderam 

enfim trazer ao campo literário, até então formado pelos homens, uma série de 

temáticas vividas por elas na contemporaneidade, como ressalta Schimidt: 

 
As relações desiguais com os homens no mundo do trabalho e na 
experiência privada, a dificuldade em alcançar um espaço social 
próprio, a solidão, o desejo de encontrar uma relação afetiva 
duradoura, a alienação e a reificação do corpo feminino, e ainda os 
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problemas ligados à maternidade, à sexualidade e ao aborto. 
(SCHIMIDT, 2000, p. 123). 
 

Os obstáculos encontrados pelas mulheres no campo social se devem 

principalmente ao patriarcalismo exercido sobre elas, às relações desiguais a que 

sempre foram submetidas. Através da literatura, elas puderam refletir sobre vivências 

que, expostas pelos homens, não revelavam a realidade feminina, pelo contrário, 

depreciavam.  

Participando das criações literárias, as mulheres tiveram oportunidade de 

reconstruir suas identidades, externando ao mundo as diferentes vivências femininas 

e mostrando suas capacidades, enquanto escritoras, de contribuir para a literatura; 

além de, em sua maioria, estarem engajadas em reivindicar contra o silenciamento 

causado pela sociedade patriarcal, em que por muito tempo foram diminuídas e 

subjugadas. Assim, a reflexão sobre a literatura portuguesa contemporânea de autoria 

feminina faz-se necessária, pois, conforme Santos:  

 
Com o processo de independência dos vários países africanos, 
começaram a surgir nomes da literatura de autoria feminina, quer dos 
países lusófonos quer dos países francófonos e anglófonos. A 
literatura no feminino nasce de uma expressão de revolta contra o 
poder colonial, mas é também um veículo contra o poder patriarcal e 
o que ele sempre representou para as mulheres. (SANTOS, 2013, p. 
64). 
 

A literatura de autoria feminina em Portugal, além de reproduzir críticas à 

sociedade patriarcal, refletiu também sobre a guerra colonial, como poderemos ver 

em A costa dos murmúrios. Essa literatura trouxe a prerrogativa pós-colonial 

reinterpretada e reescrita, pois desconstruiu estereótipos e trouxe a reflexão cultural 

e política atuantes na narrativa literária.  

Além de valorizar as experiências femininas, essas narrativas também 

trouxeram ao campo literário aquilo que Linda Hutcheon (1991) caracterizou como 

uma tendência contemporânea “à revalorização da experiência e de sua 

representação na forma de ‘escrita de vida’” (HUTCHEON, 1991, p. 44). Essa 

revalorização faz-se necessária em todas as formas literárias, e através dela existe a 

busca em instaurar um diálogo crítico com o discurso histórico-social, analisando-o e 

propondo sua revisão sob novos olhares.  

A revalorização da experiência feminina na literatura portuguesa 

contemporânea é ressaltada por Margarida Calafate Ribeiro em seu estudo intitulado 
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África no feminino: as mulheres portuguesas e a guerra colonial. Neste, ela apresenta 

a mulher na guerra, analisando principalmente aquelas que acompanharam seus 

maridos em missão militar. O papel da mulher na guerra foi sendo revisitado desde as 

grandes guerras, em que elas estavam presentes naquilo que foi denominado por 

Ribeiro como “periferias de guerra”. Historiadoras e feministas nos anos 1970 

iniciaram uma investigação a fim de reconhecer o papel delas na guerra e descobriram 

que elas estavam 

 
[...] em casa, na chamada homefront, nas fábricas de munições, nas 
enfermarias dos hospitais militares, na resistência, nos serviços 
militares, nos locais de prostituição, vítimas de violações, e ainda, na 
propaganda institucional, ora estimulando os homens a marchar, ora 
apontadas como o símbolo a defender pelos homens na frente de 
guerra. (RIBEIRO, 2002, p. 10) 
 

Além de reconhecer que elas fizeram parte das grandes guerras, Ribeiro 

(2002) reconhece ainda o papel das mulheres no pós-guerra. O discurso de que elas 

precisavam ser defendidas, alegado antes na guerra, agora no pós-guerra seria 

substituído por um discurso de integração, contemplando as relações entre homens e 

mulheres e defendendo estes como a base para a construção de uma sociedade de 

paz. 

Ao deslocar as mulheres, antes marginalizadas, para o centro da questão 

colonial, ampliou-se o olhar sobre a guerra, novas guerras começaram a ser narradas, 

ganhando maior dimensão e complexidade, o que obrigou a reescrita da história. 

Como fala Jeanne Marie Gagnebin: “narrador e historiador deveriam transmitir o que 

a tradição, oficial ou dominante, justamente não recorda” (GAGNEBIN, 2009, p. 54), 

trata-se de reaver aquilo que não foi dito na sociedade patriarcal, à qual as mulheres 

foram por longo tempo refreadas, tanto no seu apagamento na história quanto na 

literatura.  

As ocupações da mulher relacionadas à guerra na sociedade portuguesa 

eram de apoio, elas se organizavam em associações para “assistir”, como ressalta 

Pimenta (1989, p. 81), “assistir ao embarque dos soldados, assistir aos feridos, assistir 

as famílias dos mobilizados”, sua fala decorre das primeiras aparições de mulheres, 

ainda na Primeira Guerra Mundial. Na guerra colonial aqui discutida, as mulheres 

atuavam como apoio também, porém, não deveriam participar, somente apoiar, para 

que seus maridos e filhos participassem. Apesar dessa forma de apoio ser a mais 

realizada, houve, segundo Ribeiro (2002), um movimento pouco documentado: 
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[...] um movimento porventura inédito nesta guerra e pouco 
documentado nestes embarques foi o da ida de mulheres 
acompanhando os maridos em missão militar em África. Aproximando 
assim a chamada “frente interna” da frente de guerra, proporcionou-se 
uma certa estabilidade social dentro de um quadro de inevitável 

mudança. (RIBEIRO, 2002, p. 15). 
 

As mulheres que participaram desse movimento tiveram uma visão divergente 

da visão masculina no tocante à guerra; muitas delas foram às colônias portuguesas 

em território africano, acompanhadas de toda a família, ou lá tiveram filhos. O governo 

português justificava a ida de mulheres para a guerra através de uma “legislação que 

apontava o ultramar como destino de emigração dos portugueses europeus, assim 

tentando contrariar o fluxo migratório para a Europa” (RIBEIRO, 2002, p. 16); nessa 

legislação imposta pelo governo português estava implícita a tentativa de colonizar 

rapidamente os territórios africanos.  

A ordem política do governo português era o que se defendia na guerra 

colonial, buscava-se manter sob o domínio português os territórios já conquistados 

em África e conquistar novos territórios, para isso, a ida das mulheres à guerra 

também era necessária. 

 
[...] e se se ia para a guerra defender a ordem política da nação, ou 
seja, evitar a fragmentação do corpo/família nacional de que a guerra 
movida pelos africanos era expressão e desejo, então era natural que 
se fosse para a guerra em família, a célula unida de controle moral e 
político, contra os inimigos do exterior. (RIBEIRO, 2002, p. 17). 
 

Para que essas famílias fossem mantidas nos territórios em guerra, o governo 

português com decreto lei 49107 (artigo 21º), estabelecido em junho de 1969, 

fomentou as normas a serem executadas com relação a essas famílias, nesse 

documento: 

 
[...] todo o pessoal nomeado por oferecimento ou por escolha, tinha 
direito à: transporte da família por conta do Estado para a “província 
ultramarina” e de regresso para a nova colocação militar; tratamento 
médico por conta do Estado; assistência médica e medicamentos para 
as famílias durante o período da comissão; alojamento por conta do 
estado na localidade da guarnição ou subsídio de renda de casa. 
(RIBEIRO, 2002, p. 19). 
 

Com o amparo do governo, as famílias que iam para o ultramar, em sua 

maioria, ficavam nas cidades; outras ficavam no mato, em residências próprias em 
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pequenas povoações próximas aos quartéis ou na área dos quartéis; a ocupação de 

determinadas áreas era estipulada pelos comandantes.  

Algumas mulheres também iam à zona de guerra com o intuito de lecionar 

para os filhos de soldados que já se encontravam estabelecidos com suas famílias. 

Houve desistências de muitas outras alegando motivos familiares como o nascimento 

de um filho ou o início do ano escolar no qual os filhos já estariam matriculados, as 

mulheres que menos desistiam eram as mulheres daqueles com patentes menos 

elevadas, como sargentos, soldados, furriéis e cabos. 

 
Muitas das mulheres que viveram em África apenas acompanharam 
os maridos, e “as suas guerras” eram os partos, a amamentação, os 
filhos, mas muitas trabalhavam no apoio das populações, 
normalmente ligadas a missões religiosas, prestaram cuidados 
médicos e de enfermagem, foram professoras em vários níveis de 
ensino, fizeram trabalho de secretariado nos serviços das próprias 
Forças Armadas ou em empresas. (RIBEIRO, 2002, p. 21). 
 

As mulheres que iam às colônias junto da família estavam sempre praticando 

as mesmas atividades que fariam se estivessem em Portugal, pois a intenção do 

governo era que essas mulheres levassem aos homens em guerrilha o retorno à 

tranquilidade do lar. A seguir, elencaremos alguns estudos que contemplam a 

bibliografia de Lídia Jorge, bem como os resultados desses estudos e sua contribuição 

para a fortuna crítica dessa autora.  

 

3.2 Lídia Jorge e a narrativa bélica em A Costa dos Murmúrios 

 

A bibliografia de Lídia Jorge é vasta, nela destacam-se os romances O dia dos 

prodígios (1980), O cais das merendas (1982), Notícia da cidade silvestre (1984), A 

costa dos murmúrios (1988), Vale da paixão (1998), O vento assobiando nas gruas 

(2002), todos profusamente premiados. A sua obra encontra-se traduzida em muitas 

línguas e países, sendo recebida pelos críticos nacionais e internacionais com grande 

interesse. Pelo conjunto da sua obra foi vencedora do prestigiado prêmio Albatros 

(2006), da Fundação Günter Grass, na Alemanha, e do Grande Prêmio Sociedade 

Portuguesa de Autores – Millennium BCP (2007).  

Apesar de todas as publicações e prêmios, as obras de Lídia Jorge, assim 

como as de outras escritoras, inicialmente não tiveram a aceitação desejada por parte 

do público leitor. Isso não se deve somente ao fato de ser uma mulher escrevendo, 
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mas também por apresentar em sua escrita tons sarcásticos que não agradavam aos 

leitores, tão acostumados a uma versão única sobre a história portuguesa. Consta da 

publicação de A costa dos murmúrios em 1988, que:  

 
Mais significativo, porém, quanto à relativa falta de interesse (ou 
melhor dizendo, talvez falta de conhecimento) que rodeou a 
publicação de A costa dos murmúrios terá sido o facto de se tratar de 
um livro de uma escritora que se aventurava por territórios até então 
predominantemente masculinos, que ousava apresentar a guerra 
colonial pelos olhos de uma narradora feminina e sarcástica e que, 
para coroar tal sacrilégio, atacava frontalmente o conceito de heroísmo 
militar. (MOUTINHO, 2005, p. 312) 
 

A narração de Eva Lopo mostra a versão frágil do marido, Luís Alex. Ao invés 

de sua atuação enquanto soldado, ela o descreve como alguém que não tem uma 

personalidade própria, que segue a sombra de seu capitão, que tenta refletir suas 

ações, que tem medo, não de morrer na guerra, mas de decepcionar o capitão a quem 

dedica até seus horários da folga, mesmo que seja somente para admirar sua cicatriz 

de guerra. Lídia Jorge, ao construir a narradora Eva Lopo deu a ela tons de ironia e 

sarcasmo, que são facilmente identificados e que imprimem a desconstrução do herói 

de guerra, tal como Moutinho (2005) nos assegura. 

Assim, apesar de não estar de acordo com a história oficial, Lídia Jorge 

manifestou a história da guerra colonial através da literatura. João Barrento (2016) 

reflete sobre a literatura do pós-25 de Abril, dizendo que essa não deixa de regressar 

por vezes no tempo “para tematizar de preferência matérias como a Guerra Colonial 

e a ditadura, ou mesmo – de forma alegórica – a História de séculos passados” 

(BARRENTO, 2016, p.15), com o intuito de aprovisionar a si mesma e aos leitores os 

desígnios para uma compreensão da data histórica e mítica da revolução e daquilo 

que veio depois. Para Barrento (2016), a literatura que se fez pós-25 de Abril constitui-

se um movimento das margens: 

 
Se a literatura é a <<projeção histórica da experiência>> (assim viu 
Walter Benjamin no seu tempo), então toda a literatura portuguesa das 
décadas depois de Abril será uma espécie de sismógrafo que vai 
registrando os mais leves movimentos da realidade, como que da 
distância, e ao mesmo tempo à margem da sociedade que a vê nascer 
– a literatura foi-se tornando, de facto, cada vez mais um fenômeno 
das margens. (BARRENTO, 2016, p.25) 
 

Os acontecimentos históricos registrados na obra de Lídia Jorge colaboram 

para a construção identitária das personagens femininas da obra, pois suas ações 
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estão condicionadas ao que acontece ou não na guerra. Um exemplo simples foi o dia 

em que o piloto Fernandes voltou de uma de suas missões e contou o que viu para as 

mulheres, e somente sua presença já foi capaz de causar um alvoroço de enorme 

proporção: “As mulheres do terraço estavam à volta do piloto Fernandes, e escutavam 

o cheiro da metralha, pressentiam as bombardas do helicanhão, as bazucadas sobre 

as bases cheias de armas soviéticas e chinesas, desesperadamente abandonadas. 

(JORGE, 2004, p. 122) 

A narrativa de Lídia Jorge expressa por Eva Lopo reflete sobre as relações 

existentes entre mulheres e guerra. As mulheres do hotel Stella Maris convivem 

diariamente com diversos relatos dos soldados, cada um com sua particularidade. 

Contudo, somente Eva Lopo conseguiu reescrever os relatos sob sua ótica. Ela esteve 

por muito tempo investigando o que as outras mulheres não tiveram curiosidade de 

saber, sua narrativa constrói imagens detalhadas que não tiveram devido 

reconhecimento quando explicitadas pelos soldados, que apesar de estarem em 

campo, alguns nem sabiam o motivo da guerra e se sua luta fazia alguma diferença. 

Sobre essa nova expressão, ‘escrita feminina’, Barrento (2016) explicita que: 

 
[...] poderia determinar-se melhor em relação a pelo menos três 
aspectos centrais dessa escrita predominantemente feminina: a 
transformação radical – explicável de um ponto de vista histórico-
cultural – da perspectiva narrativa (as mulheres narram a partir de um 
olhar mais estático e interiorizado, como que à janela, observando o 
mundo a partir da casa); uma lógica fluída e flexível na construção das 
figuras; e a tendência para uma linguagem imagética. (BARRENTO, 
2016, p. 64) 

 

Segundo Barrento, a escrita feminina muda totalmente a perspectiva da 

história sobre determinada narrativa, visto que elabora uma narração observadora, 

que produz imagens e segue um fluxo contínuo, apesar das oscilações dos 

acontecimentos históricos. Porém, para o autor, o interessante são “os novos meios 

estruturais e discursivos do romance, a textualidade concreta, e não tanto os traços, 

indeterminados e praticamente indetermináveis, <<femininos>> ou <<masculinos>> 

de um texto” (BARRENTO, 2016, p. 64), ou seja, para ele a literatura portuguesa que 

se alimenta dos acontecimentos históricos utiliza-se de novos modelos e formas 

estruturais, construindo uma relação crítica e ressignificando momentos históricos.  

Também nesse sentido, Moutinho (2005) reconhece que A costa dos 

murmúrios, de Lídia Jorge, fazendo parte dessa nova literatura, não rejeita o passado 

histórico, integra-o, demonstrando que esse passado apesar de moldar o presente, 
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não deve paralizá-lo, pois, a narrativa de Lídia Jorge revela diferentes versões da 

realidade, em que 

 
Repetidamente Eva Lopo afirma que o que foi foi, não se pode apagar 
a História, há que reexaminá-lo, tentar dar sentido ao que foi “exacto 
e verdadeiro” para outros, tanto nas versões (murmúrios) deles como 
na minha (de Evita/Eva Lopo), versões todas elas inevitavelmente 
alteradas, vinte anos mais tarde, por uma nova percepção da 
realidade. (MOUTINHO, 2005, p. 327)  
 

A reflexão sobre a realidade suscitada por Eva Lopo cresce na mesma medida 

do distanciamento dos anos em que viveu no hotel Stella Maris, assim, a história que 

se conta teve alterações, teve versões diversas e teve sua ampliação a partir de novas 

percepções da realidade, que foram modificadas com seu crescimento pessoal.  

Em A costa dos murmúrios,  há a introdução de versões diferentes do mesmo 

acontecimento, e são até mesmo contraditórias, “mas houve quem dissesse o 

contrário” (JORGE, 2004, p. 41), como seria de esperar no caso de acontecimentos 

aparentemente incompreensíveis. No entanto, acreditamos que se trata de 

acrescentar correções posteriores, de fazer uma reavaliação de uma versão anterior. 

Há nesse sentido a reflexão sobre a tolerância, não só com a memória que é falha e 

nunca relembra o que queremos, mas também com as pessoas e suas versões da 

história, suas vozes em meio a tantas mentiras propagadas sobre a guerra:  

 
Cada vez que Eva Lopo afirma, no romance de 1988, que tudo o que 
se relata em “Os gafanhotos” é “exacto e verdadeiro”, embora a sua 
própria versão tenha acabado de contradizer literalmente tudo o que 
aparece no pequeno conto, vemos já um primeiro apelo à aceitação 
das opiniões dos outros. Na nova sociedade em que vive a Eva Lopo 
dos anos oitenta tem de haver lugar para pontos de vista diferentes, 
tanto os dos africanistas, os dos militares, os das senhoras de bem, 
como os dos dissidentes, ou os dos jornalistas de esquerda. O fato de 
a versão de Eva Lopo ser um desmentido formal da versão de “Os 
gafanhotos” não deve tirar a voz aos outros, cujas versões serão, para 
eles, “exactas e verdadeiras”. (MOUTINHO, 2005, p. 321) 
 

A versão de Eva Lopo sobre os acontecimentos da guerra, vinte anos após a 

história descrita no conto Os gafanhotos, consiste em uma reavaliação, que permitiu 

que novas informações fossem ou não relembradas e acrescentadas ou não ao conto 

inicial, considerando que, apesar de Eva Lopo decorrer sobre as distintas versões, ela 

não deixa de reconhecer o interesse na manifestação da primeira história, e também 

não deixa de conferir a importância dessa versão.  
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Barrento (2016) considerou que a literatura portuguesa contemporânea 

coaduna uma diversidade de vozes e que essas vozes na literatura de autoria feminina 

“se rebelam contra a ausência de reconhecimento do sujeito” (BARRENTO, 2016, p. 

68). O que vislumbramos na obra de Lídia Jorge são vozes de diferentes meios que 

refletem sobre a guerra, mulheres que ponderam sobre acontecimentos bélicos e 

homens que não pensam sobre as ações que praticam, gerando um amontoado de 

vozes (murmúrios), que acabam por se manifestar como contra subversão das 

mulheres, que, para o contexto, vão contra a dominação de seus maridos. Assim:  

 

A voz – que, do Génesis aos grandes sistemas filosóficos e às 

<<grandes narrativas>> modernas foi sempre um fator hipostasiante 

de uma unidade e impositivo de uma ordem – cede agora a uma 

diversidade de vozes que não correspondem a <<personagens>>, que 

não estão fixadas fora do texto, mas encontram os seus pontos de 

ancoragem (ou melhor, de flutuação) num discurso multiestratificado, 

e só aí podem ser ouvidas. (BARRENTO, 2016, p. 17) 

 

O discurso multiestratificado a que se refere Barrento diz respeito a uma 

pluralidade de discursos que não refletem somente a ordem de dominação masculina. 

Os romances portugueses de autoria feminina, para ele, descrevem momentos de 

fuga, que refletem as poucas aventuras vividas por elas, contando principalmente o 

que elas imaginam que poderia acontecer, suas metas e sonhos, que nem sempre 

têm um desfecho positivo: 

 

No romance português escrito por mulheres, o tempo é substituído 

pela fuga para uma permanente viagem dos sentimentos em figuras 

de mulheres telúricas, solitárias e misteriosas, sonhadoras em busca 

de qualquer alteridade para a existência, mergulhadas num presente 

que quase sempre significa muito pouco para elas e que por isso é 

recoberto por momentos narrativos emocionalmente tingidos de 

passado ou de futuros utópicos. (BARRENTO, 2016, p. 72) 

 

O grande desafio, tanto ideológico quanto formal, que as mulheres escritoras 

enfrentam neste período é, pois: como evitar a sedução de se tornarem porta-vozes 

de uma ficção histórica que continuamente silencia as mulheres, juntamente com as 

outras tradicionais "minorias silenciosas". Dessa forma, estariam questionando a 

história oficialmente reconhecida, pondo em relevo as incoerências inerentes ao ideal 

democrático do direito à livre expressão. 
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3.3 Categorias do discurso narrativo 

  

Para realizar a investigação sobre a construção da narrativa de A costa dos 

murmúrios antes precisamos fazer uma revisão das teorias que englobam essa 

função. A fim de contemplar a narrativa enquanto discurso, abordamos postulações 

de Gérard Gennete sobre as categorias de tempo, modo e voz sistematizadoras do 

ato de narrar. Em Discurso da narrativa (1979), o autor analisa a obra Em busca do 

tempo perdido, de Marcel Proust, considerando teoricamente os problemas do contar 

uma história na prosa ficcional.  

Gérard Genette interessa-se em esclarecer os domínios do discurso 

encarregado de veicular a “realidade narrativa”, isto é, a narrativa em sentido restrito, 

dele afastando o plano da história como aparelho funcional e sequencial do texto, o 

sentido diégetico dos elementos que contribuem para essa organização e o plano da 

narração, ou seja, do ato produtor da narrativa. Ele inicialmente reflete sobre as 

noções estabelecidas como narrativa, e nos apresenta três noções diferentes. 

A primeira noção de narrativa apontada por Genette é a de que a “narrativa 

designa o enunciado narrativo, o discurso oral ou escrito que assume a relação de um 

acontecimento ou de uma série de acontecimentos. (GENETTE, 1979, p. 23). Essa 

noção de narrativa foi a que teve mais difusão no uso comum da literatura. Contudo, 

o autor aponta outra noção que, apesar de ser menos abordada, é corrente entre os 

estudiosos e teóricos do teor das narrativas. 

Essa segunda noção “designa a sucessão de acontecimentos, reais ou 

fictícios, que constituem o objeto desse discurso, e as suas diversas relações de 

encadeamento, de oposição, de repetição, etc.” (GENETTE, 1979, p. 24). Nesse 

sentido, essa noção caracteriza-se por estudar o composto dos atos e acontecimentos 

considerados neles mesmos, com imaterialização do sensitivo, linguístico ou outro, 

que dele nos dá informação.  

Finalmente, em sua terceira e última noção de narrativa, o autor esclarece que 

esta é designada também por um acontecimento, “já não, todavia, aquele que se 

conta, mas aquele que consiste em que alguém conte alguma coisa: o ato de narrar 

tomado em si mesmo” (GENETTE, 1979, p. 24). O autor propõe-se a estudar as 

relações entre o discurso narrativo e os acontecimentos que relata e entre esse 

mesmo discurso e o ato que o produz. 
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Define história como “o significado ou conteúdo narrativo”; narrativa como “o 

significante, discurso ou texto narrativo em si”; e narração como o “ato produtor, e por 

extensão, o conjunto da situação real ou fictícia na qual toma lugar” (GENETTE, 1979, 

p. 25). Então, seu estudo divide-se em três categorias de premissas: categoria de 

tempo – relações temporais entre narrativa e história; categoria de modo – formas e 

graus de representação narrativa; categoria de voz – relação com o sujeito da 

enunciação. 

Na categoria de tempo, Genette esclarece que “O texto narrativo, como 

qualquer outro texto, não tem outra temporalidade senão aquela que toma 

metonimicamente de empréstimo à sua própria leitura” (GENETTE, 1979, p. 33), ou 

seja, o tempo que é utilizado para se usufruir da leitura estabelece sua temporalidade. 

Ele divide seu estudo sobre as relações que se estabelecem entre a “ordem temporal 

de sucessão dos acontecimentos na diégese e a ordem pseudo-temporal da sua 

disposição na narrativa”; entre a “duração variável desses acontecimentos, ou 

segmentos diegéticos, e a pseudo-duração da sua relação da narrativa”; e sobre as 

relações de “freqüência”, entre “as capacidades de repetição da história e da narrativa” 

(GENETTE, 1979, p. 33).  

Atendo-se ao aspecto de “ordem”, Genette afirma que é fundamental checar 

a ordenação dos acontecimentos no discurso narrativo com a sucessão dos 

acontecimentos na história. As discrepâncias de ordem são deliberadas pelo autor 

como anacronias. Estas, por sua vez, dividem-se em analepses e prolepses. A 

analepse constitui uma evocação ulterior de um acontecimento anterior ao ponto da 

história em que se está, enquanto a prolepse consiste na antecipação temporal de 

uma narrativa segunda. 

As duas formas de manifestação das anacronias podem ser externas ou 

internas segundo as modalidades de alcance (distância temporal entre a narrativa 

segunda – enxerto – e a primeira) e amplitude (duração da narrativa segunda). 

Anacronias externas são aquelas cuja “amplitude total permanece exterior à da 

narrativa primeira” (GENETTE, 1979, p. 47).  

Conforme o autor, não interferem na narrativa primeira, pois servem apenas 

para aperfeiçoá-la, clareando sobre algum antecedente o leitor, ou, no caso das 

prolepses externas, para atuarem como profecia de um evento que transpõe o limite 

da história. Pelo contrário, as prolepses internas são aquelas cuja intensidade é 
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interior à narrativa primeira. Desse modo, podem ali intervir em forma de redundância 

ou colisão. 

Refletindo sobre a duração, e pautando-se na velocidade da narrativa, 

Genette aponta quatro tipos de movimentos narrativos, são eles: a pausa descritiva, 

a cena detalhada, o sumário e a elipse. Esses quatro movimentos satisfazem a uma 

progressão contínua: desde a absoluta lentidão até a velocidade infinita. Na pausa 

descritiva, “qualquer segmento do discurso narrativo corresponde a uma duração 

diegética nula” (GENETTE, 1979, p. 93). Já na cena realiza-se “a igualdade de tempo 

entre narrativa e história” (GENETTE, 1979, p. 94). O sumário apresenta uma “forma 

de movimento variável”, em que o tempo da narrativa é menor que o da história. Por 

último, na elipse, “um segmento nulo da narrativa corresponde a uma qualquer 

duração da história” (GENETTE, 1979, p. 93).  

Em seu terceiro capítulo, Genette nos esclarece sobre a relação de 

“frequência narrativa” (ou “repetição”) entre narrativa e diegese. Nessa relação, o 

autor aponta quatro tipos de repetições: acontecimento repetido ou não; enunciado 

repetido ou não. Pode-se “contar uma vez aquilo que se passou uma vez”; “contar n 

vezes aquilo que se passou n vezes”; contar “n vezes aquilo que se passou uma vez” 

e “contar uma única vez aquilo que se passou n vezes”.  

No primeiro tipo, a “singularidade do enunciado narrativo responde à 

singularidade do acontecimento narrado”. No segundo, as reproduções da narrativa 

respondem às reproduções da história. Logo, ambos os casos mantêm a 

particularidade da narrativa. Enquanto o terceiro, apresenta uma forma “repetitiva”, 

pois, as recorrências do enunciado não satisfazem a qualquer recorrência dos 

eventos. A última forma de repetição, por sua vez, obedece a uma forma “iterativa”, 

pois “uma única emissão narrativa assume conjuntamente várias ocorrências do 

mesmo acontecimento” (GENETTE, 1979, p. 159). 

Ao considerar a categoria do modo narrativo, Genette, no quarto capítulo de 

Discurso da Narrativa, avalia que se pode “contar mais ou menos aquilo que se conta, 

e contá-lo segundo um ou outro ponto de vista” (GENETTE, 1979, p. 160). Para o 

autor, o conhecimento narrativo possui níveis: pode ser mais ou menos preciso, ou 

mais ou menos direto; e assim parecer mais ou menos afastado daquilo que expõe. 

Ou, ainda, preferir por regular a informação, aceitando ou fingindo aceitar uma “visão”, 

um “ponto de vista”. Desse modo, define a “distância” e a “perspectiva” como duas 
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modalidades essenciais da “regulação da informação narrativa” (GENETTE, 1979, p. 

160). 

Ao problematizar sobre a categoria da distância, atinente ou a uma narrativa 

de acontecimentos ou a uma narrativa de falas, o teórico francês supõe que os fatores 

miméticos induzem a duas situações: à quantidade da informação narrativa e à falta 

de um narrador.  

Sugere que “mostrar” incide em articular o “mais possível sobre, mas dizê-lo 

o menos possível”, ou seja, não mencionando a presença do narrador: Fingir mostrar 

é fingir silenciar-se e, finalmente, apontar o contraste do mimético e do diegético por 

uma expressão como: “informação + informador = C” (GENETTE, 1979, p. 164), que 

sugere que a quantidade de informação e a presença do informador estão na razão 

inversa, definindo-se a mímese por um máximo de informação e um mínimo de 

informador, e a diégese pela relação inversa.  

Discorrendo sobre a narrativa de falas, Genette inclui três estados de discurso 

(considerando o pronunciado e o interior) com a distância narrativa: o narrativizado, o 

transposto e o relatado. O narrativizado mostra-se como um estado mais distante, 

mais redutor. Neste, o narrador, ao invés de reproduzir o diálogo, simplesmente o 

sumariza. 

No estado de discurso transposto, em estilo indireto, a fala da personagem 

continua, mas é anunciada de forma indireta. Apesar de mais mimético do que o 

primeiro, não dá garantia de fidelidade à fala da personagem, pois o narrador a agrega 

em seu próprio discurso. O terceiro, o discurso relatado, constitui a forma mais 

mimética, pois nele o narrador “finge ceder literalmente a palavra à sua personagem”. 

É, portanto, um discurso mais direto. 

Genette, ao refletir sobre a questão da perspectiva, enfatiza a relevância de 

se diferenciar modo e voz, isto é, “qual é a personagem cujo ponto de vista orienta a 

perspectiva narrativa?” e “quem é o narrador?”; ou “quem vê?” e “quem fala?”. Para 

tal finalidade, define três tipos de enfoques, recuperando em parte e com 

nomenclaturas distintas as contribuições de Jean Pouillon e Tzvetan Todorov: a 

focalização zero, a focalização interna e a focalização externa.  

A focalização zero representa a narrativa clássica, a interna pode ser fixa, 

variável ou múltipla: é fixa quando continua sob um único ponto de vista, é variável, 

quando há alteração do ponto de vista e é múltipla, quando o mesmo acontecimento 

é suscitado várias vezes segundo o ponto de vista de personagens distintos. 
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Finalmente, a focalização externa se diferencia por não revelar os pensamentos e os 

sentimentos das personagens.  

Como afirma o crítico, o narrador sabe quase sempre mais que o herói, ainda 

que este seja aquele, então, a focalização sobre o protagonista é para o relator uma 

“restrição de campo”. O autor chama a atenção para a importância de não confundir 

a identidade do protagonista e a do narrador com a função que eles assumem na 

narrativa: há diferença especialmente no tocante à informação. Dessa forma, para que 

continue a focalização da personagem, o narrador tem que renunciar a dar 

informações que excedam o conhecimento dela.  

O teórico francês chega então à reflexão sobre o narrador autobiográfico (real 

ou fictício), conferindo que este está mais “naturalmente” autorizado a falar em seu 

próprio nome do que o narrador de uma narrativa “na terceira pessoa”, pelo fato de se 

identificar com o herói. “A única focalização que deverá acatar define-se em relação à 

sua informação presente de narrador, e não em relação à sua informação passada de 

herói” (GENETTE, 1979, p. 197).  

A narrativa em terceira pessoa, inclina-se a manter a ignorância das 

personagens, mantendo a discrição, o autor chama o apagamento das informações 

do narrador de paralipse e dessa forma, a visão do herói conduz a narrativa, com “as 

suas restrições de campo, as suas momentâneas ignorâncias”. Em contrapartida, há 

um tipo de alteração definido como prolepse, em que o narrador dá informações que 

excedem os conhecimentos do herói, revelando a experiência ulterior do herói ou a 

própria experiência do narrador. 

Gérard Genette, no capítulo 5, trata da instância da voz. Para tanto, conceitua 

voz como: “aspecto da ação verbal considerada nas suas relações com o sujeito” 

(GENETTE, 1979, p. 212), estabelecendo como sujeitos todos os que participam do 

movimento narrativo. O crítico estabelece que a distância temporal, ou seja, a situação 

da história em relação ao ato narrativo, é um elemento essencial para a significação 

da narrativa.  

A partir do ponto de vista temporal, o autor assinala quatro tipos de narração, 

das quais a ulterior é característica da narrativa clássica, ou seja, no passado, 

enquanto a narrativa anterior é predictiva ou no futuro. Já a narrativa simultânea é 

contemporânea da ação e a narrativa intercalada se dá entre os momentos da 

narração, isto é, epistolar.  



63 

 

Detendo-se no primeiro tipo – ulterior – que vive do paradoxo de possuir ao 

mesmo tempo uma situação temporal (em relação à história passada) e uma essência 

intemporal, já sem duração própria tal como a reminiscência proustiana, é êxtase, 

“duração dum relâmpago”, miraculosa síncope, “minuto resgatado da ordem do 

Tempo”. (GENETTE, 1979, p .222) contrariamente à narração simultânea, que vive 

da sua duração e a da história.  

Com relação ao nível narrativo, Genette delineia os conceitos de níveis 

extradiegético e o intradiegético. O primeiro caracteriza-se por situar o ato narrativo 

produtor de uma narrativa primeira, o segundo por corresponder aos acontecimentos 

contados nessa narrativa primeira. No que se refere à “pessoa”, o crítico diferencia 

que, na narrativa em primeira voz, há dois tipos: heterodiegético que é o narrador 

ausente da história que conta e homodiegético, que é o narrador presente como 

personagem na história que conta. E ainda divide o narrador homodiegético em duas 

variedades, sendo elas: o autodiegético, na qual o narrador é o herói; e o 

homodiegético propriamente dito, na qual o narrador é testemunha. 

Da relação entre nível e pessoa, Genette postula quatro tipos de estatuto do 

narrador: 1) extradiegético-heterodiegético, que é narrador do primeiro nível contando 

uma história da qual está ausente; 2) extradiegético-homodiegético também narrador 

do primeiro nível, que conta a sua própria história; 3) intradiegético-heterodiegético, 

que é o narrador de segundo grau que conta histórias de que está ausente; 4) 

intradiegético-homodiegético narrador de segundo grau que conta a sua própria 

história.  

O crítico francês destaca que o romance moderno, muitas vezes, transgride a 

situação do narrador homodiegético-autodiegético, mudando de pessoa gramatical 

para indicar a mesma personagem. Conforme o autor, “Sabe-se que o romance 

contemporâneo franqueou esse limite, como muitos outros, e não hesita em 

estabelecer entre narrador e personagem(ns) uma relação flutuante, vertigem 

pronominal concertada com uma lógica mais livre e uma ideia mais complexa de 

personalidade” (GENETTE, 1979, p. 245). 

Finalmente, Genette dispõe de funções para o narrador segundo os diversos 

aspectos da narrativa com os quais mantém relação, sendo a função narrativa a que 

conta a história, enquanto a função de regência alude ao texto narrativo por um 

discurso metalinguístico, ou seja, marca a disposição interna do discurso e a função 

de comunicação dirige-se para o narratário, preocupando-se em conservar com ele 
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um contato ou até uma conversação. Já a função testemunhal ou de atestação mostra 

a relação afetiva, moral ou intelectual com o que se conta, apresentando as 

informações por meio de testemunho e a função ideológica intervém, direta ou 

indiretamente, na história, em forma de explicação.  

Quanto às instâncias do narratário, Gérard Genette define-o como “um dos 

elementos da situação narrativa que se coloca, necessariamente, ao mesmo nível 

diegético” (GENETTE, 1979, p. 249) que o narrador. Assim, tratando-se do narrador 

intradiegético, há narratários intradiegéticos que podem ser caracterizados pelas 

marcas de “segunda-pessoa”, por ventura, presentes no texto, enquanto o narrador 

extradiegético aponta um narratário extradiegético, um leitor virtual, com quem o leitor 

real pode identificar-se, o que não é possível no caso do narrado ser intradiégetico.  

Destarte, as postulações formuladas por Genette permitem a análise do modo 

como um determinado narrador dá a ler a própria história que produz. Ao mesmo 

tempo que menciona as categorias tradicionais da narrativa, Genette destaca as 

divergências – do discurso proustiano – em relação ao modelo; daí a fecundidade de 

seu modelo como possibilidade de análise das narrativas contemporâneas.  

Analisar o discurso de A costa dos murmúrios é buscar compreender a 

maneira em que as memórias do passado são ressignificadas no presente, descritas 

com maior ou menor precisão cronológica; com maior ou menor intrusão da voz 

narrante; com maior ou menor envolvimento afetivo do narrador. 
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4 IDENTIDADES FRAGMENTADAS E OBLÍQUAS EM A COSTA DOS 

MURMÚRIOS 

 

Entendemos o romance de Lídia Jorge como a representação figurada dos 

murmúrios que acompanham a obra desde seu título, não só ao descrever as 

ondulações da costa do Índico, mas também como uma das características 

recorrentes nos romances jorgianos, a denúncia. Ao retratar a guerra colonial, Lídia 

Jorge expõe as muitas vozes envolvidas na ocupação portuguesa em Moçambique, 

particularmente as que não foram legitimadas pela verdade histórica. 

 A primeira parte de A costa dos murmúrios, intitulada Os gafanhotos, narra, 

em terceira pessoa, acontecimentos que se passam no terraço do hotel Stella Maris, 

na ocasião de dois dias. Seu núcleo dramático é a comemoração do majestoso 

casamento do alferes Luís Alex com Evita durante uma folga nas ações contra as 

desordens coloniais. 

O conto Os gafanhotos representa uma ação de tempo curto que se passa 

em um espaço circunscrito, recusando divagações e excessos, conservando assim 

uma organização una e sucinta dos seus elementos. A comemoração do casamento 

de Evita e Luís se dá no terraço do hotel em que um cortejo de convidados, pela tarde 

de sábado, dança inebriado, “enlaçados e rodando” num clima de “gáudio e furor”, 

enquanto um fotógrafo registra as cenas de harmonia da festa.  

Do cortejo, com exceção dos noivos, destacam-se Forza Leal, o capitão e sua 

esposa Helena, de rara beleza, por isso alcunhada Helena de Tróia, somente ao 

entardecer os recém-casados passeiam à beira-mar e pela noite a festa segue. 

Contudo, chegam à praia cadáveres de incontáveis negros.  

Ao amanhecer, os membros do cortejo nupcial, que ainda se divertiam no 

terraço, observam, através de binóculos, “o chiveve, o braço de mar ali defronte fazia 

uma profunda poça, para onde, durante a noite, a água tinha arrastado corpos de 

gente afogada. Imensos, incontáveis afogados” (JORGE, 2004, p. 17), que foram logo 

retirados da vista da cidade em dumpers, caminhões de lixo, mostrando apenas o 

branco de seus pés.  

Assim, logo que acordam, os convidados e também moradores descem ao 

hall do Stella Maris para contabilizar os criados mortos, ao passo que Forza Leal 

chega com a notícia de que a causa da matança coletiva havia sido a ingestão de 

álcool metílico, confundido com vinho. 
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Porque aí esses gajos, os blacks, descobriram no porto um 
carregamento de vinte bidons de álcool metílico que iam a caminhão 
duma tinturaria e pensaram que era vinho branco, e descarregaram-
nos ontem de tarde, e abriram os bidons e beberam todos, e 
distribuíram pelos bairros de caniço, e agora uns estão lerpando e 
outros vão cegar. (JORGE, 2004, p. 17) 
 

A notícia trazida pelo capitão não sensibilizou ninguém naquele momento. As 

mulheres, assim como os oficiais, permaneceram indiferentes à morte dos negros por 

envenenamento, voltando todos para o terraço para dar continuidade aos festejos. Daí 

entendendo a cultura como um fator essencial para a formação identitária, 

depreendemos que a cultura africana ao redor do hotel insuflava ainda mais o ódio 

que os soldados portugueses sentiam ao continuar colonizando aquele território, 

considerado por eles como sendo de pessoas sem “cultura”. 

 
Pena! Ainda era muito cedo para se fechar a tarde, ainda era muito 
cedo para se falar de guerra, que aliás não era guerra, mas apenas 
uma rebelião de selvagens. Ainda era muito cedo para se falar de 
selvagens – eles não tinham inventado a roda, nem a escrita, nem o 
cálculo, nem a narrativa histórica, e agora tinha-lhes dado umas armas 
para fazerem uma rebelião... (JORGE, 2004, p. 12). 
 

Essa fala demonstra o sentimento de desprezo que os portugueses sentiam 

pelos africanos, inerente da ideologia colonialista, e essa ideologia reverbera no 

percurso realizado pela personagem Evita/Eva Lopo. Apesar de viver num contexto 

de ditaduras políticas, antes de se casar com Luís Alex, era estudante de História e, 

provavelmente, teve algum conhecimento sobre os movimentos estudantis que 

ocorriam nas universidades em outros países da Europa.  

Essa aversão dos portugueses pelos negros que viviam na Beira está explícita 

de várias formas na obra jorgiana. Por exemplo, no conto Os gafanhotos, depois da 

fatídica cerimônia de casamento de Evita e Luiz, os negros mortos ao longo da praia 

não geram nenhum tipo de angústia em ninguém que está a observar de longe, pelo 

contrário, a morte deles em um momento em que todos estavam dormindo gera 

apenas chateação por não presenciarem o ocorrido, “numa noite destas devíamos ter 

ficado acordados. Nunca mais vamos experimentar a emoção que poderíamos ter 

tido” (JORGE, 2004, p. 19); e além disso “se omitia a morte e o sofrimento dos 

soldados portugueses atingidos em combate, por que razões se haveria de alarmar 

as pessoas mais sensíveis com a notícia da morte voluntária de uns negros ávidos de 
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álcool?” (JORGE, 2004, p. 62). Essa era a opinião dos oficiais e, consequentemente, 

de suas esposas, que estavam no hotel naquela manhã.  

Os noivos, que até então dormiam e sonhavam no quarto, voltam à festa, 

também sem dar importância ao que estava ocorrendo fora do hotel e recomeçam sua 

dança, mesmo já sem música, restituindo o tempo vivido no dia anterior, numa tarde 

que “punha-se tão bem”, enquanto “os dumpers de novo se enchiam de gente” 

(JORGE, 2004, p. 29). No domingo à noite os moradores do hotel são surpreendidos 

por uma chuva de gafanhotos: 

 
 – Vejam , é uma nuvem de gafanhotos que passa abaixo do nível 
superior do Stella. Como o nevoeiro nas falésias da Europa. Reparem 
como as luzes os ofuscam, reparem como cheira a quitina quebrada, 
reparem como eles volitam, afocinham e caem! Reparem, meus 
senhores, minhas senhoras, no movimento contínuo! Ouvem o barulho 
das asas?” (JORGE, 2004, p. 33) 
 

A chuva de gafanhotos obriga que sejam fechadas as janelas do hotel, e do 

alto do hall os moradores observam os nativos assarem os gafanhotos. Nesse ínterim, 

chega ao hotel a notícia de que haveria um homem branco entre os mortos e, 

juntamente com isso, um jornalista adentra ao terraço do hotel, desejando observar 

“de longe” o dumper carregar o corpo do homem, que foi encontrado também 

envenenado, vítima do metanol.  

A presença do jornalista, conquanto, não é bem recebida pelos oficiais 

portugueses. Considerando inadequado o vazamento dessa informação para a 

imprensa, o noivo de Evita, Luís Alex, prontamente se voluntaria para expulsar o 

intruso, a fim de restaurar a “calmaria” e a “paz” do recinto. 

Ao observar de cima, no hall do hotel, a perseguição do alferes ao repórter, 

as pessoas percebem que “ambos desapareceram e ouviu-se um ruído parecido com 

um fósforo de metal que deflagra, fez-se silêncio no terraço e a atmosfera cheirou a 

pólvora” (JORGE, 2004, p. 37). Algum tempo depois, alguém desceu para averiguar 

afinal quem tinha levado o tiro, no que perceberam que o noivo de Evita havia tirado 

sua própria vida e “todos, incluindo Evita, compreendiam que o excesso de harmonia, 

felicidade e beleza provoca o suicídio mais do que qualquer outro estado” (JORGE, 

2004, p.40). Assim finaliza-se o conto.  

Após o conto, estão nove capítulos devidamente numerados, nos quais, na 

relação inicial entre a protagonista, a jovem Evita, e o noivo parece existir uma 

cumplicidade baseada numa convergência de objetivos: Luís é um matemático 
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prestes a descobrir um novo teorema; e Evita uma mulher de letras – Filosofia e 

História – com uma visão que ultrapassa largamente a inteligência mediana.  

Os capítulos após o conto são narrados pela própria Evita, agora 

denominando-se Eva Lopo, vinte anos depois dos acontecimentos levantados pelo 

relato inicial, ela vai descrevendo detalhadamente algumas das cenas que a memória 

ainda proporciona, através do conto e, a todo momento, faz referências à primeira 

parte, numa superposição de planos – presente e passado – e de espaços, o da guerra 

colonial e o pós-colonial. 

Assim, colocando sua identidade enquanto mulher submissa, no conto, e 

enquanto mulher livre, nos demais capítulos, direcionamo-nos à postulação de 

Candau (2016) que diz que “não há busca identitária sem memória e, inversamente, 

a busca memorial é sempre acompanhada de um sentimento de identidade, pelo 

menos individualmente” (CANDAU, 2016, p. 19), desse modo, podemos visualizar ao 

longo de toda a obra jorgiana traços memorialísticos e testemunhais que sustentam 

as identidades femininas representadas no conto inicial.  

A narradora apresenta nessa segunda parte do romance uma visão bem mais 

crítica da realidade, pondo em evidência o vazio e a falta de objetivos no cotidiano das 

mulheres dos oficiais durante as longas ausências dos maridos, e a partir de seu relato 

vai desconstruindo muito do que foi dito no conto. Sua reescrita da história expõe 

diante de seu interlocutor os textos que foi registrando na memória de sua vivência 

subjetiva, estabelecendo aí uma das características da literatura contemporânea, a 

saber: “entrecruzar o público e o histórico, o privado e o biográfico” (HUCTHEON, 

1991, p. 128) 

Evita vê na ida para Moçambique uma forma de virar a página, recomeçar a 

vida a partir de horizontes mais vastos, ao virar as costas para um meio onde nunca 

poderia desenvolver o seu potencial, uma universidade onde os dados estão viciados 

e imperam as mentalidades patriarcais, que colocam entraves a toda e qualquer 

manifestação de pensamento crítico ou analítico, sobretudo vindos de mentes 

femininas, as quais a história sempre ignorou, considerando-as como “meras 

coadjuvantes” (PERROT, 2017, p. 197). 

Isto porque Evita, durante uma aula de História Contemporânea, foge dos 

cânones e profere uma resposta não normalizada, rebate ao questionamento do 

professor Milreu sobre o tempo, dizendo que “existe um conceito de tempo relativo, 

conforme as esferas, os planetas, as estrelas, as galáxias, as diferentes coroas do 
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Universo. Tempos diferentes que relativizam todos os tempos. Então o tempo é uma 

ilusão. Isto é, “não é nada!”, mas sua resposta por ser a única de uma mulher, em 

uma sala com “trinta mulheres e três homens” não é sequer levada em consideração. 

Segundo o professor “Einstein é só um físico, e é uma história que já está contada, e 

acima de tudo está Deus” (JORGE, 2004, p. 214). Sua participação na turma de 

história termina aí, pois sua resposta difere daquilo que era de se esperar de uma 

jovem universitária, cujas ambições deveriam consistir em encontrar um marido com 

uma situação financeira atraente e ser mãe. 

Logo nos primeiros capítulos nos são dados indícios relativos a essa diferença 

de personalidades do casal protagonista. Em nossa análise, são ainda elencados 

momentos em que essa diferença se faz visível. No romance, as experiências vividas 

pelas personagens, especialmente as femininas (levando em consideração que, 

apesar de estarem situadas em Moçambique, no continente africano, o hotel ali 

construído mostra-se como uma extensão de Portugal), apontam para a obediência 

feminina em relação ao homem. O contexto de Guerra Colonial e também de ditadura 

em Portugal acabam por favorecer mais ainda esse comportamento.    

Contudo, em sua ânsia por descoberta, acreditamos que Evita tenha sido 

influenciada de maneira positiva por toda a atmosfera colonial que permeou aquele 

tempo de 1968, em que jovens se empenharam para iniciar um processo de 

transformação, no sentido de partirem em busca de uma liberdade no que se refere 

ao desvencilhamento daquele momento de repressão pelo qual passavam. Naquela 

época Portugal, sob regime do Estado Novo, havia descoberto e conquistado novas 

terras, assim: 

 
Ao mesmo tempo, era o lugar do "pequeno mundo", do camponês da 
pequena aldeia e da pequena propriedade. Não por acaso António 
Oliveira Salazar, o dirigente principal do Estado Novo, já em 1916, 
quando apresentou provas para professor da Universidade de 
Coimbra, criticou o latifúndio alentejano do "dono ausente" ao mesmo 
tempo em que enaltecia a pequena propriedade "fecundada pelo 
capital e o trabalho”. (MARTINHO, 2012, p. 17). 

 

 A tarefa dos portugueses era conservar, seja no "além-mar", seja no próprio 

território, o seu mundo pequeno, católico e camponês, tal como no Hotel Stella Maris, 

cada quarto era ocupado por uma família portuguesa. A vocação portuguesa para a 

modernidade deveria ser, então, construída a partir de valores predominantemente 

"endógenos" e, portanto, procurada em sua própria história. Assim os movimentos 
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feitos na guerra colonial não eram explorados pela imprensa, a não ser aqueles que 

incentivassem aos governantes a continuar a ação bélica. Podemos observar esse 

posicionamento abaixo: 

 
O governo de Lisboa, por razões políticas e de propaganda, procurou 
minimizar a dimensão e a importância dos conflitos tanto perante a 
opinião pública nacional como em face da comunidade internacional. 
Durante os últimos meses de 1964 e todo o ano de 1965, a tônica das 
autoridades portuguesas em Moçambique foi negar a existência de 
uma situação e qualificar as ações militares ao norte como simples 
operações de policiamento para o reestabelecimento da ordem. 
(CABAÇO, 2009, p. 259). 

 

O governo, ciente das revoltas que estavam acontecendo nas colônias, 

procurava manter a imprensa longe do andamento da guerra colonial, porém, com 

relação às cidades de Beira e Lourenço Marques, em carta de Kaulza de Arriaga à 

Macello Caetano em 1970, dizia-se que “a população branca aqui é, normalmente, fria 

e indiferente relativamente aos problemas de defesa, em particular no Centro Este e 

no Sul” (VAZ, 1997, p. 302), e isso se devia em parte à escassa informação sobre o 

andamento da guerra. Essa falta de informações verídicas ou nenhuma informação 

também é visualizada na obra jorgiana, revelando um tom de desvalorização da 

palavra guerra: 

 
Percebia também que ninguém falava em guerra com seriedade. O 
que havia ao Norte era uma revolta e a resposta que se dava era uma 
contra-revolta. Ou menos do que isso – o que havia era banditismo, e 
a repressão chamava-se contra-subversão. Não guerra. (JORGE, 
2004, p. 79). 
 

A diminuição do significado da palavra guerra gerou em Evita um desconforto. 

E, devido a isso, ela passou a se questionar, porque para ela a desvalorização da 

palavra correspondia a uma atitude mental extremamente sábia e de intenso disfarce. 

Assim, em seus questionamentos conseguiu entender os usos diferentes da palavra 

guerra e relacioná-los conforme o sentido atribuído.  

Em nenhum momento há qualquer descrição de ações da guerra na obra. 

Esse tema surge perspectivado do ponto de vista de quem não foi obrigado a pegar 

em armas, mas cuja vivência ficou profundamente marcada por um tempo de 

destruição, como Evita que viveu por algum tempo isolada, olhando essencialmente a 

realidade de mulheres brancas que viviam sós, com os seus homens na guerra. Nessa 

perspectiva, ela encara o que deve ser retido da guerra: 
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As guerras, os heroísmos das guerras, as grandes horas de silêncio 
trágico, os dedos rápidos diante dos estrondos de metralhadoras têm, 
pois, a ver com coisas simples como seja a barriga dum homem a 
passar num hall, como o cinto colocado no derradeiro furo, o zigoma 
descaído, a caminho duma reunião de estratégia, ou o pio dum 
pássaro que um dia, perdido na memória alguém matou. (JORGE, 
2004, p. 63) 
 

É principalmente no cotidiano que Eva busca lembranças que a princípio 

podem parecer banais, mas retomam a vivência de uma época. Por isso é importante 

falar sobre as “roupas”, “penteados”, “reações”, refeições” e “jantares” (JORGE, 2004, 

p. 119), das mulheres que viviam no Hotel, ou dos nativos da cidade, que conviviam 

com o inimigo branco, nas ruas da Beira e que eram tratados com racismo e 

indiferença pelos portugueses.  

A todos os momentos, Eva Lopo reflete sobre suas ações do passado, e ao 

fazer isso, contempla também momentos vividos ao lado de Helena de Tróia, que para 

ela foram importantes e merecem ser relembrados. Nesse sentido, é relevante refletir 

sobre as narrativas que estão presentes na obra jorgiana, as diferentes mostras da 

realidade vivida ou ficcionalizada.  

 

4.1 As narrativas presentes em A costa dos murmúrios  

 

Sendo a narração o ato e processo de produção do discurso narrativo, que 

implica em um narrador responsável por esse processo, temos Eva Lopo, que é a 

narradora do romance jorgiano, como sujeito específico da ficcionalidade. A narração 

vem a ser o ato narrativo produtor, e a história o significado ou conteúdo narrativo 

(GENETTE, 1979). Partindo dessa premissa e levando em consideração que toda 

narrativa é, também, uma produção linguística, relembramos, previamente, que os 

relatos na obra de Lídia Jorge se apresentam, ambos, em forma de narrativa ulterior, 

conforme a teoria de Genette sobre a narração do ponto de vista temporal, pois 

expõem fatos passados que estão afastados do tempo da narração em vinte anos.  

Consequentemente, o primeiro relato de A costa dos murmúrios – narrado em 

terceira pessoa – é sobre o passado de Eva Lopo, até então Evita, que acompanha 

em Moçambique acontecimentos de guerra e conta a história do casamento de Evita 

“há vinte anos”. Na segunda parte, Eva Lopo, em primeira pessoa, narra o que 



72 

 

aconteceu consigo (Evita) quando, a partir de seu casamento, esteve em 

Moçambique.  

A narradora manipula as diversas funções da narrativa, tornando complicado 

estabelecer qual apresenta maior relevo na obra. Nos capítulos que seguem o conto, 

é decisiva a função narrativa, pois há a constante menção ao texto narrativo por um 

discurso metalinguístico, especialmente quando há comparação com o relato primeiro: 

  
Lembrar-me desse baile verdadeiro, que nunca teve os pares 
enlaçados daquele jeito tão útil, provoca-me na alma um sonho 
salvador. As curiosidades que lhe conto, estas imperfeitas 
lembranças, se não conduzem à demonstração da verdade 
deslumbrante d’Os gafanhotos, serão tão inúteis como era o vaguear 
do alferes, irrequieto, pelo quarto fora (JORGE, 2004, p. 85). 
 

Também quando explora a essência que suas próprias palavras assumem:  

 
Para que você saiba – sempre que falar de guerra, estes dois sons, 
carregados de pedradas germânicas, têm vários sentidos – um deles 
encapotado na sua desvalorização intermédia e depois absoluta. Um 
outro tem a ver com a compreensão do capitão pela sua bonita mulher 
que nunca ninguém soube onde fora achada. Um terceiro liga-se a 
momentos genuínos, em que ninguém pronunciava a palavra guerra, 
embora uma leve alusão pudesse suscitar um significado superior de 
sacrifício definitivo que as criancinhas, mesmo elas, se não 
compreendiam suspeitavam (JORGE, 2004, p. 80). 
 

A guerra colonial, apesar de estar distante do hotel em que Evita se 

encontrava, estava em toda parte, pois as mulheres conversavam sobre isso. Quando 

algum general ou soldado retornava dos campos, era o assunto que se ouvia, 

reuniam-se todas as mulheres no hall do hotel para ouvir as histórias que o soldado 

tinha para contar. Evita espreitava de longe e se questionava se havia somente aquela 

versão da história.   

A narradora depreende que é preciso enfrentar os enigmas do passado 

mediante uma reformulação irônica, seguindo o processo de reescrita pós-moderna. 

A ironia da narradora visa dar conhecimento ao leitor de uma leitura crítica da guerra 

colonial, apontando o preconceito, a barbárie, os traumas físicos e psicológicos e a 

política de camuflagem de acontecimentos como males de um sistema em 

decadência.   

Apresentar uma narrativa que discorda da memória oficial é um ato de 

resistência em que Eva Lopo reivindica a sua diferença enquanto mulher, deslocada 

num tempo de ações desumanas, e comunica o seu posicionamento segundo uma 
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noção de tempo subjetiva e única. Narrar é, portanto, o modo de liberdade que permite 

a Eva Lopo opor a força própria à força alheia do discurso colonial, assim resistindo, 

pois a resistência é um ato ético que mostra uma força de vontade que contrasta ao 

domínio de uma visão falaciosa.  

A tática de rememoração de Eva Lopo, enquanto narradora autodiegética,  

incide em instaurar um monólogo em formato de diálogo que reescreve num tempo 

descontínuo a sua experiência traumática, instaurando uma fala com o autor do conto 

inicial, numa apropriação de uma espécie de autoanálise e busca de sentidos para 

suas ações do passado. 

É importante lembrar que a condição do narrador é definida pelo seu nível 

narrativo (extra ou intradiegético) e por sua relação com a história (hetero ou 

homodiegética). O narrador de Os gafanhotos permanece, predominantemente, num 

nível extradiegético-heterodiegético, pois se apresenta como um narrador de primeiro 

nível que conta uma história da qual não está presente. Observemos um trecho do 

conto: 

 
O prenúncio de vitória que chegava daquela forma tão evidente na 
noite do seu próprio casamento, impelia-o para o amor como as 
sementes para a terra. O noivo receou que o seu robe se abrisse e se 
descompusesse. A sua espingarda de carne irrompesse no terraço 
como um ramo que se solta. (JORGE, 2004, p. 21)   
 

Aqui observa-se a narração de um fato sem que o narrador se associe a ele, 

ainda que, por instantes, se perceba uma focalização interna, restritiva. Enquanto a 

narrativa de Eva Lopo, primeiramente, assume um nível segundo, intradiegético, pois 

um narrador extradiegético identifica sua narração utilizando-se da expressão “disse 

Eva Lopo”. Contudo, o relato de Eva Lopo toma primeiro plano. 

Eva Lopo agora é quem conduz a narrativa e, por estar presente nela 

enquanto testemunha, pode ser designada como uma narradora homodiegética 

autodiegética. Assim, o relato de Eva Lopo é basicamente uma narrativa 

autodiegética, em que a voz da protagonista-narradora prevalece; enquanto no conto 

Os gafanhotos a voz que narra não faz divagações em explanações e opiniões, 

contudo, as funções escolhidas pelos narradores proporcionam a visualização dos 

aspectos de voz. 

Os trechos da obra transcritos abaixo exemplificam também a função de 

regência – que marca uma organização interna do discurso – conforme a necessidade 
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do narrador: “a imaginação despertava a ternura. Ternura? Sim, e amor e excitação. 

Os noivos, por exemplo, sentiram que não estavam” (JORGE, 2004, p. 21); “Mas nem 

todos tinham saúde ou idade para aguentarem a força da imaginação” (JORGE, 2004, 

p. 28); “Todos, incluindo Evita, compreendiam que o excesso de harmonia, felicidade 

e beleza provoca o suicídio” (JORGE, 2004, p. 40) 

O conto inicial e as cenas dele descritas, isto é, a própria diegese ali 

representada, são estudados ao longo de todos os capítulos que seguem o conto, a 

fim de discutir valorativamente questões como adequação, correspondência com a 

realidade, verossimilhança quando da escrita, e com isso desenvolve-se uma nova 

história.  

A narrativa agora em tom de testemunho manifesta as relações do Alferes 

Luís Alex com o capitão Jaime Força Leal, que tem grande influência sobre ele. E, 

ainda, o desvelar da personalidade e opções individuais de Helena de Tróia, esposa 

desse capitão, além de mostrar também a vida (pensamentos e atitudes) das 

mulheres que vivem no hotel aguardando o retorno dos maridos das frentes de 

batalha. Além disso, revela o início da relação amorosa do casal, quando ainda 

estavam em Lisboa, mostrando suas perspectivas e sonhos. 

A narrativa após o conto também discorre sobre o progressivo conhecimento 

que Eva Lopo adquire e sua curiosidade sobre o território africano e sua cultura, que 

a levam à descoberta de outra versão para as mortes por envenenamento, além de 

seu envolvimento com dois jornalistas na ausência de seu marido. 

Os efeitos graves da guerra sobre os soldados que retornam e a visualização 

da total precariedade em que se funda a guerra colonial gera um desacordo entre as 

famílias, em decorrência das transformações criadas pelas situações-limite que a 

guerra impõe nos planos individuais.   

A ironia também é na obra um modo particular de crítica que, condensada, 

permite as denúncias, sem delongar-se em justificativas ou explicações, contudo, dela 

decorre o entendimento que visualizamos em Os gafanhotos, pois as pequenas 

expressões irônicas do narrador podem apontar para sua função ideológica. 

Observemos o trecho em que, inspirados pelo capitão Força Leal, todos os soldados 

que se encontravam no hall do Stella Maris com suas esposas agrediram-nas, mas 

essa agressão foi transposta para a obra como um fato “natural”, pois a beleza de 

Helena é que causava essas desordens. 
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Mas naturalmente que Helena de Tróia tinha de concitar o olhar. 
Naturalmente que o capitão reparou nos olhares que choviam como 
dardos. Naturalmente o capitão esbofeteou a mulher. Ainda mais 
naturalmente – porque tinha a ver com a dinâmica e a cinética – a 
mulher ficou encostada ao ferro da varanda que separava o Stella do 
Índico. Com a face esbofeteada, era naturalmente cada vez mais linda. 
Naturalmente uma lágrima caiu por um dos seus olhos, porque o outro 
estava coberto por uma das muitas madeixas do farto cabelo rubro. 
Naturalmente o marido se aproximou dela, e a puxou para si, e ela 
entregou a cara, a lágrima e o cabelo, encostando tudo isso ao ombro 
dele, naturalmente. [...] Naturalmente, os outros pares procuravam 
imitá-los, mas era difícil imitar, e as bofetadas não conseguiam ter 
aquele impacto violento e estético que havia sido obtido pelo capitão 
do noivo. (JORGE, 2004, p. 29-30) 
 

Na citação há a repetição da palavra ‘naturalmente’. Considerando a ironia nas 

repetições e nos exageros, entende-se a crítica à maneira como as mulheres eram 

tratadas no período colonial, como propriedades de seus maridos e que a violência 

praticada contra elas não tinha motivo aparente, além da beleza suscitada por elas, o 

que certamente não justifica nada.  

Enquanto toda a sua fala reescreve a tranquilidade do clima no primeiro relato 

que “era um momento cheio de encanto” (JORGE, 2004, p. 8), as apreciações que 

Eva Lopo faz estão cheias de ironia de mais fácil decifração que Os gafanhotos. Ela 

questiona: “Prefere a harmonia? Eu também, é por isso que tanto estimo a paz que 

se respira na noite d’Os gafanhotos” (JORGE, 2004, p. 74). Também, a forma que 

visualizamos em África a ação do Império Colonial pode ser entendida em Os 

gafanhotos como propagadora da verdade única de um Império, que, no caso do 

conto, possibilita uma interpretação extraordinária da guerra colonial. 

Assim, a função ideológica da narradora é evidenciada na obra jorgiana, pois, 

além do já citado, no segundo capítulo há uma série de eventos que são intercalados 

na narrativa por comentários na narradora. Estes apresentam grande relevância, pois 

assinalam um discurso psicológico e estético que é característico das narrativas pós-

modernas. Observemos um exemplo em que, logo no início do capítulo, Eva Lopo faz 

um comentário sobre a cicatriz que o capitão Força Leal exibia e pela qual Luís Alex 

tinha admiração: 

 
Como percebeu tão bem a fosforescência dessa marca do capitão? 
Sim, cheguei a vê-la. [...] Claro que me seduzia o seu significado 
embora não me deixasse de seduzir o exagero da sua forma. Quanto 
ao significado, porém, eu e o noivo divergíamos como duas margens. 
O significado que ele à atribuía era tão amplo que eu tinha desistido 
de o abarcar. O significado que eu lhe dava condensava-se num curto 
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pensamento [...] A cicatriz foi uma bela marca enquanto se lutou com 
uma arma de lâmina, de que as balas acabaram por ser o sucedâneo 
projétil e esteve por isso na base de grandes duelos [...]. Depois, a 
meio do século, caiu” (JORGE, 2004, p. 67) 
 

Como percebemos, Eva Lopo deixa clara a sua percepção da cicatriz do 

capitão e, além disso, mostra que para ela a cicatriz é tão somente um sinal de que 

as armas usadas nas guerras e duelos evoluíram, enquanto para seu noivo, a cicatriz 

era quase um monumento que deveria ser admirado e lhe causava excitação todo o 

significado que ele lhe atribuía: “Levou-me para ver a cicatriz como se mostra uma 

paisagem, um recanto, se vai até um miradoiro para tirar uma fotografia – Vês ali? – 

disse ele” (JORGE, 2004, p. 71). 

No tocante ainda à função ideológica, a narradora discorre em forma de 

comentário sobre o sentido mimético da vida, comparando as ações do noivo às do 

capitão que para ela não passam de falta de personalidade, visto que o noivo, antes 

de passar a imitar o capitão, já imitava as teorias numéricas: 

 
Evita não podia deixar de rir. Como deixaria? Pobres daqueles que, 
tendo vocação para imitarem alguém, nunca encontraram o modelo na 
vida. Pensar nessa orfandade é quase tão pungente quanto pensar na 
orfandade real. Talvez o noivo tivesse escolhido bem – o que teria sido 
do alferes se tivesse ficado a imitar a harmonia dos números, a braços 
com uma mimese tão impossível de alcançar!  Pensar nisso criava um 
peso. Era um peso palpável atravessado pelo rumor pegajoso do mar. 
Mas não podia deixar de rir, mesmo assim, porque o noivo estava a 
imitar as frases do capitão. (JORGE, 2004, p. 86-87) 
 

Sobre a identidade da narradora-protagonista da segunda parte, apresentam-

se, no entanto, algumas complicações. Inicialmente, a narradora comenta a surpresa 

que teve ao fazer a leitura do conto Os gafanhotos: “Esse é um relato encantador”. 

Assim, encontra-se voltada para um referente, o relato d’Os gafanhotos – “li-o” – e 

para um interlocutor reconhecido pela marca de segunda pessoa, o autor d’Os 

gafanhotos – “para o escrever desse modo, deve...” (JORGE, 2004, p. 41), e ainda 

ressalta que, além de escrever, é necessário lembrar e, para ela, a memória é uma 

coisa fluida, por isso não há como lembrar de tudo que está descrito no conto: 

 
Ora bem, não será perverso dizer a quem pretender achar o âmago 
dessa pequena recordação, que não o acha, mesmo que, um a um, 
persiga os passos de todas as figuras que patinharam nesse Verão 
secreto, até o último instante. Misterioso como o pêssego – uma 
memória fluída é tudo o que fica de qualquer tempo, por mais intenso 
que tenha sido o sentimento, é só fica enquanto não dispersa no ar. 
(JORGE, 2004, p. 42) 
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Inicia-se a narrativa separada, em primeira pessoa, discorrendo sobre Evita 

como uma personagem do conto: “Embora eu tivesse descrito Evita como um olho 

intenso [...], Evita seria para mim um olho ou um olhar” (JORGE, 2004, p. 44). Logo 

há o conhecimento da identidade da narradora à personagem: “Foi daí que o alferes 

me tirou, por exemplo, e quando me tirou, senti-me uma pena, uma cortiça, um 

daqueles objetos leves, inexplicáveis, que uma pessoa se sente quando é retirada por 

alguém de dentro duma banheira” (JORGE, 2004, p. 46). Somente uma página 

adiante encontramos a expressão “disse Eva Lopo” (JORGE, 2004, p. 47), a qual dá 

nome à narradora. Tal expressão delimita uma voz externa à narração, que não é 

identificada e que tem sua função restrita a confirmar a autoria do ato narrativo. 

Podemos afirmar, assim, que uma narradora que é nomeada Eva Lopo pela 

expressão “– disse Eva Lopo”, referida por um narrador extradiegético anônimo, fala 

do conto Os gafanhotos para o autor d’Os gafanhotos. Entretanto este interlocutor de 

Eva Lopo, tal como estivesse presente na sua situação de fala, torna-se o narratário 

intradiegético da segunda parte do romance, numa conversa em que só se escuta a 

voz da narradora Eva Lopo ou, quando muito, um eco de questionamentos: “Se a 

Terra tivesse memória, quantos cantos da terra ficariam isentos dessas cenas de 

degola?” (JORGE, 2004, p. 151). Portanto, o discurso narrativo enleia o modo de 

contar e a voz da narradora, mostrando a complexidade da identidade da protagonista.  

Refletindo sobre a estruturação dos acontecimentos de ordem temporal entre 

narrativa e história, observa-se, no conto, indicativos temporais claros, que ratificam a 

ordem sucessiva semelhante nas duas esferas. Já nos capítulos que seguem não 

existem, constantemente, indicações cronológicas expressas, contudo, observamos 

que a lembrança de um evento evoca uma lembrança de um acontecimento posterior, 

mantendo uma determinada continuação na disposição dos fatos. Além dessa 

impressão primeira, as narrativas estão cheias de anacronias, principalmente a dos 

capítulos descritos por Eva Lopo. 

Quanto ao primeiro relato, analepses e prolepses, respectivamente retorno e 

antecipações de ações, só são visualizadas no plano micronarrativo: “Ainda não era 

hábito os pares dançarem desenlaçados uns diante dos outros como outrora os 

espadachins” (JORGE, 2004, p. 9). Em alguns momentos o narrador do conto se 

mantém concentrado, pela comparação em analepse, o que especifica um tempo 

antigo, exterior à história.  Em outros casos, deixa presumido o futuro: 
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Ela, porém, destacava-se de tudo e de todos – dos objectos, da mesa, 
da fruta, da pinha, dos ananases, de todas as coisas perfeitas que 
ainda ali se encontravam [...] a singularidade dela não se comparava 
com a dele (JORGE, 2004, p. 11). 
 

O advérbio de tempo “ainda” indica a vivência de uma época em que as coisas 

perfeitas não se localizariam mais e atina-se para uma espécie de prolepse interna, 

da qual se cria uma determinada expectativa sobre o andamento dos eventos futuros.  

É relevante indicar que o narrador de Os gafanhotos usa a prolepse como uma 

forma de aviso de ações futuras, estabelecendo, portanto, uma perspectiva da 

mudança, em que a situação de calmaria até ali vivenciada pelas personagens se 

modificaria para um período agitado, que teve apenas uma síntese em Os gafanhotos.  

Por reavivarem-se as lembranças, a narração volta-se para um passado 

distante, o ponto inicial e os acontecimentos daquele período ocuparão a maior parte 

do texto: “Havia três dias que só tomávamos o pequeno-almoço que um criado em 

tronco nu vinha deixar à porta do pequeno quarto com casa de banho enorme” 

(JORGE, 2004, p. 46), contudo, apontando para a força da recuperação empreendida 

pela memória (e pela influência do texto inicial), o passado por vezes se faz presente: 

 
Estou a ouvir como nos propuseram que déssemos uma volta 
sentados no banco de trás do descapotável, estou a ver como as 
palmeiras se curvavam, como Helena saltou para o seu banco, como 
arrumou o cabelo num lenço. Estou a ver o capitão conduzir com 
guinadas intensas a partir do arranque, estou a vê-lo passar junto de 
nativos estendidos que fugiam em sobressalto. Estou a ouvir o noivo 
rir. (JORGE, 2004, p. 49) 

  

Genette denomina essas divagações discursivas no presente como segmentos 

neutros, por terem como função aparente dificultar ou impedir o leitor de perceber a 

mudança de aspecto. Um olhar atencioso capta a significação subliminar, com as 

expressões “estou a ver” e “estou a ouvir” que potencializam a ressignificação dos 

acontecimentos. Os tempos verbais também denunciam que se está visualizando o 

passado a partir de um presente imaginado: “Estão no hall, ainda agora mesmo, 

enquanto houver quem se lembre da conferência ao vivo, como num sonho em 

movimento” (JORGE, 2004, p. 257).  

As regressões temporais, por seu lado, têm função explicativa, não interferindo 

na trajetória dos acontecimentos principais. Um exemplo disso é quando, para explicar 

o motivo da rejeição do nome de Évariste Galois por Luís Alex, há um retorno ao 
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momento em que Evita e o noivo se conheceram, caracterizando-se, portanto, como 

uma analepse externa – “Ele é que tinha dito, desde o primeiro instante...” – que não 

alcança o conto inicial, suprimindo assim, uma fração de tempo:  

 
Já alferes e ainda vivia com a ideia de divulgar um critério universal 
que dizia ter descoberto para resolver as equações de grau superior a 
quatro. E o professor de álgebra não o tinha compreendido. Mas agora 
parecia haver perdido a memória de tudo isso, ali no quarto da África 
(JORGE, 2004, p. 47). 
 

Ressalta-se que o fato passado é trazido para viabilizar a compreensão atual 

de Evita sobre as atitudes do noivo, que são contrárias as ações do passado. As 

prolepses – que são referências antecipadas de um acontecimento – na segunda 

parte de A costa dos murmúrios são mais repetidas, tanto em relação a referências 

presentes da narradora, quanto no anúncio de circunstâncias futuras: “Era admirável 

tudo o que tinha acontecido naquele terraço, mas nada terminava ali. Tudo estava por 

começar como no momento em que a tempestade inicia o primeiro sopro” (JORGE, 

2004, p. 13) 

Depreende-se da teoria de Genette que as prolepses, além de serem 

entendidas como uma espécie de antecipação dos acontecimentos, também 

funcionam como “testemunhos sobre a intensidade da recordação actual, que vêm, 

de alguma maneira, autentificar a narrativa do passado” (GENETTE, 1979, p. 32). 

Declarações de Eva, com esse sentido, propagam-se pela narrativa: “revejo cenas 

vivas” e “Recordo com precisão, sem qualquer tipo de esforço, até com uma enorme 

alegria, o momento...” (JORGE, 2004, p. 49) “Agora, vejo-a, por sua ação, 

atravessando o hall do Stella Maris, e fico com algum apreço por ela, e tenho mesmo 

saudade dela” (JORGE, 2004, p. 45).   

Destaca-se que essas ênfases funcionam como testemunhos, “fusão, quase 

miraculosa, entre o acontecimento contado e a instância da narração, ao mesmo 

tempo tardia (última) e ‘omnitemporal’ (GENETTE, 1979, p. 33). Ademais, Eva Lopo 

antecipa, ainda que fantasiosamente, o futuro das personagens, localizadas 

temporalmente no presente da narradora. Falando das crianças, narra: 

 
Algumas passam a bochecha pela minha mão. Não me lembro do 
nome duma delas sequer. Juvênia, Berta, Arlindo, talvez. A esta hora 
já cresceram, já copularam, já deram filhos inocentes e já participaram 
há muito do conhecimento que o demónio vermelho e retorcido dá. 
(JORGE, 2004, p. 82) 
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Os dois exemplos excedem o limite temporal da história, que vai desde os 

primeiros dias de Evita em Moçambique até o suicídio do noivo. Podem ser 

entendidas, portanto, como prolepses externas. Observa-se também, na narrativa de 

Eva, o uso de anúncios que interferem na narrativa (prolepses internas). No segundo 

capítulo da obra de Lídia Jorge, antes de Luís Alex partir para a guerra, Eva Lopo 

narra – “o noivo que atirava contra macondes amedrontados, de matacanha nas 

unhas, dentes afiados à pedrada, como no tempo anterior ao do tempo do ferro e do 

arado, tinha naturalmente visões recuadas para a sua época” (JORGE, 2004, p. 86).  

O conhecimento de que o Luís atirava em macondes amedrontados, previamente, 

duplica um segmento narrativo que ainda aparecerá (prolepse repetitiva), e de 

antemão, prevê uma situação que somente se esclarece no quinto capítulo, quando 

Evita toma conhecimento das fotos da guerra, através de Helena de Tróia.   

Analisando o grau micronarrativo dos capítulos que seguem o conto, notamos 

que as alterações cronológicas estabelecem uma forma mais complexa através da 

ação rememorativa de Eva Lopo, que sintetiza os tempos:  

 
Cheirei a garrafa embrulhada como uma oferta. A garrafa era um 
desses vasilhames de plástico vulgar de refrigerante a litro, rolhada a 
lata, a que tinham colocado um rótulo de vinho. E foi aí então que pela 
primeira vez se atravessou o jornalista – o jornalista ficará agarrado a 
essa garrafa, como o noivo ficou preso à faca da fruta; Helena à 
cabeça desenhada dum javali, o General ao hall do Stella. Quer dizer 
– estou olhando para a garrafa e cheirando e encontro o odor do bidão 
daquele bar do black, na tarde de pássaros abatidos no mangal 
(JORGE, 2004, p. 111) 
 

A narradora, aqui, apresenta-se dividida entre diferentes tempos e percepções, 

sua lembrança adentra também nas memórias de Evita, adicionando ao seu passado 

o passado da outra que então ela era, observamos que os verbos da citação estão no 

pretérito, no presente e no futuro.   

Mais que isso, ao expressar a presença do jornalista, Eva Lopo deixa notar seu 

sentimento nostálgico do momento em que, pela primeira vez, em consequência do 

encontro com a “garrafa”, o jornalista “atravessou o seu caminho”. É ressaltado ainda 

o fato de que a garrafa permanece ligada à memória de Eva Lopo como um objeto 

que evoca essa recordação.  

Quanto ao nível macronarrativo de A costa dos murmúrios, a movimentação 

dos sentidos se dá a partir desse diálogo, entre o relato de Eva Lopo e Os gafanhotos, 
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num processo de “anúncio” e “retorno”, outro exemplo que corrobora essa afirmação 

é de que as mortes dos negros por envenenamento é divergente nos dois relatos. 

Em Os gafanhotos menciona-se que “o braço de mar ali defronte fazia uma 

profunda poça, para onde, durante a noite, a água tinha arrastado corpos de gente 

afogada. Imensos, incontáveis afogados (JORGE, 2004, p. 17) e que esses corpos 

iriam aparecendo em cardume, de bruços, apenas com os olhos fechados. Quando 

essa questão é esclarecida por Eva Lopo, no segundo capítulo, e que na realidade 

 
[...] os que vieram por mar, apareceram inchados e batidos pelas 
águas até delirem os membros. Nuvens de mosquitos os cortejavam 
como se fossem peixe apodrecido. Zumbiam em redor com o mesmo 
fragor e não era agradável ver, não por nada, apenas porque tudo isso 
acontece normalmente no segredo da terra. Mas logo começaram a 
cair em qualquer parte da cidade, de forma pouco metódica – um, seis, 
três por noite. Não se sabia pelos noticiários mas pelos mainatos 
(JORGE, 2004, p. 65) 
 

Assim, Eva Lopo estabelece um sentido para o relato de abertura e a ele 

contradiz a sua versão. Com isso, confirma ainda mais a divergência entre as 

perspectivas, sua versão é mais aparente e mostra a realidade, sem camuflagens e 

sem empatia, como no conto.  

No que concerne à duração, ainda, é preciso notificar dados elementares 

fornecidos pelo próprio texto. O conto (34 páginas) dá consistência diégetica a fatos 

que ocorrem num período de dois dias. Os capítulos que condensam o relato de Eva 

Lopo recompõem, em 250 páginas, aproximadamente três meses de 

experimentações e vivências. A fala do alferes Luís é o único marcador de um 

momento determinado da história, o tempo em que os soldados permaneceram longe 

do hotel, em combate:  

 
“Como um merda? ” 
“Dois meses e meio” – disse o noivo cada vez mais com voz de mulher. 
“Dois meses e meio metidos naquele buraco sem hipótese de ninguém 
se distinguir! Na minha companhia, só se louvássemos o tratador dos 
cães que dispensámos à chegada. Assim que vimos o buraco! Dois 
meses e meio dentro duma cova, de castigo, sem água! (JORGE, 
2004, p. 262) 
 

Ainda no primeiro capítulo existe uma indicação que situa toda a enunciação 

narrativa: “Pelo que me diz respeito, o seu relato foi uma espécie de lamparina de 

álcool que iluminou, durante esta tarde, um local que escurece de semana em 
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semana, dia a dia, à velocidade dos anos (JORGE, 2004, p. 41). Contudo, a narradora 

não se responsabiliza por organizar cronologicamente as ações recordadas.  

A narrativa caminha segundo a necessidade de Eva Lopo de explicar 

determinados eventos, dando-nos a impressão de que a história é linear. Contudo, a 

ordenação cronológica do discurso narrativo não se esclarece explicitamente. No 

capítulo IV, Eva Lopo conta episódios que envolvem os hóspedes do Stella, afim de 

responder a um questionamento surgido logo no início do capítulo: “Mas porque me 

pergunta pelos nomes verdadeiros das pessoas que dançavam durante esses dois 

dias no terraço? Porque insiste nesse hotel?” (JORGE, 2004, p. 115). 

Para atender ao questionamento, a narradora relata várias histórias curtas 

sobre episódios que ela observou acontecerem no Stella Maris, como, por exemplo, 

quando o alferes Ladeira trai a esposa, Elisa Ladeira, antes da partida dos soldados. 

Esse período não é limitado por uma definição temporal da narradora e sim pela 

verificação de que todos os homens se ausentaram do hotel para ir à guerra. Dessa 

forma, a infidelidade no hotel só poderia ter ocorrido antes da saída, pois, naquele 

momento da história, os homens ainda não haviam retornado.  

A narrativa de Eva Lopo discorre por aleatórios espaços que distanciam os 

acontecimentos e suprimem informações como a mudança do espaço e também a 

passagem do tempo formando elipses: 

 
Adão Terras Altas chora, Adão terras altas guincha, ele não sabe nem 
bebeu. Viu, viu beber, mas não viu comprar nem achar. Só viu o 
Mateus Rosé, adoecer e morrer, contorcido, escondendo-se debaixo 
do descapotável. 
 
Hinterland – Estou na recepção e falo baixo, mas sei o suficiente desse 
jornal para poder dizer ao jornalista, que não escreveu uma linha sobre 
a suspeita, que está a ser financiado pela África do sul. [...] Estou 
subindo de tom, e o jornalista a rir. Pode rir, porque antes de eu sair 
dali com a garrafa na mão – tenho a garrafa do Mateus Rosé na mão 
– vou dizer o que penso dos jornalistas que sabem que se está a 
cometer um crime público, calculado, sem que ninguém levante a voz. 
(JORGE, 2004, p. 140) 
 

Percebemos que existe uma distância cronológica destacando os 

acontecimentos e esse espaçamento reflete o tempo que Eva Lopo levou para ir da 

casa de Helena até o jornal Hinterland. Toda a narrativa de Lídia Jorge é fragmentada 

correspondendo a essas elipses, o que nos faz perceber que a narrativa contada por 
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Eva se assemelha a quadros, momentos – como numa fotografia – que conservam 

motivos e que geram lembranças. 

Observamos uma particularidade da escrita de Lídia Jorge manifestada a partir 

do próprio espaço em branco que separa os parágrafos da citação acima, sinalizando 

a elipse que, contudo, continua problemática e complexa de demarcar. O tempo e 

espaço das cenas não é claro, pois não sabemos se Eva Lopo saiu logo da casa de 

Helena para o jornal, ou se esse fato aconteceu em outro momento.  

A divergência de movimentos entre cena detalhada e sumário que implica uma 

oposição de conteúdo dramático e não dramático predomina na narrativa tradicional, 

segundo Genette. O sumário não dramático tem a finalidade de espera e ligação entre 

as cenas. Na obra de Lídia Jorge, todavia, este tipo de sumário tem frequência restrita, 

pois os detalhes da obra têm uma ampla apresentação.  

Nos capítulos posteriores ao conto, há uma minuciosa descrição de detalhes 

que, no entanto, diminuem a velocidade da narrativa, como essa cena em que Eva 

Lopo vai à casa de Helena para conversar sobre os maridos na guerra e observa a 

casa: 

 
“Via-se pelos livros que tinha sido uma casa de gente italiana. 
“Sim, eram” – disse ela. “Era um engenheiro italiano, um engenheiro 
de minas que adorava caça. Teve o bom gosto de deixar quase tudo 
intacto, mesmo os troféus de caça” – A mainata continuava com os 
pés comprimidos naqueles sapatos que ela fazia deslizar como patins 
pesados que não descolava do chão, com a bandeja à cintura, como 
se fosse uma mesa ambulante, e que se deslocasse presa por um fio 
à cintura da dona. Deslocava-se assim pelo living onde agora era 
evidente existir uma lembrança romana que tivesse empalidecido e 
sobrevivido através dos desertos e das florestas até chegar ali, mas 
havia. Entre dois nichos no frontão triangular, estava a janela mais 
larga do living. Não entrava qualquer ruído de fora pela trepidação do 
climatizador que pingava gotas sobre a relva do jardim. (JORGE, 
2004, p. 103) 
 

Em um sumário tradicional, não se ofereceriam tais detalhes descritivos que 

enfraquecem a celeridade narrativa e realçam a impressão causada na narradora pela 

visita, que mesmo antes de Helena dizer, ela deduz que os antigos moradores da casa 

de Helena eram italianos.  

Observamos que, nessa passagem, a narradora, ao resumir o acontecido, para 

em detalhes que estendem a narrativa, diminuindo a relação entre o tempo da história 

e o tempo da narrativa: “Deslocava-se assim pelo living onde agora era evidente existir 
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uma lembrança romana que tivesse empalidecido e sobrevivido através dos desertos 

e das florestas até chegar ali, mas havia” (JORGE, 2004, p. 103). 

Evidenciadas as narrativas presentes na obra jorgiana, partimos agora para a 

explanação do espaço em que se passam as ações das personagens, e evidenciamos 

a relevância desse espaço para a ampliação da identidade de Eva Lopo.  

 

4.2 Espaços de memória na fragmentação identitária feminina  

 

A Beira é a cidade que serve de cenário a este romance, sendo o Hotel Stella 

Maris o principal plano onde ocorrem as ações. É precisamente no Hotel que o rápido 

acontecimento da primeira narrativa do romance Os Gafanhotos ocorre, o casamento 

de Evita, vinda de Lisboa, com Luís Alex, ex-estudante de matemática que vai para 

Moçambique defender a Pátria como alferes.  

Logo depois do casamento, o noivo parte para a guerra. É no Hotel Stella Maris 

que Evita decorre seus dias, e é sobre sua vivência que ela retoma a imagem dos 

oficiais, de suas famílias, da guerra e da sociedade colonial em si. Através do espaço 

do hotel, observaremos em que sentido esse espaço influência nas decisões tomadas 

pelas diferentes famílias que nele se encontram e qual a importância desse espaço 

de memória para a retomada dos acontecimentos explicitados por Eva Lopo.   

Outras alusões geográficas são citadas no decorrer de toda a obra jorgiana. 

Fala-se de Mueda, de Cabo Verde, de Tete, Manica, Búzi – no distrito de Sofala, 

Nangololo, Miteda, Nancatári, Cabo Delgado e dos rios Zambebe, todos situados em 

território africano, nas proximidades de Moçambique. Contudo, A costa dos Murmúrios 

nos leva para a colônia, até então portuguesa, no território africano de Moçambique, 

temporalmente no fim dos anos 60, mais precisamente ao hotel Stella Maris “cujas 

janelas abriam ao Índico” (JORGE, 2004, p. 7) situado à “cidade da Beira” (JORGE, 

2004, p. 13).  Os principais eventos e ações acontecem nesse hotel, que representa 

uma amostra do império português fixada na colônia, este é um espaço importante 

para Eva Lopo, ela deixa isso explicito quando diz: 

 
Claro que era importante. Teria bastado esse belo nome de evocação 
marítima, brilhando acima das palmeiras, para que tivesse sua 
importância. No entanto, como sabe, o Stella Maris era importante por 
outras razões [...] mantinha todo o fragor dum hotel decadente 
transformado em messe, de belíssimo hall. (JORGE, 2004, p. 44) 
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O hotel então descrito por Eva Lopo era na verdade uma espécie de espaço 

central, onde ficavam, provisoriamente, as mulheres e filhos dos oficiais que faziam a 

guerra, com exceção de Helena, que vivia em uma casa mais afastada. O terraço do 

hotel era uma varanda privilegiada, “o sítio mais perto dos cometas” (JORGE, 2004, 

p. 44), esta visão a partir de uma varanda possibilitava estar dentro e fora da guerra.  

No conto Os gafanhotos, observamos que Eva Lopo chega uma noite antes do 

seu casamento ao hotel, contudo “todos já chamavam simplesmente Evita” (JORGE, 

2004, p. 10). A intimidade com que a tratam, apesar de nem a conhecerem ainda, 

surge como uma imposição, derivada das falsas amizades ou cumplicidades 

existentes entre os soldados e que ali, como as famílias de todos estariam juntas, 

surgiriam afeições eventuais também entre as esposas e filhos.   

É nos quartos do Stella Maris que as mulheres vivem inúmeras experiências, 

como as infidelidades dos maridos, agressões físicas e verbais, e no caso de Eva 

Lopo, também suas liberdades particulares. Esses quartos são detalhadamente 

descritos na obra jorgiana, pois, nesses pequenos espaços é que o íntimo das 

personagens se movimenta, principalmente das mulheres.  

A costa dos murmúrios é um romance para as mulheres da guerra, escrito por 

uma mulher, para mulheres. Consideramos sua esfera privilegiada pela vivência 

feminina, próxima do espaço particular e individual, carregada de uma consciência 

sobre as minorias – negros, mulheres, prostitutas – que por muito tempo foram 

silenciadas pela História oficial, e ganham no romance o seu lugar num discurso 

compartilhado. 

 As mulheres refletem sobre a guerra colonial sob sua perspectiva em que, 

apesar de desarmadas, também vivenciaram a experiência da guerra, de maneira 

privilegiada – observando e ouvindo – mas cuja experiência ficou intimamente fixada, 

o que nos direciona para o pensamento de Gagnebin (2009) sobre o narrador 

sucateiro, pois Eva Lopo não nos conta a história dos grandes feitos da guerra, ela 

relata “tudo aquilo que é deixado de lado como algo que não tem significação, algo 

que parece não ter nem importância, nem sentido, algo com que a história oficial não 

sabe o que fazer” (GAGNEBIN, 2009, 54) e desse modo transmite o que a história 

oficial não mostrou sobre a guerra colonial.   

A visão da mulher ressalta a diferença através da rejeição à violência e da 

reivindicação de novas formas de conhecimento. Ela demonstra o lado desconhecido 

da guerra, o lado de quem espera, de quem é estabelecido que seja mãe, que seja 
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esposa, que siga a sombra do marido e apreenda a essência verídica da operação 

disfarçada pela voz oficial do Império Português.  

O desenvolvimento do romance em torno do feminino implica uma diferença 

também no pensamento e nas atitudes, havendo uma consequente dissociação da 

guerra. Neste caso, num “vespeiro” (JORGE, 2004, p. 75) próximo que se fechava 

sobre si mesmo: o hotel Stella Maris, e no qual dever-se-ia manter o Portugal ‘além-

mar’, pois o hotel tinha se transformado em sua extensão no território africano.  

Há uma rotina compartilhada que é visualizada por todos os locais desse hotel, 

“pelo corredor, várias crianças passavam correndo em camisas de dormir. Atrás, duas 

mulheres em robes brancos e descalças a caminho do elevador” (JORGE, 2004, p. 

16), e dessa vivência compartilhada também sobressaem fofocas, amizades, e tudo 

mais sobre a guerra: 

 
Os episódios familiares abriam e fechavam também como um ato de 
respiração. Que logo desencadeava um outro. Sucediam enquanto se 
dava a marcha triunfal sobre o coração mortal da guerrilha em Cabo 
Delgado, de que tão intensos que poderia ter sido criado um Correio 
do Stella, com mais proveito e exemplo do que o jornal da cidade. 
Quando não chegavam a ser episódios com seu drama, sua intriga, 
seu enigma e desfecho, havia pelo menos descrição de caracteres, ou 
sinuosidades deles com os nomes, as anedotas, as gargalhadas. 
(JORGE, 2004, p. 116) 
 

Percebemos no decurso da história que Lídia Jorge escolheu, majoritariamente, 

lugares fechados para explorar as individualidades das personagens, por 

caracterizarem planos centrais dos infortúnios pessoais. Contudo, também deixa clara 

a importância de outros locais mais amplos “como de um outro modo o eram o hall, o 

terraço, o descapotável, o lodo ou as aves do lodo. Espaços irradiantes de energias 

renováveis” (JORGE, 2004, p. 57). Esse espaço está ligado diretamente à memória, 

principalmente a de Eva Lopo que narra acontecimentos passados de vinte anos 

atrás, e segundo Schmidt (2000) é isto o que constitui a sede para sua indagação, 

pois: 

 
Trata-se de um espaço voltado para o passado, que evoca uma 
narrativa também sobre o passado. Ou, em outras palavras, em tais 
lugares se respira, exclusivamente um tempo que não existe mais. 
Assim, a memória atua, nessas narrativas como estratégia de 
desvendamento do passado, e nele se encontra a chave para a 
(re)constituição da identidade. (SCHMIDT, 2000, p. 196) 
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Esse espaço que não existe mais na segunda parte do romance é justamente 

o hotel Stella Maris, que só é evocado “a luz de uma lâmpada ocasional” (JORGE, 

2004, p. 230) e não é nada mais que um “breve fulgor que estoira de ano em ano [...] 

à medida que a geração que o viu suspire e acabe” (JORGE, 2004, p. 231) e por 

conter toda a atmosfera que faz com que Evita desvie-se dele. 

A relação que as personagens femininas, principalmente Evita e Helena, têm 

com o espaço em que se inserem é divergente, pois Helena prefere manter-se na casa 

onde seu marido a confinou, estabelecendo que “as mães, filhas, sobrinhas, mulheres 

legítimas e ilegítimas, onde devem ficar, quando um homem sai, é obviamente na 

cama. Esse é o sítio delas” (JORGE, 2004, p. 281), e parece conformar-se com esse 

estado, pois vai crescentemente se colocando em um enclausuramento maior, ficando 

no seu quarto, em sua cama, como o capitão lhe dissera.  

Inicialmente, Helena faz isso obedecendo os comandos do marido, que a 

proíbe até de receber visitas na sua ausência, depois, ela se fecha no quarto por 

solidariedade ao marido, engana-se ao colaborar com o marido “quero ser solidária 

com o Jaime até o fim, partilhar com ele o empreendimento dele e o comando dele. A 

minha alma, eu aprisiono-a aqui, embora não esteja aqui, esteja lá” (JORGE, 2004, p. 

104). Dessa forma, Helena pretende ficar trancada até que o marido retorne da guerra 

na qual se encontra em missão militar, em Mueda.  

Evita, por sua vez, em Os gafanhotos, é apresentada como uma noiva 

apaixonada, que chegara na noite anterior para casar-se com o alferes que já 

conhecia da faculdade e que também era apaixonado por ela “olhavam-se cheios de 

ternura. Para além deles não estava ninguém [...] podiam beijar-se só para eles 

mesmos...” (JORGE, 2004, p. 14). Contudo, ainda no conto, percebemos que o 

espaço de Evita, enquanto ainda era noiva, é invadido: “Mas de facto, o local que 

Evita, docemente empurrada pelo noivo, deveria ocupar, não era ao centro – disse o 

fotógrafo...” (JORGE, 2004, p. 8). A partir dessa observação, percebemos a 

insatisfação de Evita que logo demonstra sua resistência em exercer um papel de 

esposa obediente, manifestando um desejo inevitável de liberdade que também é 

representado no espaço, pois, ao contrário de Helena, Evita não cede às ameaças do 

marido para se manter trancada em uma casa enquanto ele estiver na guerra: 

 
Eu podia ter dito outra coisa, mas para já tinha de dizer alguma, e disse 
que afinal ele havia começado por querer formular um pedido e, tinha 
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acabado por me ameaçar com um tiro. Oh, como Evita era cínica, 
como sabia que ele não a ameaçava com um tiro! – disse Eva Lopo. 
Ele gritou no meio do quarto – “Irra que a minha mulher é de força!” 
(JORGE, 2004, p. 86)  
 

Evita prefere ficar no Stella Maris para se manter mais próxima das pessoas 

que circulavam em torno do hotel; a sua permanência no hotel é para ela uma forma 

de obter maiores liberdades, e essa aproximação com a realidade social lhe 

proporciona olhar mais claramente os desgastes da sociedade moçambicana, muitos 

deles decorrentes da guerra que se travava em territórios próximos dali.  

O espaço enquanto um local de aquisição do conhecimento pode ser aqui 

entendido para Helena como uma limitação do seu espaço e de si mesma, por não 

querer saber o que acontece ao redor da casa, só querer saber as notícias da guerra, 

quantas baixas já haviam acontecido e se seu marido era uma delas e, por 

conseguinte, exercer um poder sobre tudo e  todos que estavam na casa para lhe 

servir e trazer essas informações, que se vestem de questões ideológicas antes não 

vistas na personalidade de Helena, pois se tratava de uma esposa apaixonada; 

todavia, esta demonstrava em alguns momentos sua infelicidade por viver trancada, 

chegando a desejar a sua própria morte ou a do marido na guerra: 

 
Quer morrer, porque não suportará o regresso de Jaime contra quem 
se fechou em casa durante oitenta dias, negociando o 
desaparecimento de Jaime, negociando com Deus. A religiosidade de 
Helena atrai e perturba. Nem sempre, contudo, Deus negoceia com as 
pessoas coisinhas preciosas como pensões de viuvez, medalhas 
póstumas, cerimônias lindas com viúvas de guerra ouvindo as salvas 
e as morteiradas. Helena não foi ouvida e por isso vai querer morrer. 
(JORGE, 2004, p. 242) 
 

Evita, por não obedecer às ordens do marido, sai diariamente para passear e 

fazer visitas a Helena, pois, apesar de o hotel estar cheio de mulheres, ela se sente 

cercada por mulheres de comportamentos superficiais, sente-se solitária, e por isso 

tem instantes de reflexão sobre o seu papel ali, pois “depois da partida do noivo, o 

pequeno quarto de tabique tinha alargado, o que era um fenómeno do silêncio” e ela 

“deixava que entrasse todo o silêncio que a proximidade do mar permitia” (JORGE, 

2004, p. 120-121), mas não estava feliz sendo solitária.  

Dessa maneira, a solidão de Evita acaba por suscitar nela o desejo pela 

aventura, por desbravar os territórios próximos dali e conhecer a cultura dos povos 

que cerceavam o hotel.  Analisando a forma como Evita e Helena são descritas, 
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notamos sua relação com a rotina europeia: burguesas morando em frente à praia da 

Beira, partilhando da mesma rotina de cuidar de si, cuidar da casa, dar ordens aos 

mainatos, e falar das preferências dos maridos, o que também se observa em quase 

todas as mulheres da obra jorgiana, com exceção apenas das prostitutas e das 

mainatas.  

As mulheres da obra, muitas vezes, são destituídas de seus nomes, pois “o 

nome próprio é uma forma de controle social da alteridade ontológica do sujeito” 

(CANDAU, 2016, p. 67), e assim confirmando sua conjuntura como propriedades e 

submissas às ordens dos maridos. A narrativa apresenta as mulheres por suas 

características físicas “a mulher das espátulas” (JORGE, 2004, p. 9) ou por sua 

condição de esposa “uma mulher de alferes” (JORGE, 2004, p. 20) e ainda por suas 

ocupações dentro do hotel de “rendilheiras do Stella” (JORGE, 2004, p. 118), entre 

outras condições. 

Poucas mulheres têm seus nomes revelados na obra, são elas: Evita, Helena 

e sua escrava Odília, com quem ela grita rotineiramente. Outra exceção é a “Elisa 

Ladeira (JORGE, 2004, p. 108), que também se diferencia das demais mulheres por 

não aceitar a traição de seu marido prontamente, fazendo escândalos e o chamando 

de “bandido” aos gritos que se ouviam em todo o hotel. 

As demais mulheres são denominadas com relação ao sobrenome dos 

cônjuges, o que nos faz compreender que seu papel é secundário e de subordinação 

aos maridos: “mulher do capitão Deus” (JORGE, 2004, p. 119), “a mulher do tenente 

Góis” (JORGE, 2004, p. 118), “a mulher do piloto Fernandes” (JORGE, 2004, p. 121), 

também conhecida por “Mosca Morta”, “a mulher do Zurique” (JORGE, 2004, p. 122). 

As mulheres conheciam umas às outras, apesar de sincronicamente se 

desconhecerem, mesmo assim seus atos e movimentos no hotel se assemelhavam 

devido às rotinas, “as mulheres do terraço” (JORGE, 2004, p. 122), “mulheres do Stella 

(JORGE, 2004, p. 129). Essa vivência compartilhada faz com que a narradora muitas 

vezes as descreva dessa forma, como um todo.  

O espaço colonial, contudo, representou um dano emocional para essas 

mulheres e também para as crianças que desse espaço fizeram parte, por que, 

guiados pelos soldados que regressando das guerrilhas para o hotel, exerciam a 

violência neles pregada pela guerra em tudo e todos que estavam a sua volta, 

especificamente sobre as mulheres, de forma impensada, no entanto, disfarçada de 

naturalidade. 
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O espaço do hotel reflete o mundo feminino, e as mulheres que nele viviam 

participavam de uma espécie de concentração, pois preocupavam-se com os eventos 

da guerra que acontecia logo ali, mas cada uma tinha sua própria guerra, já que nesse 

espaço surgiam repentinas explosões de violência contra elas, discussões que 

levavam a tapas, espancamentos, até mesmo agressões que faziam jorrar sangue: “a 

mulher jorrou sangue por sítios muito mais incomuns” (JORGE, 2004, p. 118). Esta 

forma de violência, corriqueira e disfarçada, não é bem diferente do que estava 

acontecendo na guerra.   

Famílias inteiras chegavam àquela terra, até então desconhecida, a maioria 

experimentando uma carência familiar. Desse modo, ainda que a Guerra Colonial 

retinisse distante dali, ela condicionava a rotina das famílias do hotel, pois as pessoas 

que não conhecem o local pensam “que África é uma floresta virgem, impenetrável, 

onde um leão come um preto, um preto come um rato assado, […]. Mas é falso” 

(JORGE, 2004, p. 11), ou seja, muitos dos que ali chegavam tinham uma ideia 

equivocada daquele espaço.  

Nestes espaços do Stella, a violência não é propriamente visualizada, mas é 

sentida, ouvida, disfarçada de silêncio: “era bom e definitivo imaginar que tudo iria 

embrulhado no novelo escorregadio do esquecimento” (JORGE, 2004, p. 178). As 

cenas ali imaginadas eram, para os moradores do hotel, sem importância diante da 

guerra real que estava acontecendo em Mueda, 

 
É natural que na empena onde corria o elevador para baixo e para 
cima, só exista um buraco. Eva Lopo, nos seus dias de crença não 
pode deixar de acreditar que não ressoem no buraco os gritos da 
mulher do Astorga, a voz do próprio Astorga batendo na mulher [...] os 
gritos dela ressoam por todo o Stella porque o elevador atravessava a 
meio o edifício. (JORGE, 2004, p. 117) 
 

Apesar da violência exercida sobre elas, as mulheres, por estarem habituadas 

a servir os maridos, assumiam a ideia de que estavam naquele hotel também 

cumprindo uma missão, a de cuidar dos filhos e serem boas esposas. Contudo, havia 

aquelas que não gostavam e não se sujeitavam a essas condições, como é o caso de 

Evita, e também havia aquelas que, apesar de sofrerem e aceitarem ser submissas, 

não estavam felizes em fingir, como Helena.  

As mulheres tinham por ofício aguardar pelos maridos, que poderiam nunca 

retornar, por isso esperavam de forma passiva, sem daquele espaço sair, isoladas do 

restante dos habitantes da costa. Suas atividades não passavam de cuidar dos filhos, 
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fazer rendas, crochê, falar dos penteados, passar os cabelos a ferro, vivendo uma 

vida de aparências, em que o isolamento, as discriminações e opressões vivenciadas 

eram para elas também vistas com naturalidade, pois, “não é só importante ser – é 

também importante parecer” (JORGE, 2004, p. 85), ou seja, a maioria das 

personagens femininas têm sua imagem intensamente ligada ao ser e estar.  

O romance revela majoritariamente o cotidiano das mulheres, pois com a 

partida dos oficiais para as rebeliões, e ataques em Mueda, deu-se a denominada 

temporada das mulheres, em que só elas circulavam pelo hotel, com exceção de 

Helena que vive “fechada, privada de liberdade por vontade” (JORGE, 2004, p. 104) 

numa casa vista por Evita como silenciosa: 

 
Só que a casa dela, tanto quanto o morro e a portada não eram 
abstracção. [...]. Alguma coisa estava à beira do desmaio, a forma 
mais abreviada de se entender o colapso. Olhando pelo gradeamento, 
de costas para a praia, a casa de Helena era tão real que se parecia 
com a vivenda do sono, a casa onde alguém tivesse deixado 
adormecer para uma sesta de longos anos, enquanto as árvores 
ganhavam ramos e frutos – e silêncio. (JORGE, 2004, p. 90-91) 
 

A narradora põe em destaque o vazio, a solidão e a falta de objetivos na rotina 

das esposas dos oficiais, durante as longas ausências dos maridos, lembrando a da 

realidade da guerra que estava acontecendo de forma crítica. Com a partida dos 

maridos, ainda, as mulheres deixam de ser apenas um elemento da paisagem do 

hotel, e suas vidas ganham importância sendo preenchidas por palestras dos oficiais 

que retornavam aos poucos, contando da guerra, jogos de cartas, amantes e banhos 

de sol, até uma chuva de gafanhotos que faz com que saiam ao longo da costa a 

observar as fogueiras dos nativos que para a narradora talvez tenha sido “o dia mais 

interessante das suas domésticas vidas” (JORGE, 2004, p. 240).  

Além da chuva de gafanhotos, o seu cotidiano é também interrompido, no 

conto, pela passagem do dumper que recolhe os corpos que chegam até a costa, 

envenenados pelo álcool metílico. E, assim, a rotina delas é preenchida por algumas 

festas no próprio hotel, por idas à praia, mas não muito distante dali, por vestidos da 

moda, com espátulas à mostra e porque com a guerra, que avançava no Norte, quase 

sempre havia boas notícias para ouvir, camuflando as matanças: 

 
O general era um homem culto, e a cultura serve para tirar a pessoa 
culta de embaraços, de outra forma para que serviria? Para nada – 
não valeria a pena ser culto [...] “Há mais de vinte cinco séculos, 
Homero escreveu – Deixai que cada homem marche para a linha de 
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frente – Quer se morra quer se viva. Eis como a guerra e a batalha 
beijam e murmuram!” – O General espalhou assim trovões. [...] Mas o 
General é que estava informado de tudo e explicou que era natural 
que os povos se aniquilassem naturalmente, na sequência do 
desaparecimento dum chefe. Afinal os chefes deles estavam a se 
degladiar-se entre si. (JORGE, 2004, p. 260-261) 

  

Imprimindo uma esfera de sonhos em meio à guerra, as falas do general eram 

ouvidas pelas mulheres que ensejavam conquistar naquele território uma vida sem 

maiores dificuldades e exigências de trabalho, como algumas estavam habituadas em 

Lisboa. Muitas vezes, elas até reproduziam os discursos dos maridos, ou justificavam 

seus atos de violência, com a intenção de angariar algo mais do que um quarto no 

tabique, “sabiam que estavam em fila, esperando que os seus homens 

desempenhassem um papel histórico naquela marcha” (JORGE, 2004, p. 123) e, 

assim, tivessem a oportunidade de ganhar as casas dos que haviam fugido, para se 

estabelecerem na colônia portuguesa em definitivo. Em contrapartida, porque morriam 

muitos militares, havia quase sempre uma atmosfera opressiva, de morte: 

 
Entre a madrugada e as onze, foi apenas uma manhã de imensas 
ceras espalhadas pelo chão, algumas serviçais de bata azul 
espalhando-as, e depois podia ter sido doutro modo, mas não foi. [...] 
A mulher de Fernandes levava dois filhos, e ao lado dela o padre. Um 
capelão manso que se sentava só na ponta do assento, como se 
tivesse estado à espera de se sentar ao lado da viúva, desde sempre, 
para lhe falar fatalmente das palavras de Deuteronómio. (JORGE, 
2004, p. 124) 
 

Muitas mulheres jovens e já viúvas vivenciaram essa atmosfera fúnebre a 

chorarem nos quartos escuros, confortadas pelas outras mulheres e pelos filhos que 

também sofriam. Embora fossem incapazes de captar a extensão verídica do que 

acontecia ao seu redor, as mães tentavam esconder do olhar das crianças esse 

ambiente fúnebre.  

Também, a história pessoal de cada uma das mulheres envolve a história 

coletiva dos países envolvidos no cenário colonial e o insucesso das relações 

amorosas decorre também dessa decadência do Império português. Assim, esta 

guerra era, em resumo, “sem hipótese de regresso, a caminho do absurdo do fim” 

(JORGE, 2004, p. 80), o que tornava seu sentido divergente entre os que moravam 

no hotel: os soldados, as mulheres, cada um tinha seu próprio sentido para a palavra 

guerra: 
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[...] cada operação se chamava guerra, cada acção dessa operação 
era outra guerra, e do mesmo modo se entendia, em terra livre, o posto 
médico, a manutenção, a gerência duma messe, como várias guerras. 
As próprias mulheres ficavam com sua guerra, que era a gravidez, a 
amamentação, algum pequeno emprego pelas horas da fresca. Uma 
loja de indiano e de chinês era uma guerra. “Como vai aqui a sua 
guerra?” – já tinha o noivo perguntado a um paquistanês que vendia 
pilhas eléctricas de mistura com galochas e canela... (JORGE, 2004, 
p. 80) 
 

Nesse sentido, observamos que a definição da guerra tem significação para 

todos de maneira divergente. Tendo em vista que a guerra colonial já foi abordada em 

outros romances a partir da visão masculina, surge, então, a necessidade de discutir 

o papel que essa guerra ocasionou na identidade das mulheres no romance jorgiano. 

A identidade aqui será concebida nos níveis “local e pessoal”, pois as 

identidades em conflito, como as das personagens aqui analisadas “estão localizadas 

no interior das mudanças sociais, políticas e econômicas, mudanças para as quais 

elas contribuem” (WOODWARD, 2000, p. 25). Dessa forma, os contextos em que 

estão situadas se modifica e, a partir desse ponto, visualizamos como a identidade 

feminina foi vivida, construída e transformada pelos dois sujeitos do romance de Lídia 

Jorge: os homens e as mulheres, mostrando que também nas guerras, na história, a 

diferença que esse sujeitos desempenham na narrativa tem papel decisivo.  

O romance jorgiano impele a visão da história a partir de dois pontos de vista 

divergentes: o masculino, no conto Os gafanhotos, e o feminino, nos capítulos após o 

conto, sem que um se sobreponha ao outro; de fato complementem-se, constituindo 

um todo. Assim, é relevante manter a variedade narrativa aberta ao diálogo entre as 

diferentes identidades que são trazidas através da memória dos acontecimentos do 

conto: 

 
Lembrar-me desse baile verdadeiro, que nunca teve os pares 
enlaçados daquele jeito tão útil, provoca-me na alma um sonho 
salvador [...] A verdade deve estar unida e infragmentada, enquanto a 
real pode ser – tem de ser porque senão explodiria – disperso e 
irrelevante, escorregando, como sabe, literalmente para local nenhum. 
(JORGE, 2004, p. 91) 
 

Há no romance um intenso diálogo, que se deixa sobrepor aos acontecimentos 

evidenciados no conto, contudo, as conversas e detalhadas explicações desses 

eventos geram uma nova história, uma que o primeiro narrador não pôde perceber 

por que estava afastado daquele contexto.  
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Numa sociedade patriarcal, extremamente machista, como o império 

português, muitas vezes os silêncios e as meias palavras impedem o diálogo, e onde 

a violência velada pode ser tão cruel como qualquer combate, pretende-se que as 

mulheres, silenciadas e agredidas pelos homens, sejam sempre submissas.  

Daí a importância da obra jorgiana em colocar a identidade feminina frente aos 

eixos de relação de poder nas relações particulares, familiares e sociais e na vivência 

experimental dos sentimentos amorosos, postos à prova em situações de subversão: 

 
[...] digo-lhe que não tema, que tudo é pacífico. Ela responde que nada 
é pacífico. Ela por exemplo, sente que quer ser uma pessoa de bem, 
uma pessoa boa, e não consegue, porque tudo é violento, andar, 
respirar, chorar pelos mainatos é violento. Morrer é a maior violência. 
(JORGE, 2004, p. 139) 
 

A identidade feminina na obra jorgiana é constantemente repensada, está em 

movimento e se faz e desfaz na medida em que mudam as circunstâncias, o contexto 

em que se inserem, Helena, por exemplo, é totalmente submissa ao marido, contudo, 

manifesta arroubos que demonstram que, apesar de sua submissão, ela gostaria de 

não fazer parte daquele espaço violento, chega a desejar que o marido não volte da 

guerra para ser livre, sem depender de sua aprovação para viver em paz.  

Nesse sentido, dependendo das mudanças econômicas, sociais e situacionais 

que vão acontecendo ao longo da obra, o contato com a realidade faz com que elas 

descubram os seus maridos enquanto outras pessoas, como Evita, ao tentar entender 

quando se deu a mudança do marido:  

 
O mesmo nervo que o impelia à pesquisa de uma forma algébrica 
generalizadora dentro da teoria dos grupos seria aquele que o estava 
levando pra cima duma palhota com uma cabeça de negro, 
ensanguentada, aspargindo, enfiada num pau? Possivelmente o 
impulso seria igual – pensou. Impelido por outra situação Einstein 
tivesse fuzilado gente em vez de descobrir tempos físicos e 
astrofísicos. Os carrascos de Auschwitz poderiam ter estado perto 
duma importante descoberta no domínio da Bioquímica, e a prova é 
que se haviam interessado tão vivamente pela decomposição dos 
corpos. Assim a ciência e o crime poderiam ter entre si apenas uns 
passos de dança ou umas flexões de ginástica. Entre o bem e o mal 
uma mortalha de papel de seda. (JORGE, 2004, p. 153-154) 
 

Elas avaliam a mudança de seus maridos em decorrência da guerra que está 

neles imbricada, e percebem que não eram aqueles homens que conheciam antes da 

guerra e essas mudanças no comportamento dos maridos, consequentemente, fazem 

essas mulheres perderem sua condição identitária de submissão e aspirarem e 
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lutarem por uma emancipação, tanto dos maridos quanto da violência que está neles 

colocada.   

Então, a narrativa de Lídia Jorge traz uma atitude coletiva de busca identitária, 

que faz com que as personagens femininas flutuem entre o particular e o universal, a 

fim de “superar o discurso miserabilista da opressão, de subverter o ponto de vista da 

dominação” (PERROT, 2017, p. 179) acabando por serem o impulso de toda a 

narrativa, lutando com as palavras, em vez das armas. 

No tópico seguinte, analisamos mais intimamente as personagens Helena e 

Evita, nas quais é possível notar essa ampliação identitária decorrente da guerra e 

das suas relações com os maridos e amantes. Além de refletirmos sobre a dualidade 

de suas personalidades na obra, que aparenta ter quatro mulheres em duas. 

  

4.3 A dualidade das personagens femininas 

 

A costa dos murmúrios é o testemunho de Eva Lopo, que partiu para África 

para acompanhar o marido, em 1970, e aqui cumpre a função instigante de trazer à 

tona um conhecimento que foi soterrado com o passar dos anos, e que revela a 

violência histórica que esteve presente na colonização portuguesa. O ambiente da 

guerra colonial, no qual teve vivências, será delineado através do olhar da esposa de 

um oficial do exército português. 

Por um longo tempo o homem foi colocado em um patamar em que estava 

vocacionado para a esfera exterior e a mulher para a esfera íntima ou doméstica, sem 

que essas posições fossem questionadas e nem modificadas. Essas posições foram 

sempre aceitas em decorrência de um consenso natural que, no entender de alguns 

filósofos, conduziu ao primitivo contrato social para criar um governo que assegurasse 

justiça e assistência contra os inimigos.  

Até meados do século XX, cabia ao homem o provimento da alimentação 

familiar com o seu trabalho e ir às guerras, nas quais por vezes perdia a vida ou 

alguma parte do corpo, e às mulheres cabiam as tarefas pertinentes, direta ou 

indiretamente, com a maternidade e o lar. A identidade feminina guiava-se por esses 

comportamentos. Conforme Schiller, “o trabalho feminino, que consiste em manter e 

alimentar a vida, constantemente e para sempre, de forma imutável, aproxima-se do 

tempo cíclico da natureza. (SCHMIDT apud SCHILLER, 2000, p. 63), enquanto 
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aqueles que pertencessem à identidade masculina eram vistos como superiores em 

relação à sua diferença à identidade feminina. 

Dessa forma, a condição de ser mulher deixava explícita a sua obrigação de 

manter e defender os valores na educação dos filhos e ainda zelar pelo desempenho 

da sua atividade doméstica. E o papel do homem era defender, primeiramente, sua 

honra, que estava ligada à defesa da Pátria, e essa atitude prolongou-se durante o 

regime salazarista, que ressaltava que o trabalho da mulher fora do lar o desagregava, 

separava os integrantes da família, tornando-os estranhos, e que à mulher cabia 

manter sua casa atraente e acolhedora, prestando ao marido a reverência e 

submissão como o chefe da família.  

Também visualizamos a existência de uma violência simbólica exercida sobre 

elas, essa violência é designada por Pierre Bourdieu (2010) como uma violência que 

se deixa ver menos ou que é até mesmo invisível, e que se exerce pela ausência de 

importância dada a sua existência, quando é ignorada. Todavia, fundamenta e 

movimenta uma série de outros atos de violência e  

 
Se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar 
de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação), não sendo mais 
que a forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação 
ser vista como natural. (BOURDIEU, 2010, p. 47) 

 

Essa violência se exerce através do habitus e está além das decisões 

conscientes. Sobre isso, temos, por exemplo, a personagem Helena que é uma 

escrava do marido e sofre psicologicamente pressão para ser uma esposa perfeita, 

como vislumbramos na passagem: “Eles comiam e amontoavam as cascas sobre os 

pratos, contudo, por vezes as cascas caíam e Helena apanhava e compunha, como 

se estivesse ali sobretudo para desempenhar esse papel e sentisse felicidade nesses 

gestos.” (JORGE, 2004, p. 72). Helena mostra sua total submissão ao realizar essas 

atividades apenas para satisfazer o ego do marido capitão.  

Esse comportamento já era habitus (inconsciente) entre as mulheres, pois o 

patriarcalismo inerente àquela sociedade já havia se fincado em suas mentalidades, 

fazendo com que uma variação ou expansão dos conceitos de identidade feminina 

existentes não acontecesse.  

Visualizamos esses habitus também a partir da própria narração de Eva Lopo, 

que relembra uma de suas aulas na faculdade de História em que observou que 
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nenhuma das mulheres que ali estavam almejavam realmente uma carreira 

acadêmica, todas suas ambições pendiam para o casamento: 

 
Já havia damas grávidas, outras tinham casado e estavam 
engravidando a cada noite que passava, outras solteiras, querendo 
engravidar rapidamente. Outras ainda só tinham as primeiras 
declarações de amor, mas já era para o engravidamento que 
estendiam o pescoço. A natureza pipilava de furor na minha aula de 
História Contemporânea. O que diriam as damas? – “Ora, queremos 
casar, Senhor Doutor, ter os nossos filhos, as nossas casas, esperar 
que os nossos maridos voltem da guerra colonial, Senhor Doutor! 
(JORGE, 2004, p. 213-214) 
 

Apesar de suas ambições de se tornarem donas de casa, esposas e mães, 

durante a Guerra Colonial muitas mulheres foram arduamente penalizadas e 

marginalizadas, pois, por longo tempo, algumas tiveram que sustentar suas casas 

com fracos recursos econômicos, enquanto seus maridos estavam na guerra, porque 

nem todos os soldados recebiam ajuda do governo para sustentarem suas famílias.  

Algumas mulheres, entretanto, a fim de modificar essa realidade, e através das 

descobertas que faziam sobre a verdadeira guerra, procuraram não obedecer 

piamente às ordens dos cônjuges. Uma delas foi Eva Lopo, que narra a segunda parte 

da obra jorgiana e, frente aos acontecimentos belicosos, viu-se confrontada com uma 

diversidade de identidades conflitantes e não esclarecidas, como a de esposas 

submissas, tal como Helena de Tróia e as demais moradoras do hotel. Sua vontade 

de não se tornar uma delas foi o que conduziu sua crise identitária, pois vivendo em 

uma sociedade estritamente patriarcal a sua não submissão é vista como um ato de 

subversão dos padrões estabelecidos, causando seu deslocamento identitário em 

várias direções. 

À margem dos discursos que se impõem, surgem na obra personagens que 

ocupam distintas posições na camada social e que, em comum, compartilham o fardo 

de serem vítimas ora do silenciamento, ora do apagamento identitário causado pela 

guerra, o que nos direciona para a fala de Silva (2000) quando diz que “a identidade 

é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 

performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, 

inacabada” (SILVA, 2000, p. 96). Desse modo, divergentes são as caracterizações 

dadas a cada personalidade feminina na obra de Lídia Jorge, assim como se ressalta 

em cada uma delas o processo de construção identitária pelo qual passam conforme 

o contexto de guerra que se apresenta.  



98 

 

Visualizada pela hierarquia social majoritariamente masculina, como um grupo 

indefenso, algumas mulheres de soldados viveram em luta constante dentro da 

própria casa, frequentemente manifestada pela violência física e psicológica da parte 

deles. Contudo, os padrões estabelecidos, patriarcais, conservavam-nas devotadas 

ao matrimônio e as faziam suportarem caladas o sofrimento, pois algumas 

acreditavam que a culpa daquela situação não era dos cônjuges, mas do governo que 

os mandou para a frente de combate.  

A maior parte das mulheres na obra jorgiana persevera, acreditando nos 

costumes e padrões da época, em que o casamento era um ato permanente e 

indissolúvel, o que acabou por lhes trazer implicações graves a si e, de certa maneira, 

aos seus filhos, por isso a Guerra Colonial é avaliada como a guerra do silêncio, 

destacando uma mulher indefesa e refletindo o comportamento patriarcal.  

Nossas ponderações não se estendem apenas à maneira como a guerra foi 

enfrentada pelas mulheres, mas também à sua atuação no conflito colonial e, 

especialmente, na força que o evento bélico teve em suas vidas. A preocupação com 

a questão feminina nasce como uma reflexão sobre o seu papel na sociedade e na 

política portuguesa, atribuindo-lhe um estatuto ativo enquanto sujeito histórico, que 

necessita de maior expressão no campo literário por parte das próprias mulheres. 

Pois elas podem relatar com maior afinco suas vivências e experiências e não 

se deixar representar apenas pela história contada pelos homens, que negaram sua 

voz por muito tempo e para quem “a mulher não [era] elevada à dignidade de pessoa; 

ela própria [fazia] parte do patrimônio do homem, primeiramente do pai e em seguida 

do marido” (BEAUVOIR, 2016, p. 118). 

Iniciamos agora a análise da personagem Helena ou Helena de Tróia, 

destacamos que esta é o exemplo mais claro de submissão na obra jorgiana, de quem 

se diz que “era pena que falasse [...], não deveria ter língua, deveria ser muda, deveria 

nunca falar” (JORGE, 2004, p. 130), refletindo assim uma mulher submissa e fraca, 

que permanece majoritariamente prisioneira de sua própria casa, às ordens do 

marido. 

De sua figura, na maior parte da obra só é realçada sua beleza física, pois era 

a “mulher mais linda do terraço” e “atraía a vista e o suor como um farol atrai, quando 

visto o facho a partir do mar (JORGE, 2004, p. 29), o que sugere sentenciosamente a 

eterna beleza feminina como forma de diferenciação entre as mulheres, mesmo Evita 

reconhece sua beleza, dizendo que: 
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Ela, porém, destacava-se de tudo e de todos – dos objetos, da mesa, 
da fruta, da pinha dos ananases, de todas as coisas cortadas e 
perfeitas que ali se encontravam. Destacava-se por ela mesma e pela 
cabeleira que era constituída por uma espécie de molho audaz de 
caracóis flutuantes que lhe caíam de todos os lados, como uma 
cascata cor de cenoura, enquanto os cabelos das outras mulheres, por 
contraste, eram dum castanho-escuro, sarraceno, ora passado a ferro 
pelas costas abaixo, ora em balão tufado do feitio duma moita, como 
então se usava. (JORGE, 2004, p. 11)  
 

A beleza, até então, era incoerentemente associada à inabilidade mental, e, 

nesse sentido, Helena não passa de uma personalidade sem subjetividade, no conto 

Os gafanhotos, basta-lhe ser “a mulher do capitão Jaime Forza Leal” (JORGE, 2004, 

p. 29), não lhe sendo atribuídas nenhuma fala e também nenhuma relação com Evita 

no primeiro relato. A heroicidade do marido, o capitão, e também sua extrema beleza 

faz com que ela se afigure no conto. 

Helena, contudo, é também um prolongamento da ordem colonial portuguesa, 

tomando para si o papel de ditadora em relação aos seus mainatos, como exemplo 

temos Odília, sua mainata, que se veste com “roupa europeia” e, ao contrário dos 

demais mainatos, possui um nome, enquanto os outros mainatos da casa, 

antagonicamente, recebem todos nomes de vinhos “Mateus Rosé”, “Adão Terras 

Altas”, “Camilo Alves”, como verifica Evita: “É ali mesmo, naquele momento que fico 

a saber – a mainata tem um nome decente, tem um nome de gente, chama-se Odília, 

mas os mainatos têm nome de vinhos.” (JORGE, 2004, p. 132).  

A atitude de Helena nos direciona para a postulação de Abdala Jr. (2007) que 

ressalta que “o processo de aculturação do colonialismo português visava a 

desculturação dos outros povos” (ABDALA JR., 2007, p. 37), ou seja, essa autoridade 

que Helena exercia sobre os escravos, de escolher suas roupas e mesmo mudar seus 

nomes é decorrente do próprio colonialismo português, que impunha seu autoritarismo 

sobre os povos africanos colonizados. 

Helena faz sua mainata Odília vestir roupas de origem europeia com as quais 

não está acostumada, além de tratá-la como um animal selvagem que não entende 

seus comandos, não demonstrando qualquer tipo de compreensão das diferenças 

culturais entre seus comportamentos. 

A alienação de Helena com relação a tudo que não se relacione com a sua vida 

conjugal e a concentração da sua vida ao espaço interno e encerrado de sua própria 

casa difere totalmente do olhar atento de Eva Lopo nos mais diferentes aspectos, 
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tanto do que está em seu entorno, quanto da forma em que reflete sobre as condutas 

consideradas corretas concebidas pelas personagens do romance. É através de 

Helena que tomamos conhecimento da conivência obrigatória entre as mulheres e 

seus maridos, considerados por ela heróis de guerra 

 
É indescritível a força dum homem que interioriza o combate. Três, 
quatro dias antes das saídas para o mato, o Jaime começa a caminhar 
com tão pouco peso pela casa que quase se transforma em sombra 
[...]. Viver com um herói é uma aventura muito especial [...] Pobre do 
homem que não encontra a companheira do seu combate... (JORGE, 
2004, p. 107-108). 
 

Nesse sentido, Helena é um exemplar da lealdade feminina por meio do exílio, 

do enclausuramento imposto pelos maridos militares durante sua ausência. Nesse 

contexto belicoso, Helena “até tem epíteto – chama-se Helena por baptismo, Forza 

Leal por casamento, mas todos a tratam por Helena de Tróia” (JORGE, 2004, p. 29),  

o que nos direciona para o mito grego, para a imagem de heroínas que flutuavam 

acima dos mortais, consistindo na “imagem do feminino absoluto” (JORGE, 2004, p. 

73) marcada de frivolidade, sem profundidade psicológica, com “um corpo que 

dormindo seria a personificação da pomba” (JORGE, 2004, p. 101). 

Mostrando-nos essa figura mítica da guerra ocorrida entre Esparta e Tróia na 

Grécia antiga, ao tentar comunicar-se com Helena, Evita nos expõe essa referência 

dizendo que “Haec Helena é o mesmo que dizer eis a causa do conflito” (JORGE, 

2004, p. 77), assim, além de observar que a beleza de Helena é causadora de 

desordens, Evita mantém Helena numa imagem inerte de frivolidade, acrescida de 

ignorância, por não saber o significado clássico do próprio nome.  

Evita, ao abordar Helena com essa afirmação, também sugere uma 

condenação bíblica, em que a mulher é sempre vista como a origem de todo o mal do 

mundo. Nesse sentido, Evita faz a junção simbólica de duas representações 

discursivas de rebaixamento da condição feminina, a saber: a compreensão patriarcal 

clássica que encara o corpo feminino como motivo, justificação de guerra e bem 

masculino, aliada à compreensão colonial, em que o corpo feminino simboliza as 

terras conquistadas, servindo como vítima uma mulher bonita e superficial.   

Partindo da observação da beleza de Helena, Eva Lopo tece algumas 

suposições acerca do possível sentido que o corpo de Helena denota para o desejo 

dos homens, pois, em uma alusão ao desejo de Helena de suicidar-se, Evita imagina 

a imagem que o corpo suscitaria para diferentes homens: 
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Pensei. Pensei no coveiro. O que faria o coveiro se lhe fosse dito que 
dirigisse àquele quarto, trancado, climatizado, guardado diante do 
mar, onde o ar zunia, e chegasse com a pá e o alferce? Seria que o 
coveiro quereria enterrar Helena, quereria enterrá-la, ele, o homem do 
lixo, o talhante ou o caçador de negros, todos a quereriam enterrar [...] 
imaginava no topo das escalas os sublimes, os salvadores da 
humanidade, os médicos devotos, os poetas, os prêmios da paz [...] 
os homens que a poderiam amar lindamente dispensavam uma tarde 
das suas vidas, para aquele momento solene... (JORGE, 2004, p. 224-
225)  
 

Helena está apavorada com a ideia de passar o resto da vida ao lado do marido, 

e é esse terror que a leva a considerar o suicídio, contudo, ela vivencia a decepção 

ao ver o marido retornar vivo de uma operação, que parecia ter todas as possibilidades 

de ocorrer o que ela queria. Como ela não consegue suicidar-se, o seu desejo sai 

frustrado e “Helena despe-se para morrer a morte fingida” (JORGE, 2004, p. 243), 

apenas imaginando como seria a costa sem a sua presença, sua intenção não se 

concretiza, pois, segundo Eva Lopo, “ela é a pessoa mais débil que inspira e expira 

naquela costa” (JORGE, 2004, p. 243), marcando ainda mais a imagem de frivolidade 

que tem de Helena, como se seu único trabalho fosse respirar.  

Ao colocar Helena como companheira submissa às ordens do marido, Evita 

ironiza a sua própria atitude inconforme a essa mesma ordem, visualizada essa 

atitude nas declarações que utiliza para contar, que a união do casal “era um triunfo. 

Ele com o bote, com ela, e com a praia junto à casa, a cicatriz, era a perfeição do 

triunfo na vida” (JORGE, 2004, p. 73), e Helena particularmente 

 
Era uma bela mulher, despida lembrava um pombo, como outras 
lembram uma rã e outras uma baleia. Não era só a voz que lembrava 
um pombo, a chamar pelo barco, mas era também a perna, o seio, 
alguma coisa espalhada por ela que pertencia a família das 
columbinas (JORGE, 2004, p. 73). 
 

Evita mostra um discurso, de certa maneira, machista, utilizando os vocábulos 

“pombo”, “rã”, “baleia” e “columbina”, para diminuir ainda mais a figura de Helena e 

ainda colocando-a numa situação de futilidade e de subordinação sexual. Outra 

alusão a Helena é feita a partir de um encontro que tem com Evita e os maridos de 

ambas, numa Marisqueira. Na ocasião, Evita observa a alienação em que Helena se 

encontra, tanto no ambiente quanto no que está acontecendo na guerra, percebida 

através do diálogo que Forza Leal e Luís Alex de conteúdo marcadamente colonialista 

e belicoso, pois “de vez em quando Helena ficava ausente de todas aquelas conversas 
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entrecortadas do capitão com o noivo. Parecia me uma pessoa que tivesse entrado 

na Marisqueira por engano” (JORGE, 2004, p. 77), confirmando, assim, o seu total 

alheamento para com as batalhas que estavam acontecendo.  

Quando Forza Leal se ausentou da casa para ir a Mueda, obrigou que ela 

ficasse fechada em casa, pois Helena já havia cometido certa vez um ato de 

infidelidade contra ele. E neste tempo em que aguarda seu retorno, ela é tomada por 

diferentes sentimentos, de frustração e fúria, que, contudo, mantém retidos pelo fato 

de já ter suportado muitos atos de violência e de medo suscitados pelo marido, como 

matar o seu amante na sua frente. 

Helena casou-se ingênua, porém, viveu “o grande amor da sua vida” (JORGE, 

2004, p. 226) numa relação extraconjugal com um despachante, que o marido matou 

num duelo resolvido pelo acaso “quem o acaso escolher deve ficar com ela” (JORGE, 

2004, p. 227) e, assim, morreu o despachante, pois “a sorte não estava do seu lado” 

(JORGE, 2004, p. 228).  Dessa forma, Helena de Tróia passa o restante de seus dias 

servindo Forza Leal, dormindo ou cuidando da beleza.  

Presa espacial e temporalmente, e sob o manto da sujeição, sua vivência faz-

se de acumular raiva do marido, que a faz intimamente desejar “que rebente uma mina 

debaixo dos pés de Forza Leal tão explosiva que o deixe desfeito” (JORGE, 2004, p. 

221) como uma forma de compensar o tempo de espera. 

Diferente de Evita pelo vácuo intelectual, Helena é também uma mulher 

“objecto de amor mutável conforme quem a procura” (JORGE, 2004, p. 247), 

representada como fútil e por vezes perversa, a sua rotina é servir ao marido, quando 

este se encontra em casa, na sua ausência passa os dias a dar ordens à Odília.   

Numa tentativa de sair do quarto, Helena convida Evita, na ausência do marido, 

procurando se solidarizar com ela que também tem o marido na guerra. Então, em 

uma visita dessas, as duas conversam sobre a vida na África. Nessa oportunidade, 

Helena mostra um emblemático arquivo de fotografias confidenciais conservado em 

sua casa. Por meio deste, Evita descobre que pior do que imitar as ações do capitão 

com ela, o marido também segue os comportamentos do seu capitão na guerra. 

O acesso ao arquivo de fotografias “TO BE DESTROYED” (JORGE, 2004, p. 

143) armazenadas como segredos militares mostra as crueldades da operação bélica 

e fazem com que Helena exceda a indiferença e se converta numa encarregada da 

informação, o que lhe dá uma certa superioridade por saber e ter segredos militares 

guardados em casa, até então desconhecidos de Evita. As fotografias para ela 
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funcionam como “suporte de uma narrativa possível” (CANDAU, 2016, p. 90) e é a 

partir delas que o relato de denúncia de Evita sustenta-se.  

É por meio dessas fotografias que Eva Lopo nos relata as atrocidades 

cometidas pelos homens do regime colonialista, até então escondidas nas versões 

oficiais – como o conto inicial. Através delas observamos a ruína do sistema ideológico 

colonialista.  Helena, ao acarear Evita com as matanças que Luís Alex estava 

cometendo na guerra, mostra a existência de lacunas entre os recém-casados, pondo 

em desconfiança a relação matrimonial deles e até o próprio casamento como 

associação que defende os princípios de lealdade entre os casais.   

Depois de sua infidelidade, Helena surge como uma mulher aparentemente 

resignada, já que descobriu uma outra maneira de vivenciar as humilhações 

praticadas pelo esposo. Passa a desejar novas experiências e novas formas de se 

relacionar, visualizando em Evita um artifício de revanche conjugal.  

Assim, num esforço de inteligência e com “sua leve inteligência de pombo”, que 

“devia ter suado gotas” (JORGE, 2004, p. 248), Helena sugere à amiga uma relação 

lésbica: “Vamos vingar-nos deles? ” (JORGE, 2004, p. 248). E Evita responde 

prontamente que não é possível: “Sorry, sorry”, “Não posso, Helena. Se me 

aproximasse de ti até te tocar, mergulharia num lodo cor de sangue” (JORGE, 2004, 

p. 248). Dessa forma, Helena reflete outra imagem, divergente da que Evita a 

concebia, uma figura de libertinagem, e volta a desviar-se do sistema patriarcal 

inerente à colônia, unicamente heterossexual.  

A resposta proferida por Evita reflete justamente a diferença que a afasta de 

Helena, pois Evita deixa claro que as intenções de Helena não condizem com sua 

orientação sexual, para ela os homens é que a tornavam mortal, o que a 

impossibilitava de tocar Helena “para outra intenção que não [fosse] a de contemplar” 

(JORGE, 2004, p. 248).  

No entanto, Evita sente uma admiração por Helena, que vivencia uma 

experiência feminina diferente, deixando marcada a sua distinta personalidade: “Entre 

ti e mim a identidade é um espelho que nos reflecte e implacavelmente nos isola” 

(JORGE, 2004, p. 249), ambas se refletem, um reflexo que se parece e que se 

dissocia quando Evita olha para Helena, vê a si mesma, mas vê o que não quer ser. 

Helena tenta mostrar a Evita a relevância das suas similaridades, contudo, ambas 

decifram a colônia portuguesa de forma diferente e ao mesmo tempo correspondente.  
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É, portanto, dessa visão que se observa a Guerra Colonial, do olhar de quem, 

como elas, espera, não só o regresso dos seus homens, mas também que eles 

possam não regressar, para obterem a liberdade por eles usurpada.  

Elaborando agora uma maior percepção da personagem Evita, destacamos 

que ela é designada como uma personalidade alheia entre as mulheres que moram 

no Stella Maris. A jovem portuguesa vai para Moçambique acompanhar seu noivo Luís 

Alex que logo após o casamento segue para Mueda, para combater.  

Nesse interim, ela encontra-se à espera de seu regresso juntamente com 

outras mulheres na mesma circunstância. Todavia, ao longo da narrativa, essa 

primeira visão de Evita, considerada até então passiva, desfaz-se na medida em que 

ela começa a assumir uma posição de afastamento em relação às outras mulheres 

que ali se encontravam, fazendo críticas a si mesma e questionando o ambiente em 

que está colocada.  

Desse modo, embora seja Eva Lopo a encarregada por dar ao leitor sua 

percepção de Evita, é esta que modifica sua identidade diante de nossos olhos, 

repensando seus valores e suas atitudes para com o marido, reconstruindo o relato 

primeiro sob uma nova perspectiva, e talvez até sob a alusão a uma culpa que não é 

sua, mas que existe “além de nós e independentemente de nós” (JORGE, 2004, p. 

134), por testemunhar tudo que estava a se passar ali e de dar conta que foi enganada 

sobre a guerra colonial e, sobretudo, sobre a figura do marido.  

A personagem Evita/Eva Lopo reúne em si o protagonismo, quase de forma 

integral, pois em um universo diégetico que é a representação de uma sociedade 

protagonizada por homens ela é quem situa o foco narrativo, mas não é resguardada 

de acontecimentos, procurando ter o mesmo tratamento masculino.  

Eva Lopo, apesar de reconhecer que já foi Evita e não esconda “Evita era eu” 

(JORGE, 2004, p. 49), também necessita considerar-se como outra personagem, num 

processo de adequação ao trauma em que só memórias entrecortadas permanecem, 

ainda que mesmo essas constantemente se dissipem. 

 
A memória esquecida, por consequência, não é sempre um campo de 
ruínas, pois ela pode ser um canteiro de obras. 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. (CANDAU, 2016, p. 127) 
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Ou seja, mesmo que Eva Lopo não lembre de tudo que ocorreu há vinte anos,  

em seu relato, através da lembrança de acontecimentos evocados pelo conto, ela 

manifesta sentimentos de quem esteve num local de sofrimento e nos faz refletir sobre 

os motivos dessa presença, embora seja impossível acumular lembranças intactas, a 

memória favorece a reconstrução e a modificação da identidade de Evita, pois ela 

articula ligações entre o período colonial em que viveu e a sua condição atual. 

Enquanto Evita, recém-casada no conto, sugere-se pelo nome uma certa 

inocência – Evita, diminutivo de Eva – que se transforma em esperteza com Eva, a 

primeira mulher – eterno feminino, desse modo, Evita/Eva Lopo é investida de uma 

função superior, que lhe é vinculada pelo próprio nome, imanente à sua 

individualidade e atitudes.  

Em Os gafanhotos ela mostra-se uma mulher ligeiramente feliz, dançando com 

o noivo na festa do seu casamento, no terraço do hotel, transbordando de amor: “a 

dançar e rir intensamente” (JORGE, 2004, p. 15). Este panorama é aparentemente 

durável e “um momento cheio de encanto” (JORGE, 2004, p. 10). É aí que Evita 

conhece o capitão Forza Leal e a sua esposa, Helena de Tróia, com os quais terá de 

habituar-se. O ambiente ali descrito de África, em que “o sol estava bem amarelo e 

suspenso por cima do Índico, e a cidade da Beira, prostrada pelo calor da borda do 

cais” (JORGE, 2004, p. 9) reflete uma aparente paz, que será progressivamente 

assolada, tal como a ilusão e a ingenuidade de Evita.  

É importante destacar que o final da trajetória de Evita no conto ocorre com o 

final da história do próprio conto, e simultaneamente com a aparição de Eva Lopo, que 

agora se converte apenas em voz narrativa: “Evita encheu-se de coragem, vendo o 

noivo despedir-se e acenar cada vez mais longe – Disse Eva Lopo.” (JORGE, 2004, 

p. 61). No romance propriamente dito, a Evita vê-se inserida num cenário masculino, 

em que autoridade, superioridade e nacionalidade se fundem:  

 
O noivo pediu a Evita que se calasse – porque ficava tão céptica 
perante tudo? Evita não sabia que o cepticismo destruía o amor? 
Sobretudo em África, onde a vida brotava sem ser preciso pensar. 
Onde as coisas eram tão espontâneas que dispensavam estradas, 
ruas, planeamentos? O noivo pediu a Evita que se vestisse, calçasse 
e se entregasse à vida de uma cidade de África. Sim, estou a ver essa 
plana cidade de África. Nesse tempo, Evita era eu. (JORGE, 2004, p. 
49). 
 

Na narrativa de Eva Lopo, os acontecimentos perdem a naturalidade 

encobridora dos atos de brutalidade, e assinalam a vivência da guerra, contando a 
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verdadeira face do primeiro relato. Eva Lopo vai desvendando a inautenticidade do 

conto, surgindo como depuradora dessa verdade, embora saiba que essa verdade 

pode ser distorcida pelo envolvimento emocional, mesmo que tenham transcorrido 

duas décadas. 

“Acho até interessante a pretensão da História, ela é um jogo muito mais útil e 

complexo do que as cartas de jogar.” (JORGE, 2004, p. 42), Eva Lopo ironiza a versão 

oficial dos acontecimentos que foi difundida pela história oficial, tal como o conto. Sua 

ironia é presente em várias ocasiões de A costa dos murmúrios, especialmente 

quando relembra um passado que, visualizado no conto, para ela nunca existiu:  

 
Tudo está certo e tudo corresponde. Veja, por exemplo o major. Esse 
magnífico major. Está tão conforme que eu nunca o vi, e no entanto 
reconheço-o a partir do seu relato como se fosse meu pai. Reconheço-
o obviamente porque os dentes dele estavam numa outra boca, o 
pingalim numa outra mão, os cabelos oleosos andavam despegados 
do pingalim e os dentes, numa outra pessoa, que de fato se inclinava 
demais quando uma mulher passava. [...] Ah, como admiro essa figura 
que encontrei espalhada por várias! (JORGE, 2004, p. 43) 
 

Assim, as representações de alegria de Os gafanhotos dissipam-se também na 

relação entre os noivos, que se modifica em decorrência da guerra, e na rotina com a 

atmosfera racial e de extermínio da sociedade colonial. Eva Lopo traz divergências 

entre as partes – o conto e seu próprio relato – apresentando a reação de Evita que 

se sentiu enganada pelo marido, ao ver agora uma pessoa completamente distante 

daquela que conheceu na faculdade, dizendo que este “parecia haver perdido a 

memória” (JORGE, 2004, p. 47), pois esquecera de tudo que havia lhe prometido e 

que isso tornava a relação conjugal complicada: 

 
Então se nos fôssemos esquecendo do que desejávamos descobrir, e 
depois de como nos chamávamos, e a seguir de que país éramos, 
como iríamos combinar as horas de sair, ou o momento de fazer 
compras? Assinar papéis, contratos, horas de voo? Claro que tudo 
isso andava ligado por uma ténue linha que de repente se poderia 
quebrar, e que apesar de ser tão ténue, ainda permitia uma pequena 
correspondência de modo a não boiarmos à face da terra como lama, 
até boiarmos de fato como lama. Mas era de mais. (JORGE, 2004, p. 
48) 
 

Eva Lopo começa então a apresentar as decepções que o marido faz ela sentir. 

A partir das fotos mostradas por Helena de Tróia, Evita descobre que seu marido é na 

verdade um homem frio e ambicioso, diferente do Luís Alex apaixonado do primeiro 

relato. Eva Lopo conta que Evita descobriu a partir daí uma outra imagem do marido, 
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que era a obsessão pela guerra, revelando que mesmo no casamento ele já mostrava 

sua inveja e admiração pela cicatriz do capitão, e sobre isso ela não poderia fazer 

nada.  

Sua decepção se confirma ainda mais com o passar do tempo em que ela 

observa e desconhece até o riso do noivo, pois ele “ria com uma fala desconhecida, 

tão desconhecida que se tornava imperioso espreitar-lhe a voz” (JORGE, 2004, p. 55),  

e chega a pensar mesmo que ele tenha mudado sua linguagem por causa da guerra. 

É após esse episódio de estranhamento que novamente o noivo parte para uma 

operação militar no Norte, deixando Evita sozinha. 

 A obra jorgiana edifica-se, essencialmente, nestes instantes em que Eva Lopo 

fica sozinha a refletir sobre si mesma, lembrando dos efeitos da colonização e da 

guerra, deparando-se com um cenário tenso e agressivo, que repetidas vezes 

examina, e no qual se reconhece, apesar de não estar de acordo com ele.    

Desse modo, no plano conjugal, a pessoa por quem Evita se apaixonara já não 

condiz com aquele novo homem irreconhecível, tocado por emoções e atos 

transformados, decorrentes da sua vivência na guerra. O tempo que intercede o 

casamento e a ida do noivo para o combate, ajuda a Evita refletir na tentativa de 

compreender o que levou à mudança do marido, que ela considera que: 

 
Não é mais a pessoa com quem fiz namoro, a primeira pessoa com 
quem me deitei na carruagem do comboio atravessando uma planície 
com lua […] Agora não é mais ele. Não vale a pena fingir. Não é mais 
a pessoa com quem fiz namoro, e muito mais do que namoro, amor 
até esgotar, à socapa das imensas velhas que guardavam o pudor da 
nossa geração com uma faca do tamanho duma catana. Não é mais o 
mesmo. (JORGE, 2004, p. 71-72). 
 

O Luís Alex que Evita conheceu morre desde o início, e igualmente o sonho 

puro de seu matrimônio. A frustração que tem com sua vida conjugal inicia-se quando 

Evita vê o Luís Alex confrontado com o ambiente belicoso, que para ela contamina até 

mesmo o amor. Com a ausência do marido, e depois de ver as provas fotográficas da 

sua gradual modificação, ela ratifica que o homem com quem casou já não é o 

sonhador que amara em Lisboa, mas um soldado empenhado ativamente numa 

guerra: “O problema é que em tempos me apaixonei por um rapaz inquieto à procura 

duma harmonia matemática, e hoje estou esperando por um homem que degola gente 

e a espeta num pau’” (JORGE, 2004, p. 182). A princípio ela ainda resiste àquelas 
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imagens e chega a investigar com o Tenente Góis que retorna brevemente ao hotel 

por estar machucado. A meio da conversa, Evita pergunta: 

 
“Era importante a escola de milícias?” 
Se era importante?” – o Góis soltou uma gargalhada da almofada que 
estava. “Então o Luís não lhe disse? Foi o pelotão dele que assaltou, 
até – apanhámos três guerrilheiros vivos, fizemos dez mortos reais, 
cinco prováveis. Armadilhamos todos os corpos, destruímos a 
escola...” (JORGE, 2004, p. 164) 
 

Ao tomar conhecimento das barbaridades cometidas por Luís Alex e pelos 

outros oficiais portugueses nos campos de guerra, também das mortes dos blacks 

causadas por envenenamento, e ao ler os emblemáticos textos de um jornalista 

chamado Álvaro Sabino, em sua “Coluna involuntária”, Evita encontra afinidades com 

a visão que ambos têm da guerra que ali acontece, admira a escrita desse jornalista, 

chegando a considerá-lo “um mar de inteligência” (JORGE, 2004, p. 250).  

Evita procura o jornalista a fim de contar aquilo que permanecia ocultado, 

segundo ela, pelas sombras: “vejo sombras [...] Por favor, evite todas as sombras. 

Tem-se feito um esforço enorme ao longo desses anos para que todos nós o 

tenhamos esquecido. Não se deve deixar passar para o futuro nem a ponta duma 

cópia, nem a ponta duma sombra” (JORGE, 2004, p. 136). Nesse sentido, sua 

denúncia tem a intenção de trazer à luz o que se passava na guerra e que estava 

sempre sendo camuflado pela imprensa.  

Sua necessidade em denunciar verdades disfarçadas parece estar relacionada 

a uma prática testemunhal e anticolonial própria do sujeito que se emancipa em 

relação ao discurso dominante, característico da literatura pós-colonial que “se 

instaura num agudo processo de denúncia, de desconstrução do discurso 

hegemônico” (MARGATO & GOMES, 2011, p. 125). Chegando ao Jornal Hinterland, 

em que Álvaro Sabino trabalha, Evita está completamente transtornada pelas imagens 

que viu na casa de Helena e exasperada é incapaz de conter sua obrigação de falar: 

 
Evita – “Caramba parece um genocídio [...] Olhe que comparar a luta 
armada com um crime por envenenamento é o mesmo que confundir 
o código de honra com uma resma de papel manchado [...] “Quero 
subir ao alto dum prédio e dizer em voz alta... Ele – Mas o quê, o quê? 
Evita – Que estão aqui a envenenar pessoas pela calada. A 
Universidade deu-me a crença na voz que clama do alto dum prédio. 
A voz que clama no deserto mas clama.” (JORGE, 2004, p. 136-137) 
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Afirmamos que Evita tem uma atitude de resistência política ao regime colônia 

ao denunciar o que considera ocultado da sociedade. Ela, ao se tornar consciente dos 

crimes atentados pelo regime colonial, toma a iniciativa para que o que viu nas fotos 

se torne público e para isso nada melhor que denunciar à imprensa.   

Sua necessidade de denunciar, a princípio motivada pela investigação das 

inúmeras mortes ocorridas pela distribuição de álcool metanol misturado em tonéis de 

vinho, evolui para uma relação física, da parte da própria Evita, primeiramente. 

Contudo, antes de seu ato carnal com Álvaro Sabino, Evita também traiu o marido 

com outro jornalista, amigo de Sabino, a quem denominou apenas “gordo”, pois o seu 

nome não teve curiosidade de saber, só queria esquecer o que estava acontecendo 

em sua vida e precisava daquela distração: 

 
Fazer amor com aquele homem encontrado no Moulin Rouge era 
como nadar numa tina cor de azeite. Ela escorregava pelo abismo, 
caindo, escapando e caindo, à espera que uma alavanca, 
compensadora do desespero e do abismo, abrisse uma porta para as 
portas luminosas sem azeite. A única corda que levava agarrada na 
mão, era a imagem dos olhos que encimavam aquele corpo enorme, 
que nunca antes tinha visto na cidade... (JORGE, 2004, p. 194)  
 

Ao levar a marca de sua infidelidade a partir da relação carnal com um homem 

pertencente àquele espaço, Sabino considera que Evita provou fazer parte daquele 

círculo social – “Bem feito – disse ele. Agora, por mais que faça, já pertence a esta 

terra e a este lugar. Muito bem feito!” (JORGE, 2004, p. 179). Em meio a sua desilusão 

conjugal, Evita deita-se com esses dois homens, mas é com Sabino que nasce um 

adultério consentido, e rompendo com os esquemas de conduta habituais das 

mulheres naquela sociedade. Para Moutinho (2005): 

 
Evita tinha caído, aos olhos dos militares e suas mulheres bem-
comportadas, no pior pecado possível, ao trair o marido, militar branco, 
com um subversivo, ainda por cima mulato. Estava aí em jogo a total 
subversão de um sistema de valores que se julgava inabalável: 
patriotismo e santidade da família.  (MOUTINHO, 2005, p. 326) 
 

Através de suas relações fora do casamento, representa uma forma de 

emancipação da tristeza e das aparências em que seu matrimônio se sustentava. Sua 

relação com o jornalista é socialmente polêmica para os padrões estabelecidos, pois 

ele é africano e mulato, e ela portuguesa e branca.  A conduta sexualmente 

transgressora de Evita alia-se ao discurso feminista e anticolonial construído por ela 
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e se materializa em suas atitudes, principalmente, nas relações adúlteras que 

autentica. 

Álvaro Sabino é um personagem simbólico, é mestiço, nem europeu nem 

africano, e tem uma prole bastante considerável, pois acredita na necessidade de 

perpetuação dessa raça mista; para ele “quarto a quatro não é conta. Se não morre 

nenhum dum lado, tenho de fazer um quinto do outro lado” (JORGE, 2004, p. 189). 

Ele já se relacionava com outras duas mulheres, uma branca que “era a mais linda 

puta da rua” (JORGE, 2004, p. 188) e com quem tivera quatro dos oito filhos, e ao 

mesmo tempo mantinha relações com uma negra que considerava melhor que a 

branca, pois “não há melhor colo, melhor cheiro, melhor mamilo que o duma negra” 

(JORGE, 2004, p. 188), e essa era a mãe dos outros quatro filhos; há aí um sinal da 

miscigenação de raças de pessoas de dois continentes.  

Juntos, Evita e Álvaro Sabino têm em comum o ódio à brutalidade e o que os 

uniu, além do desejo de denúncia, foi a “mesma compreensão do sofrimento” 

(JORGE, 2004, p. 277). Contudo, ambos são considerados seres femininos, ele, 

sendo mestiço, é o mais fraco, até mais que Evita, pois na hierarquia das raças, sob 

o sistema colonial em Moçambique, está três níveis abaixo de Luís Alex e de Forza 

Leal, que tinham inferior à si o “branco miserável”, “indiano rico”, “mulato claro” (como 

Sabino), “mulato escuro” e o “negro” (JORGE, 2004, p. 217). 

A relação extraconjugal que eles constituem permite a Evita um olhar crítico 

sobre a resistência desinteressada de uma vida na colônia, com amantes, bairros 

marginais e bordéis em ruína – Moulin Rouge – espaços destinados a eternizar a 

permanência de um colonialismo imaginário. Entretanto, é essa relação miscigenada 

que nos municia de elementos indicativos não só da dependência de ambos da ordem 

patriarcal, como também da sua incorporação dessa mesma camada: 

 
Nunca dançámos, nunca comemos pela mesma colher à luz duma 
lâmpada baixa, nunca fizemos compras para trocarmos e nos 
oferecermos. Estivemos sempre juntos, porém, no local para onde 
escorre o sentido do sofrimento. [...] Eu sabia do seu sentimento 
porque tínhamos falado disso a propósito da História... (JORGE, 2004, 
p. 279) 
 

A narradora mostra como Evita vai perdendo gradativamente a ingenuidade, 

em decorrência dessa contravenção/infidelidade, tornando-se cada vez mais Eva e o 

adultério de sua percepção é, metaforicamente, insinuado na obra jorgiana por seu 

movimento conjugal literalmente infiel, isto é, a Eva bíblica.  
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O próprio engajamento político se mantém atrelado a um empenho de ordem 

sexual, que observamos por meio do discurso de Álvaro Sabino, quem trata Evita por 

“pombinha”, tal como ela mesmo considera Helena. A palavra pombinha é aí 

manifestação de sua fragilidade enquanto mulher, contendo acepção misógina; ou 

ainda na relação que Evita tem fora do hotel com ele, mantendo no Stella Maris sua 

condição de noiva de Luís Alex, acordando, assim, com os princípios e com a ordem 

política válida, representada na rotina do hotel.  

No conto Os gafanhotos, a morte de Luís Alex não é explicada e fica-se a saber 

apenas que ele suicidou-se. No relato posterior ao conto, a verdadeira realidade é 

confrontada com a dita no conto, pois o tempo do romance de Evita com o jornalista 

dura pouco e termina tal como a traição de Helena de Tróia ao capitão, em um duelo 

de roleta russa entre o jornalista e Luís Alex, que não teve a mesma sorte de Forza 

Leal e sucumbe ao duelo “O capanga rodou, o tiro não partiu, o jornalista caiu sobre 

o charco da sua cadeira. O capanga enervou-se. Queria que o autor da merda fosse 

o morto. Rodou várias vezes o revólver, entregou-o ao noivo. Luís Alex juntou-o à 

testa e o tiro partiu.” (JORGE. 2004, p. 279). É aí que se finda a relação de ambos, 

tanto de casamento quanto de adultério.  

Álvaro Sabino acaba por se tornar, antes da morte de Luís Alex, a única forma 

de libertação de Evita, tanto do seu passado quanto da sua identidade de esposa 

amorosa e submissa, aquela visualizada em Os gafanhotos. A infidelidade de Evita 

surge centralmente como explicação da fatalidade. Com a morte do marido, Evita 

agora não precisará mais de fugas, para ela não existe mais pai ou marido que a 

reprimam, tornou-se liberta.   

A praia da Beira deixa então de ser só o espaço que afastou Evita de sua 

família, levando-a à vivência cotidiana com o sofrimento, passando a ser, além disso, 

um espaço de liberdade, de naturalidade e de compartilhamento. Por meio dessa 

associação, verificamos que a guerra é mais do que o encontro com a morte, a 

destruição e a violência, é também um espaço de libertação das esposas, com seus 

maridos mortos.  

É sobre esse isolamento que Eva Lopo faz uma permanente reflexão sobre si, 

o que foi um dia e o que guardou desse tempo e o que ainda virá a ser. Questiona-se 

sobre sua identidade – sua existência enquanto mulher que ama – e as divergentes 

quebras por conta de sua natureza, considerada subordinada das relações amorosas.  



112 

 

A ausência de livre-arbítrio, do ir e vir, que só ao Outro (ao marido) pertenciam, 

e o desamparo a que foi sujeitada estão entre os maiores sofrimentos de Evita. Sua 

relação amorosa extraconjugal, por si só, não bastou para lhe garantir plenitude de si, 

e é por reconhecer-se enquanto mulher, após vinte anos, refletindo sobre esse 

passado e sobre seu crescimento pessoal que sua identidade se estabelece: 

 
Era impossível falar com um homem que se tinha transformado num 
músculo atento aos ruídos. Mas Eva Lopo teria de lhe dizer – Olha, 
vou-me embora quanto antes, escuta bem, não quero mais.... Podia 
depois explicar as razões a um rapaz que não tinha resíduo daquele 
que antes havia conhecido com a pasta [...] O rapaz que dormia 
sobressaltado na banheira não se interessava por nada que estivesse 
escondido, e essa tinha sido a sua decadência maior (JORGE, 2004, 
p. 264). 
 

Ao reconhecer seu medo em relação ao marido, enquanto narradora, Eva Lopo 

sente um afastamento emocional com relação ao drama vivenciado, um tempo em 

que esteve lúcida e quis verdadeiramente contar sobre a sua relação fora do 

casamento ao marido, mas que não lhe foi dada a oportunidade por causa do medo 

que ainda sentia, mas, além do medo, porque achava que Luís Alex não merecia 

saber, pois não era mais seu marido há muito tempo. Eva Lopo, ao desobrigar-se da 

estagnação e da subordinação e assumir-se como um corpo livre, substitui, assim, 

seu tempo ocioso de espera pelo marido por uma aventura proibida.  

A personagem Evita, no segundo relato, tem um tempo próprio, um tempo 

inerente a si, que inicia por ser fechada às outras mulheres, depois revoltada com as 

longas esperas e com tempo ocioso, sai do hotel em busca de algo especial, não 

deseja ser mais uma mulher de militar, conformada com seu papel precipitado de 

viúva, nem quer largar-se ao isolamento, como Helena de Tróia.  

Desse modo, podemos afirmar que Eva Lopo é uma personagem atemporal, 

pois não apresenta marcas que a associem às outras mulheres de seu tempo, como 

a subordinação ao marido, por exemplo, podendo configurar as qualidades de 

qualquer mulher na sociedade atual. É possível que Eva Lopo não se relacione 

verdadeiramente, com nada, nem com o jornalista que pertence ao mundo que ela 

não conhece, nem com as mulheres do hotel Stella Maris e nem com o marido que 

sempre a deixou só para ir à guerra.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura que aborda a temática colonialista, principalmente a escrita por 

mulheres, manifesta uma resposta à necessidade de libertação, uma forma de 

expressão de saudade de uma África agora remota e pouco heroica. Em A costa dos 

murmúrios, de Lídia Jorge, verificamos a existência de uma escrita em estreita ligação 

com o ideário dos portugueses sobre a época colonial, elaborando-se e desfazendo-

se uma ideia fantasiosa divulgada e ainda em plena desconstrução.  

A colonização de África é revista através da perspectiva de Eva Lopo, uma 

mulher confrontada por sua guerra subjetiva, por meio de evocações de períodos 

importantes de sua vida, que correspondem também ao passado histórico português 

em uma de suas colônias na África, o qual ela percorre através do relato dos vários 

acontecimentos que vivenciou dessa época marcante, em nível particular e coletivo.  

Lídia Jorge faz, através de A costa dos murmúrios, um protesto velado, 

adquirido das denúncias e do testemunho da narradora, que estabelece uma 

recuperação do passado efetivando uma real compreensão do presente, além de 

criticar a sociedade portuguesa da época. Autenticando as características das formas 

narrativas da pós-modernidade, Lídia Jorge problematiza não só questões textuais e 

narrativas, mas acrescenta a essas também questões ideológicas e culturais, 

questionando a veracidade do discurso histórico.  

Também verificamos que no romance se colocam em confronto as formas de 

se ressignificar a memória a partir da perspectiva de personagens que viveram essa 

guerra, mas foram conservados nas sombras pelos discursos hegemônicos. A 

memória ficcionalizada contraria esses discursos, alterando os murmúrios e tornando-

os em gritos, retirando a verdade das sombras em que ficaram escondidas. A obra 

jorgiana indaga a história em todo seu curso, revelando os destroços do império 

português e as complicações de uma guerra em que participaram homens, mulheres, 

crianças, velhos e outros.  

Assim, representam-se duas memórias sobre um passado em 

correspondência: a repetição, que permeia a maneira de organização da história, 

verte-se na inversão, o que culmina na adversidade dos desfechos (a inversão do 

positivo em negativo, do casamento em separação, do amor em ódio, da lealdade em 

traição). Visualizamos através dessa análise que o período colonial no território Afro-
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Português foi marcado por uma cultura de opressão que subalternizou grande parte 

das mulheres, privando-as de sua liberdade.  

Com a supressão de suas vozes, às mulheres restava o papel social de mãe e 

esposa submissas. Todavia, no pós-colonialismo o universo literário foi marcado pelo 

surgimento de novas perspectivas na relação entre ficção e história, dentre essas está 

a perspectivação de Lídia Jorge feita através da personagem Eva Lopo, que conduziu 

A costa dos murmúrios. 

Lídia Jorge, através da narração de Eva Lopo, nos apresenta temáticas que 

são rastros da história do império português, como a ditadura salazarista e a guerra 

colonial, sob uma pluralidade de visões que dão ênfase à discussão sobre as 

divergências entre uma ficção que erguida sob a perspectiva feminina e a idealização 

literária de autoria masculina.  

Na obra jorgiana, enquanto permanece a atenção de Evita ao real, destaca-se 

o distanciamento crítico de Eva Lopo. Nota-se daí a fragmentação na identidade da 

narradora, ligada a diferentes tempos e, por conseguinte, o alargamento de sua 

compreensão do vivido, mesmo que este não pareça íntegro.  

Ao fornecer voz aos sujeitos marginalizados, neste caso, as mulheres, a obra 

jorgiana ressignificou o papel social a elas imposto, além de confrontar-nos com uma 

nova maneira de observar e descrever o mundo, mais que o período colonial, pois a 

identidade de Evita, ampliada por Eva Lopo vinte anos após os acontecimentos 

passados naquele hotel, mostra-nos também como a guerra destruía a identidade 

subjetiva dos que dela participavam. 

A identidade coletiva da sociedade portuguesa que ali se encontrava era de 

igual modo destruída, por meio de um discurso artificial da guerra colonial e da 

omissão da fala das mulheres nesse nacionalismo utópico. Observamos o anseio de 

Lídia Jorge em quebrar o discurso predominantemente patriarcal, demonstrando o 

empoderamento de Eva Lopo, ao se libertar para viver suas guerras pessoais, 

distintas das outras mulheres da obra e, principalmente, diferente de Helena de Tróia, 

que representa essas mulheres conformadas, em casa ou no hotel.  

Assim como em Eva Lopo, a voz de Lídia Jorge ergue-se ao revisitar um 

passado em que Portugal e África estavam numa transformação profunda, se 

esforçando para visibilizar o papel exercido pela mulher na constituição dessa 

miscigenação entre as partes, através de inquirições que desconstroem os discursos 
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opressivos dessa sociedade disfarçada, por meio da representativa produção literária 

feminina de Eva Lopo.  

Acreditamos que, através dessa dissertação, possibilitamos articulações entre 

as representações da guerra, reconstruídas e guiadas pela memória, e a identidade 

das personagens femininas que, afetadas pela experiência, cada uma ao seu modo, 

empreenderam um processo de crise e reconfiguração identitária que acompanhou as 

modificações históricas e políticas pelas quais passou a sociedade portuguesa. 
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