
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO  

DEPARTAMENTO DE LETRAS E LITERATURAS VERNÁCULAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS - 

BACHARELADO 

 

 

 

 

Alessandra Margarete Pinto Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

Transparência, identidade e tradução:  

O movimento da Pragmática Literária em Ondjaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis/SC 

 2021 



 

Alessandra Margarete Pinto Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparência, identidade e tradução:  

O movimento da Pragmática Literária em Ondjaki 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Conclusão do Curso de Graduação em Letras 

Português e Literaturas Vernáculas do Centro de 

Comunicação e Expressão da Universidade Federal de 

Santa Catarina como requisito para a obtenção do título 

de Bacharel em Letras Língua Portuguesa e Literaturas. 

Orientador: Prof. Dr. Daniel do Nascimento e Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis/SC 

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de identificação da obra 

 

       Ferreira, Alessandra M. P. 

                  Transparência, identidade e tradução: O movimento da 

             Pragmática Literária em Ondjaki / Alessandra M.P. 

             Ferreira; orientador, Daniel do Nascimento e Silva,2021. 

              60 p. 

 

                 Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - 

             Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de  

             Comunicação e Expressão, Graduação em Letras Português, 

             Florianópolis, 2021. 

                  Inclui referências. 

    1. Letras Português. 2. Pragmática. 3. Austin. 4. 

transparência. 5. identidade. I. Silva, Daniel do Nascimento  

e. II. Universidade Federal de Santa Catarina. Graduação em 

              Letras Português. III. Título. 

 



 

 

Alessandra Margarete Pinto Ferreira 

 

 

Transparência, Identidade e Tradução: O movimento da Pragmática Literária em Ondjaki 

 

 

Este Trabalho Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de Bacharel 

em Letras Português e aprovado em sua forma final pelo Curso de Letras Português e 

Literaturas Vernáculas. 

 

Local, 13 de maio de 2021. 

 

 

 

________________________ 

Prof. Dr. Henrique Milani Queriquelli. 

Coordenador do Curso 

 

Banca Examinadora: 

 

 

 

________________________ 

Prof. Dr. Daniel do Nascimento e Silva 

Orientador(a) 

Instituição Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

________________________ 

Profª Dra. Susan Aparecida de Oliveira  

Avaliador(a) 

Instituição Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

________________________ 

Profª Dra. Cristine Görski Severo  

Avaliador(a) 

Instituição Universidade Federal de Santa Catarina 

  



 

 

________________________ 

Profª Dra. Carla Regina Martins Valle  

Avaliador(a) 

Instituição Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado à minha família, sem a qual nada disso 

seria possível. Meu save point.  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus e nossos ancestrais, que permitiram a concretização desse momento com 

suas batalhas diárias e experiências de vida que continuam ressoando na nossa existência. 

Amorosos agradecimentos, sem dúvida alguma, à pessoa maravilhosa que colocou no mundo 

um dos meus melhores amigos, Luzia, minha mãe loira. Sem você, teria deixado a muito tempo 

de acreditar em mim e aceitaria todas as falhas e tropeços como de minha responsabilidade 

apenas, sem aprender com elas e descobrir que às vezes, ela é sim compartilhada. Ao Renato 

Hack, por insistir constantemente e se atrever a me matricular novamente no vestibular, segura 

essa, chegou o TCC!  

Agradeço até o fundo da minha existência a um amigo de longa data, todo seu, mas 

que faz contribuições valiosas e sempre se fez disposto a colaborar comigo nas mais absurdas 

e sensatas ou nem tanto assim, discussões. Alison, te amo, sua coisinha. Obrigada por fazer 

parte da minha vida e me oportunizar conhecer a Bruna, waifu maravilhosa e pessoa franca sem 

papas na língua. É com os sacolejos dela que sigo em frente e largo a indecisão para o mesmo 

lugarzinho do medo, aprender a agir e fazer acontecer, sem esquecer de me valorizar como 

indivíduo.  

De forma plena e determinada sempre posso contar com o Daxis, compartilhando não 

apenas palavras encorajadoras, mas seu enorme conhecimento com esse ser aleatório e cheio 

de nuances que me tornei ao começar a conhecer a vida. E nessa só posso agradecer a alguém 

muito especial, minha mãe Margarete, pessoa humilde e dedicada aos seus ideais, com um amor 

infinito pelos filhos e cuja sinceridade não apenas comove, mas faz mudanças acontecerem em 

meu coração e na vida. 

Dizem que os laços na infância são valiosos e uma das coisas que mais sentimos falta 

na medida que “crescemos”, construindo nossa identidade enquanto sujeitos e achamos 

irrecuperáveis por conta dos anos que separam essas experiências. O fato é que, laços são 

eternos e aqueles que você bem cultiva se farão presentes, basta lançar mão e vicejar novamente 

juntas. Essa é a nossa relação, Pri. Você foi e é uma presença constante em minha vida e 

companheira das grandes aspirações de infância. Vamos continuar nos apoiando e vivendo cada 

dia mais! 

Sempre valorizei a família acima de minhas próprias questões, as quais aprendi com o 

passar dos anos como criar e elaborar. Um de meus conflitos foi uma ferrenha vontade de não 

aceitar a existência do meu caçula, para só depois aprender que além de ser o irmão mais 



 

próximo de mim, é uma “alma velha” muito inteligente e criativa, que me apoia e ajuda a lidar 

com minhas crises de ansiedade com seu bom humor, me fazendo ver que as coisas podem ser 

diferentes, mesmo mergulhadas em inseguranças. Uma pessoa que me reconhece como outra e 

valoriza, independentemente de como nos chamamos ou de qual “função” teríamos. Amo você, 

meu Kamui, profundamente. 

Surpreendentemente, o lado aleatório da vida se mostra quando menos esperamos. 

Para mim foi a presença não desejada e nem esperada do Felipe. Meu dragão virtuoso, de olhos 

verdes deslumbrantes, companheiro de jogatina, de vida e de sofrências (que poderiam ser 

menores, né?). Agradeço os lanches, o carinho e o calor, as risadas, e o dia em que você lerá 

esse material na íntegra ao invés de me ouvir falar sobre ele por recortes. 

No mais, tenho que agradecer a família que a vida me mostrou e que cultivei junto. 

Agradeço a todos os colegas de faculdade que compartilharam seu tempo comigo, aos 

professores que me fizeram perceber que mesmo oriunda de escola pública, com anos sem 

estudo após conclusão de ensino médio e tendo nascido em um contexto limitante e limitador, 

é possível sim aprender e tentar fazer a diferença. Aos integrantes da minha banca, sem os quais 

não faria sentido passar por essa etapa, pessoas maravilhosas que me proporcionaram, cada uma 

à sua maneira, experiências únicas na vida. Em especial, agradeço sinceramente a Ann-chan, 

pessoa linda da minha humilde vidinha, que faz mágica com o pensamento e as mãos. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menor que meu sonho 

não posso ser 

 

Mil identidades secretas. 

Mil sobras. sombras, mil dias. 

Todas palavras e tudo. 

Barco de ambiguidade, 

sôfregas palavras. 

De toda contradições, desencontros, 

dos contrários de mim, 

andarilho da flecha de várias pontas, direções. 

Dos outros seres 

que também andarilham. 

 

Pois menor que meu sonho 

não posso ser 

 

Andarilho 

de ervas sutis 

crescidas de noites luzes 

becos latinos frêmitos Andes ilhas. 

Andarilho 

de santos falidos, feridos 

de vaidade. 

Dos frutos da segurança vã, 

vã beleza de repente solidão. 
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(BELL, 1984.)  



 

RESUMO 

 

Pretende-se com este trabalho realizar por meio de análise qualitativa como se dá a construção 

da transparência na obra Os Transparentes (2013) de Ondjaki. Propõe-se apresentar reflexões 

através de excertos da obra e questionar as relações tecidas entre a literatura como um ato 

comunicativo e a práxis do cotidiano. Sob essa ótica, temos a transparência tecida por Ondjaki 

como um performativo, conforme conceituado por Austin, dando destaque para as esferas 

sociais que são movimentadas nesse processo de construção de identidade via tradução como 

uma forma de intervenção crítica no mundo, sejam essas a esfera política, a vulnerabilidade 

social ou formação identitária de grupos, entre outras que são tecidas através do posicionamento 

do sujeito histórico como intérprete, ao olhar para si e para o outro. Elencamos esse 

posicionamento como um ato consciente de que as escolhas de linguagem/formas de 

comunicação acarretam também determinados status, os quais impõem conscientizar-se da 

possibilidade de ser fonte de influência na formação identitária de grupos sociais, cultivando 

um processo de construção de identidades culturais. A transparência em Ondjaki está 

intimamente relacionada a um processo de construção de identidade e como uma forma de 

posicionamento e reconhecimento. Abordá-la como um performativo visa identificá-la como 

algo vivo e concreto, para que possa ser vista como ação no mundo. Ela não diz, ela faz e assim 

realiza e constitui a realidade.  

 

Palavras-chave: Pragmática 1. Austin 2. Ondjaki 3. Transparência 4. Identidade 5. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work is a qualitative analysis to perceive how the construction of transparency occurs in 

Ondjaki’s book Os Transparentes (2013). The main objective is to present some reflections 

through selected excerpts of the work and raise the question about the relationship between 

literature as a communicative act and the daily praxis. Under this standpoint, we have the 

transparency created by Ondjaki as a performative, as conceptualized by Austin, highlighting 

the social spheres that dwells in this identity construction process through the translation as 

critical intervention in the world, such as: political sphere, social vulnerability, society identity 

formation, among others which are revealed by disposing the historical subjects as an 

interpreter, both when looking at oneself or another individual. Bring as a conscious act that the 

choices of language / forms of communication also bring certain statuses, which impose 

awareness of the possibility of being a source of influence in the identity formation of social 

groups, cultivating a process of construction of cultural identities. Transparency in Ondjaki is 

closely related to an identity-building process and as a form of positioning and recognition. 

Approaching it as a performance, aims to identify it as something alive and concrete, so that it 

can be seen as action in the world. It does not say, it does and does so and constitutes reality. 

 

Keywords: Pragmatics 1. Austin 2. Ondjaki 3. Transparency 4. Identity 5. 
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1 INTRODUÇÃO 

Transparência, identidade e tradução. A relação entre essas três palavras desperta 

curiosidade. Iremos embasar nosso olhar pelo viés da Pragmática, logo, considerando a práxis 

cotidiana em sua completude, levando a visão a percorrer o campo do registro escrito, 

especialmente no que se refere a literatura. O corpus dessa proposta é composto pelo livro Os 

Transparentes (2013), do escritor angolano Ndalu de Almeida, que o assina como Ondjaki. 

Através do presente escrito, pretende-se invocar conceitos da pragmática cultural, 

elencados por Rajagopalan (2010a) e Alencar (2014, 2015, 2017, 2019), visando analisar na 

obra Os Transparentes (2013) o movimento realizado pela pragmática ao associarmos as 

questões de identidade e tradução ao fenômeno da transparência instigado pelo título da obra. 

Considerando a dimensão pragmática do signo literário, serão elencadas as contribuições de 

Derrida (1991, 1995) e a análise semiótica do signo realizada por Peirce (2017), além da visão 

performativa de Ottoni (2002), com as quais embasaremos a transparência como um 

fenômeno, ou seja, uma metáfora de crítica social ao fenômeno da invisibilização.  

Concomitantemente, iremos relacionar a aplicação dos atos de linguagem propostos 

por John Langshaw Austin, em Quando dizer é fazer (1990), à literatura, buscando 

inicialmente elucidar se a literatura é ou não uma ação linguística especial. O fenômeno 

abordado da transparência possui relação com a literatura, e para efeito desta análise partimos 

do pressuposto de que, para o texto literário fazer sentido, existe um movimento a ser 

realizado. Esse movimento tem a ver com a possibilidade de se discutir a realidade a partir do 

texto literário, e consequentemente, o texto literário a partir da realidade. 

No decorrer desse movimento, será necessário o acionamento de conhecimentos, 

comparações e percepções diferentes que envolvem questões como: de que forma você 

movimenta as peças do jogo que compõem o conhecimento; como será o processo de tradução 

dessa cena; onde será capaz de movimentar valores; se ocorrerá tendência a hierarquizar 

contextos, entre os quais, talvez, você se atrai pela performance que mais reverberar em seu 

íntimo. 

Visando esse intento, nos propomos ao identificar se a transparência tecida por 

Ondjaki pode funcionar como um performativo, se é capaz de criar uma identidade 

sociocultural, através da qual será manifestado o posicionamento crítico em termos de 
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tradução1 para que seja realizada a compreensão de seu sentido. A construção de identidade 

de sujeitos e a forma como será abordada a tradução neste trabalho possuem íntima relação 

com a performatividade cunhada por Judith Butler (2003, 2018). 

Em nossa análise qualitativa, será realizado o estudo da literatura como um ato 

comunicativo, através do qual são incluídas abordagens sociológicas do texto literário que 

visam desenvolver o panorama em relação aos contextos utilizados pelo autor. Logo, no 

primeiro capítulo serão discutidas questões relacionadas ao aspecto da literatura e do texto 

literário, procurando identificar e compreender se encontramos nele o uso ‘parasitário’ dos 

performativos, se esse espaço é um entrelugar, e o que a Pragmática tem a ver com todo esse 

movimento. 

Observa-se, no capítulo seguinte, o desenvolvimento de dados relacionados ao autor 

e sua persona, o papel social do escritor e uma breve análise literária. Em seguida, será 

realizada a análise através de excertos das cenas e performances relacionadas na obra, 

identificando em que medida se dá a transparência, sua relação com um suposto sobrenatural 

e de que forma se constitui enquanto práxis, englobando contextos políticos e sociais, entre 

outros. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 O conceito de tradução empregado nesta passagem, não se refere a tradução literal do texto, mas sim a tradução 

como posicionamento ideológico e crítico, pontualmente esboçada nos tópicos 3.2 O papel social do 

escritor/autor e 5.1 Leituras de mundo e o poder da tradução. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, pretende-se discutir questões relacionadas ao aspecto da literatura e 

do texto literário, visando compreender se encontramos nele o uso ‘parasitário’ dos 

performativos. Definição lançada por Austin (1990) ao excluir de seu escopo esse uso 

específico. O ato de fala em si se ampara na convencionalidade, ou seja, as pessoas que estão 

envolvidas devem obrigatoriamente ser adequadas a realizá-lo, além disso, Austin (1990) 

especifica que os atos de fala válidos como enunciados performativos, se restringem em sua 

análise apenas a linguagem ordinária; o que podemos intitular como situações “reais” em 

contraste com situações como atores em uma peça, solilóquios, entre outros dessa mesma 

esfera são tidos como “uma maneira peculiar”, uma forma ficcional de utilização/reprodução 

desses mesmos atos de fala. Essa reflexão poderá ser acompanhada na primeira parte, em 

parasitismo literário.  

 Iremos nos apropriar do uso ‘parasitário’ demarcado por Austin (1990), para que 

considerando a relevância de seus estudos, nos embasando nos trabalhos como os de 

Rajagopalan (1992, 1994, 1996, 2010a, 2010b), Ottoni (2002). Desejando elaborar com o viés 

voltado para o social, para o posicionamento crítico, se é possível conceber esse espaço 

relegado ao uso dos performativos na literatura por Austin, como também um entrelugar nos 

termos de Santiago (1978), se é aplicável a iterabilidade elaborada por Derrida (1991) e o que 

a Pragmática tem a ver com todo esse movimento. 

O entrelugar abordado se relaciona com um modo de se construir ou desconstruir 

identidade e logo, como poderá ser visto nas seções seguintes, continuando nossa abordagem 

dos performativos na literatura, será possível pensar via lato sensu, em uma transparência que 

do micro repercute no macro. Derrida (1991), Johnson (1977) e Santiago (1978) são evocados 

durante esse processo e estarão relacionados aos elementos da transparência e a relevância do 

“outro” nos processos de comunicação. 

A relação dos atos performativos de Austin e da performatividade como construção 

de identidade elaborada por Judith Butler (2003, 2018) possuem um papel importante quando 

ao movimentarmos suas propostas, as vinculando com a construção do signo como unidade 

de semiótica de Charles Sanders Peirce (2017) será possível identificar as marcas que 

auxiliaram no desembaraçar do fenômeno da transparência tecida por Ondjaki, como um 

fenômeno de invisibilização coletivo e regular. 
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2.1 PARASITISMO LITERÁRIO 

Kanavillil Rajagopalan (1992, 2010a) em seus muitos anos de estudo e empenho em 

linguística demonstrou com excelência a importância de se posicionar e realizar o 

enfrentamento a teorias conceituadas e à falácia descritiva. A leitura de Rajagopalan (1996, 

2000, 2010b) da obra de Austin (1990) é um desses exemplos, ambos têm em comum o combate 

a falácia descritiva, cuja ideologia reproduz que toda linguagem é puramente descritiva, 

empenhada em separar sujeito e objeto, logo, se restringindo a ser representacional, referencial 

e constativa. Isso inclui a análise de enunciados como descritivos e fadados a serem verdadeiros 

ou falsos apenas. É através da evidência e importância dos desdobramentos ético-políticos 

contidos na obra de Austin (1990) que Rajagopalan (1992, 2010a) propõe uma nova visão para 

a pragmática, em essência, o que ele vem chamando de uma Nova Pragmática (Rajagopalan, 

2010, p.18).  

Na construção desse sentido, Rajagopalan sugere que o estudioso deve se debruçar 

com atenção redobrada em todo o material que possui a sua disposição e não se satisfazer apenas 

com o conteúdo evidente de cada material, deve ir além e analisar com argúcia o que está sendo 

proposto e quais as circunstâncias que envolveram a produção daquele conhecimento. 

Em consonância com a atitude de Austin, que causa o rompimento com uma 

perspectiva canônica de linguagem, logo na abertura de suas conferências dispostas em Quando 

dizer é fazer (1990), vai além do que foi padronizado no passado, extrapolando conceitos 

através de sua discussão inicialmente entre uma suposta oposição do que ele próprio chama de 

performativo e do constativo. Aponta que os performativos para funcionar devem ser 

enunciados em situações ordinárias (como uma forma de ação e não representação da 

realidade); os constativos como evidências de que nem todas as declarações ditas afirmativas, 

são descrições e portanto, possuem ainda que inicialmente a propriedade de ser verdadeira ou 

falsa e desta forma, a linguagem performativa extrapola os limites do até então usualmente 

aplicado, verdadeiro e falso.  

Nas conferências organizadas no livro, pode-se perceber o movimento realizado por 

Austin (1990) ao construir a ideia de que muitas vezes o que tende a ser identificado como um 

enunciado descritivo não deve ser delimitado dessa forma, que nesses momentos além da 

descrição de uma ação, está sendo realizada a prática da mesma. Essa conjectura cria o lugar 

no qual ao dizermos algo, esse algo está sendo feito, logo, o performativo é o próprio ato de 

realização da fala-ação. O ato de fala é composto simultaneamente por ato locucionário - os 

sons da língua, movimentando léxico, semântica, fonologia, intimamente relacionado com a 
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produção de sentido; ato ilocucionário - a ação sendo realizada através do enunciado (um 

desafio, uma promessa, uma aposta) que exprimem uma força, são atos convencionais; e por 

último, o ato perlocucionário, que produz efeito no interlocutor. 

Em Os Transparentes (2013), Ondjaki tece sua narração em Luanda, através de um 

movimento crítico e social, construindo a narrativa pela perspectiva dos sujeitos que compõem 

um pequeno coletivo de habitantes de um prédio abandonado, ruína do pós-guerra civil. 

Compõe a cena narrativa de tal forma, que o texto literário faz sentido ao agir como crítica 

social, demarcando de forma elaborada o fenômeno da transparência, integralmente relacionado 

como uma construção social, repercutindo através de atos de fala e da vivência dos sujeitos 

enquanto identidades e alteridades que compõem um todo coletivo que vive e respira. 

Também leitor da obra de Austin (1990), Ottoni (2002) aponta que ao nos 

apropriarmos do conteúdo intelectual dos performativos propostos por Austin, nossa 

compreensão é ampliada. À essa visão ele nomeia de visão performativa, pois em definitivo 

mantém certas relações com a percepção humana, visto que segundo Austin (1990), a 

significação é constituída através da apreensão (uptake), e essa apreensão se dá na fusão entre 

sujeito e objeto, à fala (a relação da fala com seu uso por um sujeito). 

Diferindo-se dos limites tradicionais do “eu”, o sujeito empírico, falante e dominador 

de determinada intenção, ao o “outro”, o interlocutor do enunciado que está sendo construído - 

visão comumente consolidada na percepção humana do processo de linguagem - a visão 

performativa expõe um sujeito implícito, descentralizado, o “eu-sujeito” que é constituído no 

momento da enunciação, da interlocução, onde “situações inesperadas” como pontua Ottoni, 

podem ocorrer. Esses eventos se dão mediante a intenção do “eu-falante” e o uptake realizado 

com o interlocutor “o outro”, através do qual “eu-sujeito” e “outro” são elementos que em 

definitivo constituem o “sujeito” do enunciado performativo.  

A esse “eu-sujeito” da visão performativa de Ottoni, podemos avaliar o processo de 

construção de identidades socioculturais e a escolha de performatividade (Buttler, 2018) sendo 

realizada a todos os instantes durante a enunciação e interlocução. Embasando nossa 

perspectiva na construção do fenômeno da transparência realizado por Ondjaki (2013), temos 

como exemplo a evidência da relevante proposta de Austin, em desmistificar a concepção 

limitadora, tradicional e em larga escala maniqueísta e dualista de verdadeiro e falso para 

descrição da realidade, transformando os enunciados em algo muito mais complexo, criações e 

ações que são realizadas no mundo, que o compõem e constroem. Atos de fala, somente aqueles 

que criam seu espaço e se apropriam de sua voz possuem chances de serem ouvidos. 
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Esse argumento é válido principalmente quando colocamos sob escrutínio a proposta 

de Austin (1990), ao retomar sua intenção de ruptura com as limitações entre linguística e 

filosofia, entre uma visão tradicional de sujeito e objeto na linguagem, abrindo espaço para que 

se busque os significados em seu contexto, ou seja, ampliando o leque da percepção humana 

que até então era limitado a constatações menos complexas, elevando o grau de observação dos 

envolvidos no contexto da fala a níveis inesperados.  

Nesse sentido, optar pelo entrelaçamento entre análise linguística, através da 

Pragmática, e teoria literária nos proporciona embasamento para vincular a análise do contexto, 

para além do conteúdo denotacional das palavras, identificando e refletindo sobre os vários 

contextos que atuam no processo de produção dos enunciados, circulação e interpretação de 

sentidos. O conceito de contexto utilizado pela Pragmática se dá pelo uso concreto da 

linguagem por seu falantes; logo, vai além do campo da significação, comumente ofertado pela 

sintaxe e semântica, ao observar o contexto extralinguístico onde seus falantes estão inseridos, 

como se realizam os atos de fala e as implicações sociais e culturais dos sujeitos que os 

compõem.  

Para Austin é quando nos desvencilharmos da limitação dicotômica entre verdadeiro 

e falso e pensarmos nas condições de felicidade e infelicidade dos enunciados performativos, 

notamos que longe de uma suposta simplicidade da primeira noção (true or false), é complexa 

a relevância dos fatores que resultam em uma ou outra possibilidade, leia-se aqui, condições da 

felicidade e infelicidade que compõem os enunciados performativos, segundo a teoria tecida 

por Austin (1990). Essa visão entra em comum acordo com a complexidade dos sujeitos, 

contextos e cenas interacionais que defendidas pela Pragmática, pois os discursos são 

entremeados de relações complexas, nas quais as vozes de outros se fazem presente, não é uma 

relação amena, são relações de lutas e marcadas pela hierarquia dos sentidos. 

Posteriormente ao nos apropriarmos da visão performativa de Ottoni (2002), cuja visão 

ampla ecoa a demanda encontrada na proposta de análise na Nova Pragmática (2010), de 

Rajagopalan (2010a), e principalmente ao explorarmos o intento iniciado por Austin, convém 

delimitar a proposta de análise deste material e qual nosso objetivo ao pôr em escrutínio a 

transparência e sua relação com identidade e tradução, utilizando para tal, um texto literário.   

O ato de fala em si se ampara na convencionalidade, as pessoas que estão envolvidas 

devem obrigatoriamente estarem adequadas à realizá-lo (conhecer o procedimento 

convencionalmente aceito, aptas à realiza-lo e executá-lo de maneira completa) além disso, 

Austin (1990) especifica que os atos de fala válidos como enunciados performativos, se 
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restringem em sua análise apenas a linguagem ordinária; o que podemos intitular como 

situações “reais” em contraste com situações como atores em uma peça, colóquios, entre outros 

dessa mesma esfera são tidos como “uma maneira peculiar”, uma forma ficcional de 

utilização/reprodução desses mesmos atos de fala. Nas palavras de Austin: 

 

Há usos “parasitários” da linguagem, que não são “tomados a sério”, ou “não 

constituem seu uso normal pleno”. Podem ser suspensas as condições normais de 

referência, ou pode estar ausente qualquer intenção de levar a cabo o ato 

perlocucionário típico, qualquer tentativa de fazer com que o interlocutor faça algo. 

(AUSTIN, 1990, p. 91-92)  

 

Para efeitos de análise, os enunciados tidos como parasitários são considerados como 

nulos ou vazios, lemos como desprovidos de significado justamente por ocasionar uma ruptura 

com o que comumente chamamos de realidade e por divergirem no efeito típico e esperado no 

interlocutor. Uma das possíveis leituras deste apontamento é supor que essas maneiras 

peculiares de uso dos performativos são lançadas a ocupar um lugar periférico, por não 

comporem o corpus principal de análise (fala ordinária, uso ordinário, práxis cotidiana e 

convencionalizada), por ser um uso “não sério” e por tratarem da ausência de condições das 

referências padrão.  

Reproduzimos e salientamos que, nas palavras de Austin (1990), essa utilização dos 

performativos são taxadas como “parasitárias” em relação ao seu uso normal, real, ordinário e 

em circunstâncias ordinárias. O uso parasitário é tido como circunstâncias peculiares que 

podem ser enquadrados em uma regra geral mais ampla, como uma espécie de herança, um mal 

que infecta todo e qualquer enunciado e como tal, não poderiam ser levados a sério, apenas 

como uma forma de estiolamento da linguagem, tanto o é que são deliberadamente excluídos 

das considerações de Austin (1990), sem maiores elucidações2.  

Propondo um rompimento com a proposta tradicional de verdade (verdadeiro ou falso), 

após atestar a existência dos performativos e consequentemente da linguagem performativa - 

cujos componentes do tema explorado é infelizmente interrompido, sem conclusão definitiva 

devido a morte prematura de Austin - sobre os atos de fala que ampliam as possibilidades de 

interpretação dos enunciados e evidencia que os elementos que o compõem (ato locucionário, 

ilocucionário, perlocucionário, condições de felicidade e infelicidade) são não apenas 

                                                 
2
 Atentamos para a importância de que a teoria dos Atos de Fala é um trabalho interrompido, devido a morte 

prematura de Austin em 1960. Logo, de certa forma é um trabalho incompleto em algumas instâncias, o autor não 

finalizou seu pensamento e o acesso ao conteúdo intelectual que criou se fez aqui apenas pelas conferências - 

publicadas postumamente - ministradas em 1955 em Harvard. 
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convencionais, como convencionalmente é possível questionar em que se pauta o discurso no 

enunciado, consequentemente o que se inclui ou exclui durante o mesmo.  

Um exemplo para essa situação é o próprio material disposto em Quando dizer é fazer 

(1990), visto que o material original são conferências e assim como Saussure (1999), Austin 

também passou por um processo de ‘resgate’ de conteúdo, e desta forma, nos embasamos no 

conteúdo descrito neste livro e com a leitura de uma versão do processo de tradução em nível 

mais profundo - a ser abordada em tópico posterior. Concomitante a essa informação, 

pontuamos neste momento, a escolha de preferência de correspondência às conferências de 

Austin por sua aproximação, considerando o processo de tradução, com o título original, e de 

acordo com o discurso humorístico de Austin, já atestado por Rajagopalan (1994). Logo, 

Quando dizer é fazer, se torna, Como fazer coisas com palavras3. 

Após desfazer a dicotomia “verdadeiro e falso”, passando para um convite aos leitores 

pensarem em condições de felicidade, Austin (1990) pontua os elementos necessários que 

explicam o sucesso ou insucesso do ato performativo. Por exemplo, o performativo “Eu te 

desafio” segundo a proposta esquemática de Austin (1990) dentro da segunda conferência, 

temos que para um performativo ser feliz deverá atender às condições: 

a) existir um procedimento convencionalmente aceito; 

b) as pessoas e circunstâncias devem ser adequadas ao procedimento invocado; 

c) deve ser executado de modo correto, e 

d)  completo por todos os participantes envolvidos. 

 

Logo, a cena de um desafio deve ser convencionalizada e os participantes 

compreenderem esse processo, assim como devem ser capazes de integralmente estarem 

habilitados para tanto, a execução deve seguir as mesmas regras já convencionalizadas e de 

comum acordo entre os participantes e todos os envolvidos devem agir. Se em “eu te desafio” 

for para uma corrida e a outra parte não se atentar para a contagem se sentar ao invés de correr 

e o invocador ir sozinho, esse não será um performativo feliz.  

Situações como essa são nomeadas por Austin como falhas, através das quais 

discorrem sobre a noção de infelicidade, dispondo-as em: má invocação, má aplicação, 

desacerto e mau uso. Um elemento que frequentemente permeia as declarações, é atentar quanto 

a esperada sinceridade nas palavras (Austin classifica provisoriamente essa questão que 

                                                 
3
 Para maior compreensão dessa escolha, indicamos a leitura de “Como criar identidades com traduções, ou quando 

traduzir é intervir numa teoria.” 
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envolvem os sentimentos dos participantes em mau uso, não ocasionando um ato nulo, mas mal 

utilizado, porque o ato em si ocorre) e provoca ao apontar que o principal elemento que permeia 

essas declarações é a responsabilidade pela fala e a capacidade de acatar as consequências do 

ato de fala em toda sua repercussão. Nossa palavra, nosso compromisso. 

Retomamos então as definições: as declarações são pormenorizadas inicialmente entre 

constativos e os performativos. Constativos e performativos estão no mundo de maneira 

semelhante, são enunciados que compõem as cenas do cotidiano, convencionalizados, sendo 

natural o processo de comparação entre ambos, visto que os constativos em alguma medida 

também podem ser considerados atos, podendo ser bem ou mal sucedidos. 

Austin não aprofunda suas referências no que concerne ao terreno da relatividade 

quando tece suas ponderações. Para sua análise, características como educação, inserção social, 

política linguística, o processo histórico vivenciado individualmente, e entre outros não são 

discutidos. Ele utiliza a linguagem ordinária como forma de análise em aspecto restrito, para 

tecer suas considerações, entre as quais a de que a verdade depende dos fatos, pois “os fatos 

têm importância, tanto quanto nosso conhecimento ou opinião sobre os fatos [...]” (Austin, 

1990, p.117) para logo em seguida associar essa constatação à eficácia do ato de fala.  

A verdade pode ser tida como uma dimensão crítica e, portanto, é necessário atentar 

que há nela outras forças que se digladiam para prevalecer como tal e que concorrem com os 

ditos fatos. O estopim para galgar essa visão é reconhecer a importância do contexto. Essa é 

uma das características mais distintivas da Pragmática, principalmente explorada e 

contextualizada, em materiais como na Nova Pragmática de Rajagopalan (2010a), em Nova 

Pragmática - modos de fazer, organizada por Daniel Nascimento e Silva et al. (2014). 

Convém lembrar que a polissemia é presente nas relações humanas, há quem 

identifique a diferença entre “não estou com cabeça para isso”, “minha cabeça está doendo” 

“você é o cabeça” e há também quem não o faça. Em “minha cabeça está doendo” se analisar 

apenas o conteúdo denotacional, o referente é “dor de cabeça”, porém dentro de um contexto, 

pode ser pragmaticamente entendido como “estou desconfortável com essa situação, quero ir 

embora” entre outras possibilidades. 

Esses enunciados dependem do contexto em que ocorrem, na mesma medida em que 

a pessoa apreende essas diferenças quando submetida a essa vivência. Logo há quem possa 

desconhecer essas distinções, por não serem comuns ou não fazerem parte da comunidade ao 

qual o sujeito está inserido. Todavia há uma hierarquia de sentidos, um referencial do que 

podemos chamar de um sentido principal/original, uma forma que é convencionalizada e a qual, 
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atribuir outro significado remeteria a uma questão mais poética, por assim dizer, entre outros 

motivos.  

Jacques Derrida, em “Assinatura, Acontecimento, Contexto” (1991), demonstra a 

possibilidade do contexto de rito, logo o funcionamento dos performativos utilizado por Austin, 

a partir da lógica da iterabilidade, problematizando o lugar ocupado pela linguagem ordinária. 

Derrida cunha o termo iterabilidade, constituído pela palavra “outra vez” (iter), cuja provável 

derivação vem de “para o outro” (itara), significando uma associação da repetição a alteridade, 

o signo ser sempre outro na sua mesmice; e a citacionalidade é a remoção do signo em seu 

contexto “original” e deslocamento para outro contexto. Além de ilustrar o que seria a 

comunicação quando pensamos no papel da escrita, ao comportar uma ruptura radical com 

elementos que são cruciais no contexto de comunicação, pois a escrita é capaz de funcionar em 

outro tempo, outro espaço, outro lugar, com a ausência do destinatário em sua cena de 

enunciação, e até mesmo do próprio interlocutor. 

A linguagem como um todo está intrinsecamente ligada ao contexto, durante a fala 

(seja esta oralizada ou através de línguas de sinais) que via senso comum, podemos relacionar 

o contexto real de vivência sincrônica, espontânea, sua realização própria da natureza humana. 

Em oposição a escrita, que frequentemente é tida como mais reflexiva, um meio de 

comunicação associada a técnica, diacrônica, perdura no tempo e possui tempos diferentes, 

podendo ser considerada como permanente (enquanto durar seu registro), pois continua 

funcionando para além dos elementos que a ancoram em sua origem. Há trabalhos na linguística 

que desconstroem essa noção do senso comum de fala e escrita, como os de Luiz Antônio 

Marcuschi4 que coloca essas definições em xeque. 

Através da problematização do que chama de espaço geral, “intervalo como disrupção 

da presença na marca, o que aqui chamo de escrita” (Derrida, 1991, p.370), Derrida se apodera 

da discussão iniciada por Austin nas conferências em Como fazer coisas com palavras (1990), 

ampliando o ato de fala ao expandir sua aplicação para a inserção de ser histórico - relacionando 

a presença e a marca “assinatura” do escritor, inclusive o tempo do enunciador - que são 

apreendidos na escrita: 

Considero como de agora em diante implícito nesta análise que todos os predicados 

estabelecidos valerão também por esta “assinatura” oral que é, que pretende ser a 

                                                 
4
 Para acesso a esse conteúdo, leia “Fala e escrita” elaborado por Luiz Antônio Marcuschi; Angela Paiva 

Dionísio. Acesse: http://www.serdigital.com.br/gerenciador/clientes/ceel/arquivos/29.pdf. 
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presença do “autor” como pessoa que “enuncia”, como “fonte”, na produção do 

enunciado. (DERRIDA, 1991, p. 371) 

As características do sujeito enunciante, a repetibilidade e reprodutividade inerente do 

ato de assinar, são semelhantes à responsabilidade ritualizada no ato de fala performativo, 

porém diferem ao propor que a distinção entre o similar do real se faz pela referência à 

intencionalidade e não à responsabilidade. Para Austin (1990), os participantes do ato de fala 

devem estar intencionados a cumprir a convenção do ato performativo, visando evidentemente 

a condição de felicidade desse ato, a princípio, todos estão intencionalmente fazendo “da sua 

palavra, seu penhor”.  

Apontando para essa característica em específico, Derrida (1991) evidencia que a 

convencionalidade de que Austin se apoia para pleno funcionamento do performativo, é 

limitadora, pois é necessário que ela forme “a circunstância do enunciado” (Derrida, 1991, p. 

365), ou seja, Austin resume a composição da convenção como o arbitrário do signo (Austin, 

1990, p.37), cujo fato Derrida (Derrida, 1991, p. 365) refuta ao ponderar que o “rito” (amparado 

na convencionalidade) não é uma eventualidade, ele é enquanto iterabilidade, um traço 

estrutural de qualquer marca. 

Neste ponto convém ressaltar o desenvolvimento do trabalho de Charles Sanders 

Peirce (2017) na área da semiótica, o qual através de sua jornada em busca da relação objeto e 

pensamento, desenvolveu uma teoria baseada em tricotomia a respeito do signo como unidade 

semiótica, e o significado mediado em três parâmetros o qual sucintamente, pode-se ser 

verificado ao analisar o enunciado “uma rua molhada”, temos: 

a) rua é um índice. 

b) molhada é indexicador (um signo que está indexicando). 

c) O objeto que está sendo representado, ou seja, indiciado é a chuva. 

d) Logo ‘rua molhada’ se refere a passagem da chuva. 

O último signo (molhada) precede o primeiro (chuva). Há, portanto, uma ordem 

indexical e uma inversão dessa ordem. O natural é levado para outro nível de interpretação 

(ideológico) e produz uma narrativa histórica, que por sua vez, organiza a temporalidade 

indexical. Assim sendo, a rua molhada é uma memória da chuva. Por memória, entende-se um 

passado cultural e politicamente construído, assim como a percepção dessas. 

Como, por exemplo, o “fogo” é um ícone, a fumaça é um índice e o ideograma em 

japonês para fogo, será um símbolo; esses três aspectos compõem o significado mediado do 
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signo. O signo significa por co-ocorrência, tem relação com o referente no mundo, e todos os 

símbolos são signos convencionais. Assim sendo, um dos três grupos (objeto - representamen5 

- interpretante) que compõem a tricotomia do signo segundo Peirce, será relacionado a seguir. 

Objeto é composto de: 

a) Ícone: Imagem do objeto físico. Possui relação de semelhança com o objeto 

que representa; 

Exemplo: Quadro da Frida Kahlo. O quadro é o representamen. O objeto que 

representa no mundo, é a Frida Kahlo. 

b) Índice: Qualidade independente do representante, depende do objeto, uma 

relação causalidade - causa e efeito. 

Exemplo: Fumaça - fogo; poça d'água - chuva; poeira - sujeira; som de ondas 

- mar. 

c) Símbolo: É o signo que representa por força de uma lei. Não se vincula 

necessariamente a uma relação de semelhança, não há necessidade de causa e 

efeito, nem sua co-presença física. 

Exemplo: O desenho da cruz colorida de vermelho, representando cuidados 

médicos; uma forma de cruz em cima de uma superfície - sepultura. 

Temos, então, a relação do signo para Peirce (2017) da seguinte maneira: o objeto é 

um significado mediado (ícone, índice, símbolo); em relação com o Representamen (quali-

signo, sin-signo, legis-signo); que por sua vez transmite a ideia do objeto ao interpretante (rema, 

dicente, argumento), movimentando um conjunto de pressupostos e percepções do receptor a 

respeito do objeto, e assim continua a relação. 

Nesta análise nos apropriamos desses conceitos, visando identificar as situações, 

indexam um determinado valor, opinião e, portanto, geram um significado que vai além do 

sentido denotacional das palavras e possuem um nível hierárquico implícito. Assim como 

reproduzem conhecimentos convencionalizados, definitivamente iterável e que são constituídos 

também por atos de fala, amparados na ética ou causando ruptura e distanciamento dela.  

                                                 
5 Este termo faz referência à obra Semiótica, de Charles S. Peirce. Utilizamos a versão publicada no 

Brasil em 2017 pela Editora Perspectiva. 
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Neste ponto, retornamos ao uso “não sério” da linguagem, cunhado como “parasitário” 

por Austin (1990). Vimos que nada mais é do que uma forma de fazer com que o performativo 

se distinga do que seria sua “simulação”6. A capacidade de preservar a diferença entre real e 

simulacro depende da consciência do sujeito, no performativo, essa capacidade não é algo 

apenas de ordem mecânica, ritual, é algo que confere vida ao ato de fala, compõe a identidade 

e que o difere, ao qual a originalidade é perdida no momento da reprodução.  

Quando pensamos na “marca/assinatura” exemplificada por Derrida (1991), onde 

justamente na incapacidade de reproduzir fielmente a assinatura, se nota os “erros” frequentes 

do mesmo sujeito-original nessa “assinatura” e portanto viabiliza o reconhecimento de seu 

autor, em outras palavras, sempre haverá algum tipo de “marca” divergindo em todas as vezes 

que a mesma pessoa realizar a mesma, a própria “assinatura”, no caso dos performativos, é a 

iterabilidade que possui a função de reconhecimento por parte dos participantes desse ato. 

O performativo é um evento, acontecimento, ato único, inserido em uma determinada 

coordenada de tempo, lugar, logo se inscreve em uma cadeia de procedência e sua identidade 

sendo incitada por um jogo de repetições do mesmo ato ilocucionário - devidamente amparado 

em seu tempo culturalmente viabilizado. Derrida pontua que se não comportar a iterabilidade, 

não haverá reconhecimento, pois é ao repetir-se o signo em outro contexto que necessariamente 

provocamos uma ruptura do signo (no mínimo, ruptura do contexto), “o performativo requer 

uma lógica da memória para funcionar, inscrita na iterabilidade do signo.” (SILVA, 2016, 

p.168). 

 O limite de identidade é a falsificação, a simulação e a força que guarda a 

possibilidade ou dissocia o objeto de si mesmo; são os elementos que se repetem o que 

realmente importa na assinatura. Desta forma, Derrida expõe que o contexto é mais complexo 

do que Austin aborda, a intencionalidade é um suporte frágil e não há existência de performativo 

enquanto o mesmo não possa ser simulado, pois a simulação implica reconhecimento, 

iterabilidade. 

Segundo Silva (2016), Derrida toma os usos “parasíticos” dos performativos como um 

“paradigma para os usos normais que enunciamos”, expondo com base na ética, memória e 

iterabilidade a aplicação dos conceitos de Derrida, como pode ser visto a seguir: 

                                                 
6
 Aqui é possível notar que independente de sua postura de ruptura com pressupostos tradicionais, 

Austin também os reproduz em determinada medida, ao enunciar a necessidade de não incorporação do uso de 

performativos em situações que fogem da linguagem ordinária. 
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Tal como atores no palco estamos sempre “citando”, repetindo fórmulas, 

reinscrevendo uma origem que não existe senão no movimento de sua própria 

circulação cotidiana. Essa citacionalidade geral implica, como condição de 

possibilidade, ruptura - estamos extraindo algo de um contexto para outro, efetuando 

fissuras nos contextos que inventamos como originais. (SILVA, 2016, p. 171-172) 

 

2.2 LITERATURA E PERFORMATIVO 

A composição do que convencionalmente se nomeia literatura abrange aspectos 

amplos e envolve conhecimentos específicos. Um exemplo dessa complexidade é a repercussão 

da temática do que seria considerado literatura e consequentemente o que seria a literatura. A 

literatura é tida como algo cujo principal fundamento é a crise de seu conceito, ela não tem uma 

forma definida e definitiva. A própria crítica literária e as análises filosóficas, ambas discutem 

e desenvolvem constantes que são exploradas à exaustão, cujas modificações são lentas, porém 

existentes no percurso do tempo. Presume-se através dos escritos das palestras de Austin 

(1990), que a literatura sofre da presunção de uso de performativos, situações que para ele estão 

fora de seu escopo, pois em sua visão os performativos funcionam apenas na vida real ordinária 

e, portanto, na linguagem ordinária. Prontamente os enquadrando como um uso parasitário, o 

que tomamos como um simulacro do que é o real, status que foi atribuído muitas vezes à própria 

literatura - um dos divulgadores dessa forma de pensamento foi Jean Baudrillard (1991). 

Austin (1990), evita a análise da manifestação desses mesmos atos na produção 

cultural humana que é a escrita, consequentemente a própria literatura. O também filósofo 

Derrida (1991), pincela em “Assinatura, Advento, Contexto” essa escolha de Austin da seguinte 

maneira: 

[...] o que Austin exclui como anomalia, excepção, “não-sério”, a citação (na cena, 

num poema ou num solilóquio), não será a modificação determinada de uma 

citacionalidade geral - de uma iterabilidade geral, antes, - sem a qual não haveria 

mesmo performativo “conseguido”? De tal modo - consequência paradoxal, mas 

inelutável - que um performativo conseguido é forçosamente um performativo 

“impuro”, para retomar a palavra que Austin avançará mais adiante, quando 

reconhecer que não existe performativo “puro”. (DERRIDA, 1991, p. 367-368) 

 O parasitismo literário, portanto, consiste na apropriação e uso dos performativos para 

compor em seu íntimo, uma vã tentativa de aproximar-se do uso respeitado em situações de fala 

real ou na preferência de Austin (1990), “ordinária”, “vulgar”. Essa associação entre uso 

parasitário e a literatura rememora alguns velhos questionamentos, entre eles o valor da 

literatura como comunicação in stricto sensu.  
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Todavia, faz-se aqui um adendo, tanto Derrida quanto Austin criticam essa noção de 

comunicação. Para Derrida, comunicação tem a ver com a ideia metafísica de transmissão de 

informação entre seres conscientes (DERRIDA, 1991, p. 351-352); para Austin ocorre pela via 

do performativo, em sua relação de embate direto com a falácia descritiva. O questionamento 

anterior é um levante quanto às limitações de Austin no uso dos performativos, se realmente foi 

necessária essa imposição de fronteiras. 

Se para Austin qualquer enunciado tem implicitamente um sujeito, um “eu” na 

produção da fala e o significado dessa enunciação depende do sujeito e do momento em que 

está sendo realizada; como que pode essa distinção ser tão drasticamente colocada ao comparar 

com a cena realizada na literatura? Como pode ser deixada de lado, por ser uma reprodução de 

ritos convencionais, inseridos em um determinado tempo e contexto, com a capacidade de 

alcançar não apenas o ouvinte/leitor no momento da ‘enunciação’ mas muito para além deste, 

alcançar outros tempos e se tornar um relato histórico do que houve e de como se vivia?  

Assim como a fala possui suas mudanças constantes, crescimento e adaptações, o 

mesmo se dá na literatura, ainda que de forma mais lenta pela clausura em que está inserida, 

cheia de ditames e regras para reconhecimento da própria autenticidade. O entrelaçamento entre 

o ato ilocucionário - o que é feito ao dizer, e o ato perlocucionário - o efeito do dizer , também 

ocorre na cena literária, com a grande distinção que essa cena, desde seu prólogo já estabelece 

o comprometimento entre as partes, o que diz e faz (narrador), e aquele que sofre os efeitos 

desse dizer (leitor), ambos vinculados por um compromisso tácito de responsabilidade, pois 

assim como o ato de fala pode não alcançar sua condição de felicidade, uma cena de leitura 

também o pode ser, falha e infeliz.  

É ponderando sobre a pertinência de questionamentos semelhantes que Barbara 

Johnson (1977), tece em Poetry and Performative Language a análise através da linguagem 

performática, de uma cena do poema de Stéphane Mallarmé, “La Déclaration foraine” e 

pondera que a poesia, quando considerada como “sujeito” do poema, não permanece como um 

conceito ideal ou estático e sim, através de seu movimento, assume a função interlocutória e 

portanto pode ser vista como um ato de fala. A importância do poema está na forma como ele 

significa, assim como o “eu” proposto por Austin (1990) não tem sozinho o domínio da 

significação, ele se constitui no momento de sua enunciação, na interlocução (OTTONI, 2002). 

Johnson evidencia a distinção de performativos explícitos de Austin, pois ele exclui equívocos 

e conclui que o performativo somente adquire significado ao referir-se a instância do enunciado 

(AUSTIN, 1990, p. 121). Quando Austin se dispõe sobre:  
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Por certo que estas palavras têm de ser ditas " com seriedade" e de modo a serem 

levadas "a sério". Embora um tanto vago, isto é bem verdade de modo geral, e é 

também um importante lugar comum em toda discussão que envolva um 

proferimento. Não devo estar, digamos, pilheriando ou escrevendo um poema. 

(AUSTIN, 1990, p. 27) 

Abre uma possibilidade, que Johnson (1977) explora ao se apropriar dos exemplos 

utilizados por Austin para esclarecer o comentário anterior, concluindo que a oposição de 

Austin  se refere ao estatuto do sujeito, no caso do poema, a ficcionalização da situação; pois o 

sujeito que fala é uma persona, ator, não uma ‘pessoa’. Convém lembrar que a dimensão ritual 

ou convencional é uma necessidade para a sustentação do performativo, como explana Austin 

em suas conferências.  

Assim como há um lugar comum importante na discussão do propósito de qualquer 

enunciado, não está o performativo - convencionalizado, reconhecido e, portanto, um simulacro 

de algo 'original' (pense sobre o conceito de iterabilidade de Derrida). Logo, ele mesmo é uma 

figura que simboliza não apenas o sujeito, mas autêntica e reproduz “verdades” - o jogo dos 

conhecimentos, contextos sociais e consequentemente regras culturais e morais que foram 

estabelecidas na comunidade em que se está inserido - comumente aceitas pela ficcionalização 

racional do que chamamos de sociedade?  

À vista disso, a respeitável seriedade invocada por Austin está tão presente em uma 

cena de palco, na literatura, em poemas quanto no ato de interpretação de qualquer enunciado 

performativo em situações reais. Uma boa perspectiva a ser ponderada, é a influência da arte 

na vida das pessoas. 

Considerando a arte na vida contemporânea, é plausível dizer que a arte é parte 

essencial para existência das pessoas, havendo essa circulação em meio a vida cotidiana, em 

cenas como cinema e teatro, séries, streamings, e principalmente no cenário que se estende por 

mais de um ano da pandemia, através de encontros online (com os mais diversos temas), shows 

online, clipes de bandas, acompanhar artistas nas mais diversas plataformas que existem, seja 

como uma ação corriqueira ou diretamente relacionada com o lado artístico, através de listas de 

músicas, exposição de desenhos e esculturas, incluindo a variedade enorme de materiais 

dispostas em plataformas de compartilhamento de vídeos. 

Em tempos em que o ético, porém não embasado em condições reais de sobrevivência 

- não viabilizado pelo mundo capitalista em que estamos inseridos - é o isolamento social, o 

olhar do sujeito está inserido em todo esse contexto de informações, para realizar ações que 
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antes não eram possíveis devido ao atrelamento do cotidiano, como por exemplo, cursos de 

artes virtuais, aquisição de produtos, entre outros. 

Pontualmente é possível identificar ao olhar para a literatura, cenas em que ela exerce 

seu papel de crítica social, como pode ser visto no mito da criatura destruindo o criador e 

buscando uma vida pra si próprio, construída a partir dos próprios anseios e expectativas, no 

romance de Mary Shelley, intitulado Frankenstein. Questões sociais como ruptura do padrão 

imposto pela sociedade, que surgem do anseio pela busca da própria vontade e desejos, são 

temáticas relevantes para a construção de identidade do sujeito, assim como o papel de abertura 

de possibilidades para pensar naquilo que foge ao fluxo do seu próprio cotidiano, dos processos 

que ocorrem paralelamente e que não assumimos um posicionamento indagador e crítico, como 

na obra Os Transparentes (2013) de Ondjaki. Muitas obras literárias com cunho social, 

inclusive as fantasiosas, apontam questões importantes para reflexão ou tratam fatores da 

cultura humana de uma outra forma, a literatura em si não é limitada, a mobilização realizada 

através da fantasia permite também mobilizar e discutir a realidade. 

Contos de fadas foram e acredito que continuam ainda, sendo utilizados durante muito 

tempo como lições de moral, visando educar o público mais jovem. Uma amostra seria 

Pinocchio, de Carlo Collodi (2012), que basicamente ensina que há consequências para a 

mentira, logo o comportamento desejado, convencionalizado é “não mentir”, embora, 

pragmaticamente, esta seja uma prática comum, rotineira e até desejável em alguns contextos, 

de escolha individual nos discursos. Remetendo, portanto, ao fato de que o que acontece na 

escrita se refere a um contexto geral, podendo ou não ser elaborado de forma fantasiosa, mas 

que possui em si mesmo um processo de iterabilidade. 

Em todas as situações listadas acima existem efeitos, estão inseridos em uma 

convencionalidade e a disfunção dessa proposta - diga-se, como exemplo, a convenção 

estabelecida ao decidir assistir uma peça de ópera clássica e encontrar algo contemporâneo lá   

que não foi pautado previamente - acarreta no descrédito e consequentemente um provável 

abandono daquela comunicação. Efeitos semelhantes são encontrados na leitura de materiais 

escritos, entre os quais fogem de seu espectro questões como coesão e coerência, causando no 

leitor a prior, o abandono e rejeição daquele material.  

O fato de a interpretação de uma pessoa lendo divergir do efeito que o autor desejava 

é tão possível quanto o de um interlocutor em um ato de fala, deslocado do contexto de 

enunciação, compreender o valor de felicidade do enunciado  em que está participando e inapto 

de agir de acordo com a convencionalidade, como integrante de tal cena. 
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O dito “parasitismo” literário estabelece relações com o real e torna-se um instrumento 

amplificador dessa realidade, permitindo que os sujeitos que compõem a cena participem 

ativamente e concluam per si quais serão os vínculos mantidos após a manifestação dos 

fenômenos centrais da trama, o quão fidedigno à proposição inicial será seu desdobramento e 

quais serão os efeitos desse dizer, alcançando portanto o ato de fala total que se desenrola no 

momento efetivo da comunicação. 

Afinal ao referirmos à comunicação literária, têm-se que não há um leitor modelo, este 

seria um leitor ideal; o que ocorre nesse contexto é que existem leitores reais que concretizam 

o ato comunicativo da literatura conforme suas próprias possibilidades. 

 

2.3 O ENTRELUGAR DA LITERATURA 

No ensaio de Silviano Santiago (1978) intitulado “O entrelugar do discurso latino-

americano”, Santiago nos fala sobre o entrelugar, e sua colocação não se traduz propriamente 

por um “lugar”, ou seja, um ponto de localização privilegiada no qual o crítico latino-americano 

pudesse se instalar. Mais do que isso, ele aponta que o “entrelugar” é uma operação crítica, um 

pressuposto analítico de quem se encontra em posição aparentemente desprivilegiada, a de 

colônia – em relação a uma metrópole também aparentemente original.  

O “entrelugar” de Santiago, neste sentido, não estaria distante da “terceira margem”, 

que faz parte do título de uma célebre narrativa de Guimarães Rosa (1969). Abandonando a 

idealização antropológica de uma totalização para o homem, Derrida (1991) e Santiago (1978) 

trabalham através da perspectiva etnográfica, respeitando as diferenças de cada etnia, as 

distinções de conceitos e distinguindo-se da comum atividade de generalizar, não importa a 

temática. O espaço do entrelugar de Santiago coincide justamente com Derrida, pois são 

colocações a serem expostas e analisadas como um conjunto de vivências enquanto relação; 

tanto quanto a como ela se dá, sem expectativa de achar um fim. Logo, é tecida as relações do 

visível e invisível, ilustrado o modelo vertical, hierárquico vigente, culminando em uma crítica 

incitando a reflexão do que é o clássico, a história “única” e o que representa as diferenças entre 

seres.  

Derrida menciona as questões da linguagem oral e escrita; signo e significado; análise 

e interpretação; entre muitas outras passam por esse mesmo processo, o hábito de expor como 

base o que chamam de opostos, antônimos, como se não houvesse algo perpassando esses 

signos, sem real avaliação da composição de cada um destes conceitos.   
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Já Santiago (1978), utiliza como exemplo o jogo de palavras, as opções que um ser 

nessa posição de entrelugar pode pender, uma constante travessia, um jogo, sendo que nada é 

imanente, não pode-se ter verdades veladas, logo o papel do escritor latino-americano, vivendo 

entre a assimilação do modelo original, isto é, entre o amor e respeito pelo já-escrito, e a 

necessidade de produzir um novo texto que afronte o primeiro e muitas vezes o negue,  o jogo 

é uma realidade paralela que se sobrepõe a que você vive, um significante importante e amplo 

a ser aplicado, uma ferramenta distinta para construção de realidades que podem não ser as 

dominantes, porém existem, influenciaram e continuam influenciando de formas efetivas e às 

vezes veladas, o que muitos tem como “puro” ou “acabado”. 

O que acaba gerando uma tensão de jogo com a história, tensão também do jogo com 

a presença, à essa presença tem-se que é referência e significante, cujo ponto comum é uma 

perspectiva dentro do jogo, um terreno em disputa entre diferentes camadas hierárquicas. O 

jogo é sempre um jogo de ausência e de presença, mas se o quisermos pensar radicalmente, é 

preciso pensá-lo antes da alternativa da presença e da ausência; é preciso pensar o ser como 

presença ou ausência a partir da possibilidade do jogo e não inversamente (Derrida, 1995, p. 

248). 

Essa constante dialética é um ponto chave que utilizamos para analisar a transparência 

tecida por Ondjaki, em Os Transparentes (2013). A princípio poderia ser considerada como um 

fenômeno atribuído ao fantástico, porém está mais próxima da relação de naturalização do 

absurdo. O posicionamento crítico do escritor angolano Ondjaki, como testemunha desse 

período e tendo vivenciado a guerra civil e os dois pós guerra, mesmo que em seu lugar como 

integrante da classe média, que lhe permitiu não experienciar diretamente todas as mazelas 

desses conflitos (não viveu em musseque) como é retratado na obra, se identifica com esse 

sofrimento e utiliza seu repertório para construir o que estamos pautando neste trabalho, como 

o fenômeno da transparência vinculado a invisibilização do sujeito como ser social, político e 

cultural.  

Eis que urge o questionamento, onde afinal se localiza essa transparência? Nas 

camadas de seres que se assujeitam no sistema em que vivem, que lutam cotidianamente pela 

sobrevivência e pelos seus. Aqueles em que a voz se faz ouvir apenas próxima ou sequer isso, 

garantidamente, aqueles em que a voz ressoa em tantas outras vozes internas que se silenciam, 

acondicionados a esse entrelugar. São vozes que cantam e dançam, tecem e vivenciam histórias, 

que compõem o todo e pelo todo ‘dominante’, aquele que insiste em espalhar a história única e 
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a falta de relevância das alteridades, essas vozes são especificamente e cruelmente submetidas 

a um estado de invisibilização, a transparência. 

Esses sujeitos estão presentes no que Derrida apresenta como a remoção da noção de 

centralidade da estrutura, corroborando com a ideia do entrelugar de Santiago. Para Santiago, 

o entrelugar está:  

Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao código 

e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão, - ali 

nesse lugar aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade, ali, se 

realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana. (SANTIAGO, 1978, p. 28) 

Essa evidência do entrelugar está sendo aplicada na literatura da latino-americana, mas 

é totalmente viável como representação histórica da realidade de muitos sujeitos. Afinal, não 

estamos todos posicionados (ou deveríamos estar) em alguma esfera do entrelugar? Aquele 

espaço que é perpassado pelo que já existe, pelo velado, pela vida em movimento, por uma 

consciência e história que pulsa e se faz presente, aguardando ansiosamente para abocanhar, se 

fortalecer e ser peça funcional e reconhecida do jogo da vida; abandonando por sua vez as 

margens e trilhando sua jornada com ímpeto e valor. 

Na narrativa literária e na fala ordinária, identificar qual a escolha do ponto de vista 

aplicado é sempre uma ação relevante. No caso da literatura, essa escolha implica na construção 

de espaço; como a narração em primeira pessoa, que inquire apenas o referencial de uma 

persona em específico. Utilizando um exemplo simples: se esta personagem for de uma classe 

social elevada em um ambiente simples, é provável depararmos com uma narrativa medíocre e 

apressada, uma referência de contrastes de comodidades e divergência de espaço comum, entre 

outras.  

O tempo quando narrado em terceira pessoa permite ao leitor, interpretar por si a 

importância das mudanças da natureza, realizar um comparativo com o conhecimento que 

possui do tempo exposto pela narração e construir junto ao narrador os detalhes pertinentes a 

trama, pois esse tipo de narrativa cria uma espécie de chamado: para que o leitor participe 

ativamente da construção da narração e teça os fios do contexto, inferindo um sentido 

metapragmático no ato e portanto, criando vínculos com o contexto que está se 

inserindo/vivenciando.  

Somos isentados da construção de sentidos em forma plena, quando submetidos a 

relevância da análise em primeira pessoa, que possui um foco mais restrito, não abre o aspecto 

de observação para ângulos diversificados em que seja possível cultivar uma visão 
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epistemológica mais ampla por parte do leitor/interlocutor, pois na narrativa em primeira 

pessoa, temos apenas uma perspectiva sendo delineada e a cena, logo o contexto que está sendo 

movimentado é limitado pela observação de uma única persona. Calha lembrar, como exemplo 

desse tipo de narrativa, nitidamente marcada com teor ambíguo, de uma única personagem 

narrando, o clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis (1899). 

Alguns dos aspectos mais evidentes quanto à mudança do foco narrativo mencionado 

anteriormente, são a descrição, representação e influência dos personagens. Quando temos a 

narrativa em primeira pessoa, o leitor se mantém atento apenas às perspectivas expostas e 

acompanhadas do conhecimento da personagem em si, podendo ser construído dessa forma 

informações insuficientes, limitando a apreensão, sentido e inferências. A narração em terceira 

pessoa  abrange a análise, cria mais espaços que induzem o leitor a tirar suas próprias 

conclusões; em específico isso ocorre quando temos o autor onisciente intruso, cujo o foco de 

perspectiva não se restringe, mudando de acordo com a vontade da melhor ângulo narrativo, 

seja se colocando acima ou por trás dos personagens, moldando e ampliando a cena e os pontos 

de  vistas, de forma flexível e maleável ou então mantendo  uma relação de afastamento ou 

proximidade de acordo com sua vontade. Ele está e ao mesmo tempo não está fazendo parte da 

cena, mas é através do seu posicionamento que o interlocutor constrói o sentido de iterabilidade. 

É se situando e criando abertura para a apreensão do contexto em que a narrativa está 

inserida, que o leitor põe à prova a veracidade e a verossimilhança do que está descrito em suas 

linhas e entrelinhas. Em ambas formas de narrativa, seja em primeira ou terceira pessoa, a 

ausência significativa de informação evidencia sua manipulação de forma criativa, os dados 

fornecidos pela persona do escritor caracterizam uma possibilidade de contato com experiências 

e situações que podem fugir da vivência do leitor e inclusive, ao movimentar seu lado subjetivo, 

ajudá-lo a identificar momentos em que esteve cercado de limitações. 

Conforme Ian Watt (1990) o enredo envolveria pessoas específicas em circunstâncias 

específicas, e não, como fora usual no passado, tipos humanos genéricos atuando num cenário 

basicamente determinado pela convenção literária adequada. Considerando-se a época, desta 

forma pode-se verificar maior tratativa quanto à individualização do personagem e seus dilemas 

diários, a personagem deixa de ser uma representação de um todo sem características próprias, 

desprovida de sentimentos e objetivos particulares.  

A forma de construção deste realismo formal é embasada em experiências vivenciadas 

pelo autor ou resultante de uma busca de informações e referências reais, quanto mais próximo 

da realidade, mais próximo está a realidade retratada de expor seus elementos à realidade do 
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leitor, ocorrendo um processo de ambientação de acordo com o contexto em que a narrativa 

está inserida. No caso de Os Transparentes (2013) Ondjaki não apenas vincula seu interesse na 

temática da obra, como interage com os sujeitos que lhe são base para criação de seus escritos, 

vinculando a história oficial e abertamente conhecida de ‘fatos’ históricos, como a história 

dessas pessoas que vivem a transparência. 

Durante esse movimento de olhar, ser, presenciar, atribuir sentidos é formado o 

vínculo de interesses, necessário para manter o foco no que é narrado, vindo de encontro ao 

conceito de citacionalidade e iterabilidade de Derrida (1991). Na qual a questão da originalidade 

é balanceada de acordo com elementos que remetem à aproximação desta realidade, tanto a 

concisão quanto à deferência exposta em toda a obra, o leitor poderá encontrar em sua própria 

vida elementos semelhantes ao narrado ou no ambiente que o circunda, e até mesmo a falta 

desses elementos remete à reflexão que está influenciando uma dose de realidade à uma situação 

reconhecida como passível de ocorrer.  

Uma outra questão vital na formulação dessas visões circunstanciais da vida é o valor 

dos nomes próprios na obra de Ondjaki, eles possuem a mesma função na vida social, deixando 

de ser uma escolha ao acaso, genéricos ou representações de um grupo, para tornarem-se uma  

das formas de expressão verbal,  da qual a identidade particular de cada indivíduo está imbuída, 

e no caso, de cada personagem fica nitidamente marcada, contribuindo para engrandecer as 

características literárias com toques de realidades desejados.  

A nomeação dos romances de Machado de Assis, tais quais Dom Casmurro (1989), 

Quincas Borba (2006) ou Memórias Póstumas de Brás Cubas (1999) comprovam uma pesquisa 

minuciosa da etimologia destes nomes e o papel que cada personagem exerce como ferramenta 

narrativa. A escolha minuciosa de nomes próprios para expressar a individualidade dos 

personagens, a exposição do contexto social em que estão inseridos e a representação de 

mudanças pelas quais passam são marcadas por nomes.  

Diante disto, o nome próprio se caracteriza como um valor que atesta a construção de 

identidade, alteridade e performance do indivíduo, fatores que são acentuados na perspectiva 

intrinsecamente social que é tecida pela Pragmática, para a qual, linguagem e vida andam 

juntas. A política dos nomes próprios em África é uma das formas do plurilinguismo e das 

vozes sociais que possuem seu momento de locução no romance. Logo, tecer essa identidade 

na literatura é como uma ruptura em usar histórias atemporais para refletir verdades mutáveis, 

através de experiências passadas como causa da situação presente, demonstrando o conceito de 

forma cíclica e o íntimo relacionamento que é constituído através das práticas culturais. 
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Visando essa identificação da literatura com a realidade e analisando a constituição de 

fato, da linguagem em movimento, é possível perceber pontos em comuns com Austin. Afinal 

a literatura e a fala, ambas não possuem um sujeito que constitua sozinho o domínio da 

significação, para tanto é necessário que este “eu” parta com a linguagem, alcançando uma 

forma de acolhida na linguagem e para a linguagem, ou seja, ele se constitui no momento de 

sua enunciação, na interlocução (Austin, 1990, p. 134), com o “outro” que pode fisicamente 

estar presente ou possuir uma ausência significativa, atemporal e que ainda assim lhe fixe o 

critério de originalidade, autenticidade e a marca indescritível da identidade como sujeito. 

O entrelugar como operação crítica, é pressuposto analítico de quem se encontra em 

posição aparentemente desprivilegiada, questionadora da relação de originalidade. O entrelugar 

ocupado pela literatura, fora dos anais e dos louros; a literatura corrente que excede o discurso 

vigente e prepondera como força histórica, marca do processo mutacional da oralidade, desde 

muito antes dos questionamentos de Walter Benjamin (1994), aquém dos contadores de 

histórias africanos, aquela em qual a importância vital do narrador em seu meio, quando a 

pragmática acontece e o processo de identificação e construção de sentido vem a ser uma forma 

de ação, uma performance entre o “eu” e o “outro”. 

É interessante inclusive a relação da Pragmática nas literaturas orais africanas, nas 

quais frequentemente há uma performance, uma introdução, que marca o momento em que está 

sendo criado o destaque para a cena de contação de histórias. Em Quimbundo se diz “vou pôr 

uma estória” e a partir desse enunciado se abre o campo de interação ficcional entre narrador e 

ouvintes (RIBAS, 1964, p.28). A literatura oral possui uma especificidade característica que é 

a tradição, uma marca identitária em grande parte das obras angolanas. Enquanto na literatura 

escrita e seus processos de tradução correlatos, ainda que na Obra Os Transparentes (2013), a 

linguagem utilizada se aproxime da fonética, da fala do cotidiano, essa marca não seja o objetivo 

principal, mesmo que tangencialmente seja possível identificar alguns pontos de tradição na 

fala da personagem AvóKunjikise, principalmente no cena em que ela canta em Umbundu, 

durante o fim (ONDJAKI, p.344). 

 

2.4 PRAGMÁTICA LITERÁRIA 

A Pragmática se constitui como um campo de estudo interdisciplinar, no qual é 

analisada a relação dos signos com seus intérpretes, em todo o seu contexto, no qual os jogos 

de linguagem ganham dimensão histórica, política e cultural (WITTGENSTEIN, 2000). Ao 
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voltarmos esse olhar para a literatura, temos como princípio base o texto literário caracterizado 

por traços linguísticos, os quais dependem de um contexto comunicacional, sendo ele mesmo 

um uso concreto da linguagem, também como marcador de caráter social. 

Analisando uma cena que está sendo narrada, o intérprete ou leitor tenta de acordo 

com a proposta inicial da comunicação, interpretar o encadeamento de cenas e personagens, 

reais ou imaginários, em um processo de movimentação constante, entre signo, significante e 

significado (PEIRCE, 2017), efetuando dessa forma a reprodução e reinterpretação do discurso, 

portanto, assumindo uma atitude linguística. 

A análise da literatura em seu conteúdo comunicativo é realizada pela Pragmática 

Literária, subentendendo-se que está sendo aplicada na e para a linguagem natural, se 

contrapondo a linguagem formal. O texto literário se caracteriza como ação e linguagem, sendo 

possível analisá-lo como uma forma de ação linguística, um uso da linguagem; e como ato 

comunicativo, cuja ênfase está no contexto, o texto literário existe como ato de linguagem. 

Longe estaremos de abordar questões como a literariedade e a verdade no discurso 

literário, seguiremos fundamentando esta narrativa, com o ponto comum, em que a legitimidade 

do discurso, seja ele uma situação de fala ordinária, normal ou o ato de ler, será dada no 

momento em que o enunciador o transforma em práxis e o receptor o reconhece. 

Certamente há divergências entre essas situações, entre essas, a diferenciação do 

propósito de troca no discurso literário, relação que viabiliza o discurso por parte do escritor, 

tornando concreto o ato de “leitura” e ao leitor, cabe a margem de julgar o texto de acordo com 

suas próprias conveniências. Todavia, a interação é uma ferramenta que pode modificar a 

situação de comunicação, fazendo com que o ouvinte reconheça a intenção pragmática no ato 

da comunicação, fato é que, enquanto acontece o ato de comunicação, não se deve relegar como 

menos relevante o papel de interpretação do conteúdo que está sendo movimentado, seja este, 

a iterabilidade, intertexto, indexicalidade, citacionalidade e principalmente a capacidade de 

observar e interpretar o que está implícito na comunicação. 

Retomando o texto literário como ação e linguagem, pressupõe-se um posicionamento 

crítico e cultural, no qual abandonamos o recorte restritor comum nas análises teóricas e 

prestamos atenção de forma holística, desapegados de um ponto de vista supostamente 

‘imparcial’ ou ‘neutro’ no maior número possível de fatores que estão sendo tecidos naquele 

processo de comunicação. Alencar (2014), desenvolve uma proposta de pesquisa através da 

Pragmática Cultural, como uma forma de ação intervenção, e é visando esse posicionamento, 

que será observado o texto literário, como uma forma de compreender que nesta interação 
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linguística, ele se dá e se realiza através de pessoas reais, no caso o autor e o leitor, 

historicamente posicionadas e constituídas. 

O texto literário é atemporal, porém seu conteúdo comunicativo é realizado no 

momento presente, se reconstruindo a medida que as experiências de vida dos indivíduos 

progridem e cada ação interventiva advindos desse jogo, entre as partes, amplia a construção 

de identidade das pessoas e consequentemente sua forma de atuar e ressignificar, ser e agir no 

mundo. 

Um fator que corrobora com essa proposta é a capacidade de um gênero literário como 

a ficção, não apenas ilustrar a alternância de sujeitos no discurso, como em uma obra temos a 

união de elementos linguísticos textuais e a situação extra verbal. O discurso é visto como um 

poder de intervenção no que é empírico, real e baseado nesse mesmo real, pode-se depreender 

os gêneros literários como manifestações rituais do discurso literário. Visando elucidar um 

pouco mais sobre, convido-os a lerem ou reler a obra literária de Aldous Huxley, intitulada 

Admirável mundo novo (1932), enquadrada no gênero literário da ficção científica e as relações 

que a mesma, contemporaneamente falando, tem com o que é vivenciado no agora. Shoshana 

Felman (2003), declarava que a linguagem é o domínio da ação sobre o outro e sobre o mundo, 

as cenas narradas em Admirável mundo novo retratam de forma lúcida processos de 

manipulação, domínio político, a capacidade de acondicionamento do ser humano e a 

naturalização de muitas formas de opressão, na época de sua publicação, era um futuro 

distópico, porém atualmente, parece cada vez mais real os elementos dessa dita distopia. 

A ficção é caracterizada para os fins da análise proposta, como capaz de ir “além” do 

ordinário e do real, ao propor mundos alternativos, logo, sugerindo temporariamente (durante 

o ato de leitura ou posteriormente, se for reproduzido essa mesma experiência em outras 

camadas artísticas, como desenho, resenha, escultura) uma espécie de ruptura ou anulamento 

da relação do sujeito com a realidade, ato que inclusive muitas vezes permite ao autor se eximir 

da responsabilidade. Essa ruptura não é feita de forma a anular totalmente os conceitos que 

foram acionados até agora como ato de fala, iterabilidade, citacionalidade, indexicalidade, 

identidade, performatividade, entre outros.  

 

3 OS TRANSPARENTES 

Em Os Transparentes (2013), de Ondjaki, é possível visualizar como ocorre ao texto 

literário tomado como um fenômeno comunicativo e, portanto, ação e linguagem, a viabilização 
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através do movimento pela pragmática literária, da construção de visibilidade social, compondo 

o processo de construção de identidade do sujeito, ao qual como o próprio título lança o desafio, 

observar ao longo da leitura a concretização do apagamento do sujeito, em uma práxis onde a 

exceção é a regra. 

O capítulo que se segue, pretende evidenciar o posicionamento crítico e social do 

escritor Ndalu de Almeida, desde o princípio de escolha para a persona Ondjaki, até os fatores 

históricos e culturais que englobam o vasto terreno de culturas em África. Para essa função, 

optamos por referenciar sua persona nesta obra, como um papel mediador entre a tradição de 

cultura oral de África e a modernidade a que somos submetidos cotidianamente. 

As determinações tradicionais de análise literária serão expostas através de uma breve 

análise literária, contendo informações como contexto, voz e tempo narrativo, além de uma leve 

exposição dos personagens e do cenário em que ocorre as cenas em Os Transparentes, 

intentando dessa forma relacionar as palavras-chave: transparência, identidade e tradução, 

aplicadas principalmente na figura de Odonato7. 

3.1 AUTOR E OBRA 

Angolano, nascido em 1977 em Luanda. Ndalu de Almeida é formado em sociologia, 

possui interesses em interpretação teatral, pintura, e se envolve em projetos sociais, incluindo 

entre estes um documentário intitulado “Oxalá cresçam as pitangas - Histórias de Luanda”. É 

membro da União dos Escritores Angolanos, membro honorário da Associação de Poetas 

Húngaros e membro fundador, mas não permanente da Associação Protetora do Anonimato dos 

Gambuzinos.  

Ondjaki é como Ndalu de Almeida escolhe nomear sua persona literária. Essa é uma 

palavra Umbundu - língua do sul de Angola - e possui vários significados, desde “guerreiro” 

até “traquinas”, e pode significar também “aquele que enfrenta desafios”. Se auto identificando 

como “contador de estórias”, é possível vislumbrar sua figura como a representação da união 

de “Griot/Griote”, “Jali/Jeli”, narradores da história oral de uma comunidade, presença comum 

na tradição cultural em África Ocidental; comumente um ancião “mais-velho”, e como é o caso 

de Ondjaki, um contador de vivências com os recursos e possibilidades advindas 

contemporaneamente.  

                                                 
7 Odonato é um dos personagens que compõem o núcleo de narrativa central na obra Os Transparentes 

(2013). 
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É através de suas viagens e a convergência com a diversidade que Ondjaki retira o 

estímulo das vivências em seus encontros, para a construção de suas narrativas. No romance Os 

Transparentes (2013), essa nitidez transparece entre as páginas que o compõem, sendo seus 

atores, as pessoas que compõem o povo, como ‘massa’, tanto quanto políticos e outras 

autoridades, culminando na absorção e talvez até uma certa banalização de um dos rituais orais 

antigos africanos. 

Enfatizo a postura mediativa de Ondjaki, não só pela manifestação de tradição e 

modernidade, mas também pela escolha como escritor através da visibilidade presente na obra, 

objeto deste estudo, a forma como escolher se expressar se identifica também em um entrelugar, 

podemos analisar um português que não é de Angola, nem de Portugal, nem mesmo do Brasil 

ou de outros locais que alardeiam possuírem a dita 'homogeneidade' de uma única língua 

(oficial) - 1° hierarquicamente falando (‘consequentemente’ mais ‘importante’ pois é mais 

visível/poder), como é o caso do Brasil, seguindo na 2° posição a Língua Brasileira de Sinais- 

e supostamente representante do todo; em Os Transparentes temos o português próprio da 

manifestação histórico-social e crítica de Ondjaki, a fala da vivência que extrapola os limites 

constitucionais, a fala do dia a dia, dos que fazem histórias, como pode ser visto no excerto:  

- está bem, amanhã passo lá. o mesmo pedido? 

 - o mesmo. tinha ovo frito? 

- tinha 

- e cebola? 

- também 

- então tá naice 

- e a que horas seria? 

- as mesmas de sempre 

- mas as mesmas de sempre você estará na esquadra ou estará aqui? 

- sou concomitante 

- como assim?  

- se não estou lá, estarei aqui, [...] (ONDJAKI, 2013, p. 233) 
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As obras de Ondjaki já foram traduzidas para diversos idiomas, como francês, 

espanhol, italiano, alemão, inglês, sérvio, sueco, chinês, swahili e polaco. Os Transparentes 

(2013), relata a história de um prédio semidestruído em um bloco de outros prédios no meio de 

Luanda, onde famílias trabalham, brincam, riem, choram e vão driblando os problemas para 

continuar suas vidas, uma luta diária pela sobrevivência para a maioria da população, em meio 

a uma nostalgia latente que pede por uma Luanda que vive o pós-guerra civil, menos desigual.  

Este sentimento é personalizado por Odonato, melancólico e saudosista pelo tempo 

que passou e preocupado com um de seus filhos, um tipo de ‘delinquente’, enquanto suas 

esperanças são drenadas, seu corpo vai se tornando transparente e irreconhecível. Exatamente 

como a cidade, após - muito provavelmente talvez antes mesmo- do início das escavações para 

encontrar petróleo e com todo o descaso e a mudanças advindas desse pós-guerra.  

Todo o enredo é elaborado de forma convidativa, repleto de personagens marcantes; 

se apropria do realismo fantástico; tece diversas sátiras com políticos, evidenciando através 

desse movimento a corrupção implacável na política, tanto quanto em meio ao povo em diversas 

instâncias, o capitalismo e sede de dinheiro, ligados à corrupção: igreja, cinema, prostituição 

(pornografia), ao sonho “dourado” ou deveria dizer “negro” de enriquecer subitamente devido 

ao petróleo. Tudo isso imbuído de comédia e mudanças vertiginosas no humor e no foco, ao 

realizar mudanças de personagens constantemente; evidenciando uma narrativa experimental e 

criativa - existem “erros” técnicos e ortográficos propositais, ligados a fonética e que serão um 

processo de desconstrução durante a leitura, para todos os apegados ao gramaticalmente e 

politicamente ousamos dizer, tido como correto.  

A multilinguagem inunda as páginas da obra, exemplos desse aspecto estão presentes 

no capítulo 4 desta análise, na obra há uma multiplicidade de referências que faz o leitor 

questionar qual a origem da palavra falada que está ali presente. Há crítica cultural certeira 

relacionada a desvalorização e desapego cultural, a tradição e os idiomas antigos, 

marcadamente representado na Avó Kunjikise, o ‘inglês’ da sobrevivência dos menos 

favorecidos e o ‘inglês’ da influência iludindo a uma estranha ideia de ‘poder’ na presença da 

figura política SantosPrancha. 

O prédio em si, sem nome, possui peculiares configurações, sendo uma das mais 

marcantes as águas misteriosas que não param nunca, localizadas inundando, ou melhor, 

possuindo o primeiro andar inteiro do prédio. A sensação através de um afastamento é 

sufocante, todavia, essa mesma se manifesta na febre e histeria coletiva muda, no episódio em 

que o Eclipse, um fenômeno supostamente “organizado e sediado por Luanda”, é cancelado 
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devido a morte da camarada Ideologia, devido a imposição do luto por três dias, após decreto 

do Senhor engenheiro, O Presidente. 

Externamente, é possível identificar semelhanças com o conceito filosófico de 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (2001), do eterno retorno: Ouroboros. O mesmo que se refaz 

exatamente o mesmo, conforme excerto: 

E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e 

te dissesse: "Esta vida, assim como tu vives agora e como a viveste, terás de vivê-la 

ainda uma vez e ainda inúmeras vezes: e não haverá nela nada de novo, cada dor e 

cada prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indivisivelmente pequeno 

e de grande em tua vida há de te retornar, e tudo na mesma ordem e sequência - e do 

mesmo modo esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante 

e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez, e tu com 

ela, poeirinha da poeira!". Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e 

amaldiçoarias o demônio que te falasses assim? Ou viveste alguma vez um instante 

descomunal, em que lhe responderias: "Tu és um deus e nunca ouvi nada mais divino!" 

Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria 

e talvez te triturasse: a pergunta diante de tudo e de cada coisa: "Quero isto ainda uma 

vez e inúmeras vezes?" pesaria como o mais pesado dos pesos sobre o teu agir! Ou, 

então, como terias de ficar de bem contigo e mesmo com a vida, para não desejar nada 

mais do que essa última, eterna confirmação e chancela? (NIETZSCHE, 2001, p. 341) 

Levanta o questionamento da ordem das coisas, a extinção de um mundo para criação 

de um novo, retorno às origens com um grande cataclisma, onde tudo termina ardendo em 

chamas e depois o recomeço das cinzas. Essa representação é dada em Os Transparentes, pelo 

final catastrófico - que é onde começa a narração - onde os personagens sem exceção terminam 

mal, fazendo com que todos os momentos felizes sejam relembrados. 

3.2  O PAPEL SOCIAL DO ESCRITOR/AUTOR 

As descrições linguísticas relacionadas ao positivismo constituem uma forma de 

intervenção social e a problemática em países como África e Brasil. Justamente pelo recorte e 

embasamento dessas prescrições virem de uma origem eurocêntrica, frequentemente em forma 

de imposição, acumulando prescrições e estabelecendo uma identidade cultural que não 

representa a maioria da população. Tal fato, se dá a prior em locais onde o  multilinguismo8 

constitui uma forma de riqueza cultural - como em África-  não oferece nenhum benefício às 

pessoas  multilíngues pobres; no que se diferencia do Brasil, pois a construção de uma só língua, 

                                                 
8 Utilizamos a concepção das descrições linguísticas e multilinguismo debatidos por Makoni e Meinhof 

(2006). Recomenda-se a leitura também das obras de Ngũgĩ wa Thiong'o para uma maior apreensão na temática e 

incursão na literatura. 
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uma só representação nacional tem impacto maior, no sentido de alienação plena da existência 

de outras línguas além do português - padrão ou não - e da contenção das características de 

outras, para não dizer em específico a manutenção de um sistema de preconceito linguístico 

como os dialetos ou um “não sei o que falas, se português ou X,Y,Z. Mas português não é” .  

No Curso de Linguística Geral (1990), cuja atribuição plena a Saussure é incoerente, 

é possível encontrar esse excerto “[...] é o ponto de vista que cria o objeto.”, logo as línguas são 

construídas socialmente, sobretudo ao identificar que o é natural nos humanos, sua capacidade 

para a linguagem (CHOMSKY, 2005), além do fato de que ao considerarmos a perspectiva 

exposta pela pragmática cultural, esse ponto de vista está longe de ser uma relação estável, 

única, imutável.  

A língua vista como um produto das intervenções sociais e históricas - um produto 

cultural e social, pois é aprendida estando imerso nesse contexto cultural e social; não sendo de 

forma alguma algo que possa sequer aproximar de um fator homogêneo, pois além de fatores 

específicos como recursos financeiros, conhecimento de mundo, visão crítica e objetivos 

individuais para sua apreensão; muitos outros também são capazes de evidenciar a luta 

constante que ocorre em meios aos discursos que permeiam e constituem a sociedade como tal. 

Sendo possível concluirmos que as línguas são inventadas, um processo de lutas de interesses, 

assim como manifestações de lutas identitárias.  

Conforme Saussure (1999), o valor do signo linguístico é a opositividade e 

negatividade, é por não ser isso, nem aquilo, que é isso. Pelo qual “[...] o valor das letras é 

puramente negativo e diferencial [...] tudo é negativo só é verdade em relação ao significante e 

ao significado tomados separadamente: desde que consideremos um signo em sua totalidade, 

achamo-nos perante uma coisa positiva em sua ordem.” (Saussure, 1999, p. 138-139). 

A imposição do monolinguismo pode inibir o desenvolvimento de textos literários, o 

letramento torna-se mais difícil em locais em que há evidência da pluralidade linguística, pois 

o valor cultural que há em cada uma delas para as comunidades em que estão inseridas não 

podem ser mensurados por aqueles que estão externos a esse sistema.  

Como mencionado anteriormente, a tendência é de a linguística aplicar seus modelos 

eurocêntricos em situações distintas como em África e no Brasil, onde são faladas inúmeras 

línguas. Essa situação repercute uma série de adversidades, tais como as que se iniciam com o 

processo de identidade, seja na perspectiva de sujeito, nacionalização, entre outros. Pode-se ver 

na repercussão da poesia de Fabián Severo (2010), os entrelugares em regiões de fronteira do 
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Brasil com outros países, a própria possibilidade de realizar a escrita descritiva e as dificuldades 

que podem provir dessa opção do que iremos chamar, tradução. 

Sugere-se reanalisar os pressupostos que embasam o conhecimento dos linguistas e 

problematizá-los, pois devem acompanhar o contexto em que está inserido o objeto 

observacional, concebendo dessa forma parâmetros reais que se adequem a esta necessidade, 

sem mencionar o próprio posicionamento do pesquisador - seja este acadêmico, escritor e afins 

- cuja presença não é uma ausência significativa e portanto interfere e muda o contexto em que 

está sendo realizada a cena, para tanto é necessário que se assume um posicionamento crítico 

em relação a suposta neutralidade do que quer que seja que envolvam relações humanas.  

Por definição, o significado que é criado possui base social e variável, estabelecendo 

três processos construtivos da língua (IRVINE; GAL, 2002): 

a) Iconização: traço linguístico, semelhante a essência do grupo; Ex: O /s/ dos 

nascidos em Florianópolis com influência da cultura açoriana. 

b) Recursividade fractal; 

c) Apagamento. 

Se afastar de uma suposta purificação de análise, contestar a neutralidade da mesma e 

assumir que tudo que é produzido, perpassa não apenas o nível literário, mas reproduz escolhas 

e interesses, é compreender que está sendo realizado um processo de tradução e, portanto, 

interpretação da realidade. Tendências e qualidades relativas se esmiúçam, quando as 

contrapomos com um questionamento tecido por Benjamin (1985), “Antes, pois, de perguntar 

como uma obra literária se situa no tocante às relações de produção da época, gostaria de 

perguntar: como ela se situa dentro dessas relações?”. A produção literária é um construto da 

produção social, passível de análise materialista, e o lugar do escritor, deixa de ser 

compreendido como um afastamento e visa uma nova perspectiva, na qual é estabelecido um 

posicionamento inserido em determinado contexto, realizando um determinado tipo de 

interpretação e escolhendo através de inúmeros fatores, a performance que advirá de sua 

persona. 

Os estudos de pragmática cultural exploram em meio a esse vasto mar de contextos, 

significados, sujeitos e situações, a prática nas relações sociais, esmiuçando o esvair do 

indivíduo como praticante detentor de uma verdade, para identificar os discursos que são 

reproduzidos por este, os discursos que circundam seu meio e de que forma isso se dá.  
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Nas palavras de Alencar (2014), a análise de pragmática cultural visa: 

[...] a interação linguística concreta de pessoas reais, considerando que todo ato de 

fala e todo sentido são historicamente constituídos a partir de diversos fatores 

(sociais, econômicos, políticos), estabelecidos por jogos de linguagem de nossa 

cultura. (ALENCAR, 2014, p. 87) 

Baseando-se nessa perspectiva, temos a visibilidade e importância do posicionamento 

e o papel social escolhido por Ondjaki, principalmente na obra Os Transparentes. Ao tratar da 

ilusão venerada - desde ficar rico com petróleo no quintal, até o whisky ser bebida nacional9 da 

comunidade de Luanda. Ondjaki realiza desta forma um retrato honesto de uma realidade 

(suburbana de uma cidade africana), envolta a seus movimentos constantes de apreensão e 

esperança, recheada com sentimento de impotência, sensações facilmente identificável  nas 

figuras emblemáticas do Carteiro, VendedorDeConchas, Odonato e Paulo Pausado, além do 

consequentemente elaborado apagamento, advindo do fenômeno da transparência, repercussão 

do processo de invisibilização dos sujeitos e alteridades na sociedade humana. 

A tradição da história e sabedoria compartilhada oralmente pelos Mais-velhos e a 

contemporânea facilidade para contação de histórias como componente caracterizador da 

comunidade de Luanda representada no romance de Ondjaki, evidenciam a importância da 

narrativa oral, onde saber “falar bobagem é um grande talento”, demonstrando desta forma a 

grande escassez de bons contadores de história (tradição), pois não basta saber.  

Tem que saber contar, contagiar e convencer. Uma atribuição cada vez mais escassa, 

pois são os melhores mantenedores das tradições, compartilhadas de forma vocal através de 

contato pessoal e íntimo, convivendo o mesmo presente, onde o corpo todo é uma ferramenta, 

um instrumento para compor e revelar a história que está oculta, na pessoa em sua frente.  

A mudança para o registro dessas tradições para a escrita inibe sua experiência 

enriquecedora, registrando em linhas fragmentos e não possui toda a riqueza que pode assumir 

quando uma boa história se faz viva através da voz de um contador de histórias. Afinal se parar 

para analisar o roteiro, às vezes a história pode ser trivial, porém a forma como é contada a 

torna uma experiência única; em contrapartida, é por um livro te emocionar que você contando 

a alguém sobre ele, pode ser superior ao encanto que o leitor, um novo “outro” posterior poderá 

encontrar. É através da valorização da experiência dos antepassados, que as vidas dos que vivem 

nesse mundo de signos sem aprofundamento maior em relações entre outros seres humanos, 

podem obter a chance de refletir e adquirir a experiência dos conselhos e ensinamentos, a arte 

                                                 
9
 A origem real do whisky deve-se aos monges irlandeses ou fazendeiros escoceses highlanders. 
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de narrar e se expressar. De se doar sem esperar uma retribuição compatível.                  Aos 

olhos de Derrida (1995), um texto nunca está fechado em si mesmo, apesar do caráter de 

finalização do meio físico, o texto permanece essencialmente aberto à leitura do outro, já que é 

nessa comunicação que ele se constitui enquanto fenômeno comunicativo, ação e linguagem. 

Nenhum texto prescreve uma leitura inevitável, já que a “assinatura” da autoria nunca está 

completa: toda assinatura é uma contra-assinatura que reúne todos os momentos da enunciação 

no momento único em que o escritor fecha o livro já escrito e o abre para o leitor. 

Nesse sentido, Ondjaki agrega em seu papel mediativo, entre o contemporâneo e a 

tradição, a fala própria para sua persona, na vivência ampla dos personagens, nas sutilezas das 

individualidades e como todos respiram juntos no prédio localizado no Largo da Maianga. A 

previsão de Benjamin (1985) quanto ao apagamento da tradição, a voz da experiência 

(Erfahrung), restando apenas a vivência (Erlebnis), culminando no esquecimento da figura do 

contador de histórias (BENJAMIN, 1991, p. 447), é atualizada com a proposta de Os 

Transparentes. Tanto por sua trama com a personagem emblemática (Avó Kunjikise), quanto 

na postura do escritor ao trazer à tona os discursos do passado que sobrevivem e modificam-se 

em meio ao turbilhão de novas informações e meios de sobrevivência, que mesmo relegados 

em um formato periférico, continuam presentes e respirando o dia a dia como todos os 

luandenses, ainda imbuídos de seu ar misterioso e respeitoso. 

 

3.3  BREVE ANÁLISE LITERÁRIA 

A estrutura formal do romance Os Transparentes (2013) é composta por: 

a) dedicatória; 

b) abordagem direta, com intervalos longos entre a narração; 

c) não possui divisão de capítulos, constam "respiros negros"; 

d) glossário. 

A respeito dos “respiros negros”, formalmente chamado epígrafes, trata-se de páginas 

na cor preta da gravação da repórter da MBA, anotações do autor e incursões na vivência 

sensorial de diversos personagens. 

O tecido base da narrativa é talhado em acontecimentos reais, a contextualização dos 

pós. O que vem após grandes desastres e sofrimento, influenciando não apenas a mentalidade 

dos que vivenciaram esse período turbulento, mas também os “miúdos” que se perderam e estão 



48 

 

sem família. Nesse panorama, temos então a Guerra da Independência de Angola (1961-1974), 

um conflito armado entre forças independentistas de Angola e forças armadas portuguesas; 

culminando com o estabelecimento da independência de Angola em 1975, através do acordo 

do Alvor, que estabeleceu os parâmetros para a partilha do poder entre o governos português e 

os principais movimentos independentes.  

Posteriormente, ocorre a Guerra Civil de Angola (1975-2002), sendo alguns dos 

partidos envolvidos o Movimento Popular da Libertação de Angola (MPLA), União Nacional 

para Independência Total de Angola (UNITA) e a Frente Nacional de Libertação de Angola 

(FLNA), sem mencionar o forte envolvimento internacional de forças opostas de países como 

Cuba, Estados Unidos, União Soviética, África do Sul e China. Em 1992 foram realizadas 

eleições democráticas, com vitória do MPLA, entretanto, o partido opositor não reconheceu a 

legitimidade dos resultados, consequentemente ocorrendo assassinatos políticos em ambas as 

partes e assim, prolongando o período da Guerra Civil. 

Em agosto de 1994, foi realizada a assinatura do Protocolo de Lusaca, instituindo o 

cessar fogo, infelizmente o protocolo não é respeitado. O fim da guerra civil, se deu como um 

processo lento e doloroso, apenas em março de 2002 as chefias militares das duas partes 

acordam o cessar fogo. Eleições legislativas ocorrem em 2008, com a primeira consulta popular 

desde o fim da Guerra Civil, culminando na vitória do MPLA com aproximadamente 82% 

(oitenta e dois por cento) dos votos. Em agosto de 2012, ocorrem novas eleições e a vitória 

permanece com o MPLA. 

A personagem principal da obra, possivelmente trata-se da própria Luanda. 

Acompanhamos seu desalento e sofrimento em terceiro plano, a materialização da diversidade 

cultural, o místico e o moderno presentes no prédio do Largo da Maianga, onde moram: 

Odonato, Xilisbaba, MariaComForça, Amarelinha, AvóKunjikise, CienteDoGrã, 

CamaradaMudo, Paizinho, Nglucha, Edú, Paulo Pausado, Clara, João Devagar e uma família 

de assadores de peixe no corredor, não nomeada em momento algum. 

Odonato é o personagem-alegoria do apagamento do indivíduo no plano social, e na 

narrativa esse fato se faz manifestar inclusive em sua presença física. No entorno do prédio e 

desempenhando papéis icônicos, temos:  CamaradaCego, VendedordeConchas, Carteiro, O 

Ministro, O GuardaAsCostas, Coronel Hoffman, Pomposa, Noé, ManRiscas (Artur Arriscado), 

Dona Creusa, Assessor (SantosPrancha), Avó Teta, Raago, DaviDeAirosa, Fiscais da OutraVez 

e DestaVez, Dom Cristalino, Intendente Gadinho, O Esquerdista, Jornalista da BBC, O Padre 

brasileiro. E como se manifestassem os detalhes da descrição do personagem Luanda, há: a 



49 

 

barca de Noé, Cipelinos, A Ideologia, A IgrejaDaOvelhinhaSagrada, a sala de cinema 

GaloCamões, além de outros de cenas curtas.  

O tempo é cronológico e psicológico. A narrativa experimental e criativa realizada por 

um narrador onisciente, havendo constantemente a presença de intertextos. O tempo da diegese 

da obra é de poucos minutos, se inicia em um momento no fim (viés de ordem cronológica da 

história), esse é o momento presente, quando o Cego pergunta ao VendedorDeConchas qual é 

a cor do fogo e termina quando o VendedorDeConchas, tendo encontrado a voz de criança 

(ONDAJAKI, p.10) lhe responde. O narrador cria a narrativa ao mesmo tempo em que recria o 

mundo que está sendo destruído pelo fogo, trazendo as performances dos inúmeros personagens 

que compõem o núcleo de moradores do prédio do Largo da Maianga, enquanto ganham suas 

vidas, ao mesmo tempo em que no presente, estão morrendo. O enredo é oferecido através de 

flashbacks, cuja narração interpõe os diversos personagens, que possuem seus momentos 

individuais de lembranças. Ao leitor é disponibilizada a possibilidade de uma leitura que 

estimula sua subjetividade, como uma ansiedade pela vivência do momento. O espaço 

geográfico e formal é Luanda, uma cidade real, um drama real e relato ficcional. 

 

4 ANÁLISE 

Iremos considerar os atos de fala conforme a proposta de Austin (1990) e a leitura de 

Rajagopalan (1992, 1994, 1996, 2000, 2010b) credibilizando sua consideração como atos 

sociais, e partindo desse pressuposto pretende-se utilizar os relatos de Alencar (2014) e o 

desenvolvimento de suas pesquisas, para nos termos de Tripp (2015) realizar neste primeiro 

momento, o início da investiga-ação.  

Visamos com isso, enaltecer a importância da comunicação, ao tecer a palavra vida e 

assim percorrer a leitura que se segue com um olhar que agregue significância do coletivo ali 

invocado ao individual e vice-versa, ao buscar causas inúmeras rupturas, brechas para que as 

experiências e vivências possam ressoar juntas e que a alteridade seja um fator diferencial 

positivo na construção de uma sociedade mais justa, ao menos no nível micro, no cotidiano 

visando novamente atingir o coletivo em busca de mudanças. 

Através de excertos da obra Os Transparentes (2013) realizaremos a análise 

qualitativa nos termos da Pragmática Cultural e Literária, visando relacionar os signos e seus 

significados, o conteúdo implícito que está nas declarações, onde surgem os atos de fala 

performáticos, além dos jogos de linguagem que percorrem todas as interações humanas, logo, 
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como o movimento realizado pela pragmática literária na obra de Ondjaki através da 

transparência indexa e implica questões de identidade e tradução. 

 

4.1  TRANSPARÊNCIA E IDENTIDADE 

Em África temos um contexto multilíngue, bastante diversificado, não apenas em nível 

linguístico (Língua), mas também em nível cultural (costumes, crenças, rituais) porém a todos 

os que se posicionam fora desse contexto, permanece ainda a visão de homogeneidade 

relacionada em África. 

Ondjaki aponta que esse cenário é complexo, diversificado, são inúmeras línguas e 

culturas que coexistem desde tempos remotos. Considerando apenas Angola, onde se situa 

Luanda – cidade em que ocorre a história de Os Transparentes - são mais faladas dezenas de 

línguas nacionais, e outras tantas são omitidas conscientemente, caracterizando-se dessa forma 

como um índice de uma perspectiva política social de homogeneização, logo, apagamento de 

determinados grupos. 

A denúncia implícita no título da obra serve como estopim para levantar o 

questionamento, afinal qual é essa de transparentes? Como isso vai ter relevância para o “eu”, 

um “eu” sujeito que está habituado a pensar em si e esquece que o “eu” que tanto preza é 

construído e constitutivo de sua relação com o outro. 

 

4.1.1  Quem são Os Transparentes 

As ocorrências do sobrenatural permeiam toda a obra e em diferentes aspectos. Uma 

das formas mais evidentes, é o fenômeno título que excede o limite do real e se concretiza 

presencialmente no mundo tecido por Ondjaki, a transparência em sua excelência materializada, 

em um romance com cunho crítico e político evidente.  

Essa escolha de título, já atrai a atenção do leitor, e desde o início a tendência é através 

da leitura de realizar a busca e identificar a origem desses transparentes, sua fonte e como se 

manifesta. O movimento dessa observação, começa a ser construído durante o processo de 

leitura por um olhar crítico, de constantes embates, entre o que está implícito e explícito nos 

conceitos invocados pelos contextos narrados. A experiência da descoberta pode ocorrer em 

vários níveis interpretativos, um dos véus de análise mais elementares e até mesmo “literário”, 

é a metonímia para algo transparente, ou seja, o esvair ou apagamento de algo ou alguém. 

Todavia, à Ondjaki convém que essa construção não seja condensada em pactos pré 
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estabelecidos e ele estimula o leitor novamente a ir além dos limites conhecidos, como pode ser 

analisado no excerto a seguir:       

As sobrancelhas de JoãoDevagar haviam-se arqueado numa posição desconfortável 

que impressionava Odonato, o amigo procurava não tremer das mãos mas mantinha a 

posição do espelho com os raios de luz atravessando o corpo de Odonato, para que 

cada instante lhe desse suficiente crença naquilo que via, aquele estado de 

semitransparência que permitia, no mesmo instante, ver e julgar não ver, a dança 

corrida do sangue percorrendo veloz as pernas e os músculos de Odonato. 

- não te assustes – disse Odonato -, tou mesmo a ficar transparente. (ONDJAKI, 2013, 

p. 138-139) 

O sentimento de estranheza da situação é tratado em duas vias alternativas, como algo 

misterioso e portanto você deve ter cautela, manter um afastamento conveniente, quase uma 

atitude essencial para garantir a própria integridade física; ou o convencimento e também diga-

se o esmaecer desse fato, pois aqueles que ‘aceitam’ ou ‘compactuam’ com esse fenômeno o 

transformam, esse “sobrenatural”, em naturalização. 

[Odonato] – não se assustem, é uma condição natural que me está a acontecer 

[VendedorDeConchas] – se outros vissem iam falar que era feitiço 

[Odonato] – tudo o que nos acontece é uma espécie de feitiço… (ONDJAKI, 2013, p. 

174-175) 

Essa naturalização do fenômeno da transparência em nível material e individual, é uma 

atitude muito curiosa. De forma clara, o autor constrói o personagem Odonato como uma 

alegoria da transparência, porém a nível micro/macro, do indivíduo como ser possuidor de suas 

singularidades, se tornando o representante de todos os outros que sobrevivem no mesmo 

contexto, evidenciando questões muito importantes e que se naturalizam em uma ordem de 

comodismo, como algo inviável, uma mudança de estar longe da realidade em que vivem, em 

suas próprias palavras a transparência que o acomete é um “mal-estar nacional”. 

Essa evidência demonstra com cruel sutileza o processo vivenciado pelas pessoas que 

possuem em sua própria vivência, um posicionamento crítico quanto a sociedade em que vivem, 

o quanto importa falar no mundo e ser ouvido, e decidem assumir uma presença transformadora 

que parte da alteridade para o coletivo e assim, criam oportunidades para que mudanças possam 

acontecer.  

Para Odonato, talvez tudo tenha tido início com um sentimento de apego ao passado, 

um resquício de romantismo persistente; quando apesar do cenário geral estar envolvido com 

guerras civis, havia espaço para o romance, para uma busca de tranquilidade e reconhecimento 
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de um sentimento de comunidade, de pessoas que compartilham de um mesmo tempo e estão 

ali, umas para as outras, vivenciando essas dificuldades juntas, constituindo dessa forma uma 

força e um sentimento de pertencimento.  

Em seguida, vincula essa invasão da transparência em crescimento com o 

distanciamento da elaboração de artes com as mãos, um distanciamento que não percebeu 

ocorrer a si enquanto sujeito, e pelo qual relaciona a morte de seus dedos, causada devido aos 

trabalhos posteriores, quando se sujeitava a lida com papéis (ambiente formalizado e fechado, 

em contraste com a liberdade proporcionada com a arte). A dificuldade do modo de vida em 

Luanda no pós guerras civis, ocasiona a fome, desemprego e inúmeras injustiças, que acabam 

refletindo em sua família, como em muitas outras famílias, o forçam basicamente a se 

alimentarem de favor, recolhendo alimentos rejeitados e de outras fontes. 

A postura de Odonato mediante esses agravantes que fizeram-se prevalecer nos seus 

dias e na maioria das famílias de Angola, o fazem decidir não mais comer, para ter o que dar 

de comer aos filhos (Amarelinha e CienteDoGrã). Já no início da obra, sua voz cada vez menos 

expressa o que sente e pensa, trazendo para si a caracterização do silenciamento das supostas 

minorias. Esses, entre outros fatores de comunicação, vão se constituindo na materialização 

física de seus sentimentos, um apagamento ininterrupto de sua existência em meio ao convívio 

de outros, porém cheio de uma nostalgia cada vez maior que o acompanha durante esse processo 

e se torna o agravante do fenômeno da transparência “— como, do corpo? — a voz de Odonato 

ficou tão transparente quanto o seu corpo” (ONDJAKI, 2013, p. 311.) 

O sujeito é historicamente construído e situado (VYGOTSKI, 1991) e conta com poder 

de intervenção no mundo. A transparência cultivada por Odonato, de modo singular e passando 

para o plural, é naturalizada como se um acordo tácito estivesse realizado, ela é significada por 

Odonato, em seu processo de construção/assimilação/representação de identidade. 

quando soube do sucedido, Odonato esteve largos minutos sem conseguir mover-se, 

não era o corpo que não respondia, era a mente, era o chamado ânimo, esse sopro 

interno  

— começaram as desgraças... espero que deus não esteja a dormir... — murmurou 

AvóKunjikise.  

Odonato parecia absorto, olhando pela janela, em busca de um lugar dentro do tempo 

— julgo que sofro da doença de mal-estar nacional — disse à esposa, sorrindo 

levemente 

— como assim? — Xilisbaba fez a pergunta sem mirar o marido 

— o país dói-me... a guerra, os desentendimentos políticos, todos os nossos 

desentendimentos, os de dentro e os que são provocados por aqueles que são de 

fora… (ONDJAKI, 2013, p. 167) 
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Essa naturalização pode ser lida como um processo de endurecimento ou resistência, 

empregada em uma força deturpada de pensamento cíclico de que “sempre pode piorar” ou 

“que bom que é com o outro, não comigo” a qual demonstra uma demarcação nítida de 

afastamento.  A fala do personagem demarca também um índice da relação entre o coletivo e 

individual, o entrelaçamento do singular e coletivo, construindo o sentido de voz que causa 

rupturas e desdobramentos, também caracterizando níveis de sentido para o fenômeno da 

transparência. Na personagem Odonato, alguns vínculos são mantidos, porém a naturalização 

da sua transparência é aceita por todos, sua esposa Xilisbaba observa preocupada, sua filha 

Amarelinha também, AvóKunjikise se esconde em mistérios que só os mais-velhos conhecem, 

os vizinhos e o restante da população de Angola, lhe são quase indiferentes. As suecas, que 

foram “importadas” veem a transparência de Odonato, na cena da Igreja, apenas como mais um 

dos truques nacionais angolanos. 

  

apesar disso, eram várias as pessoas que se detinham alguns instantes olhando para 

ele, não com uma especial certeza do motivo por que o olhavam, mas munidos de um 

pressentimento concreto e de uma irresistível atração, o homem afinal possuía já o 

corpo menos normal do mundo, do ponto de vista de quem olha e não o conhece, as 

veias eram nítidas, os ossos começavam já a deixar-se delinear nos seus estranhos 

formatos e encaixes, o seu tom de pele começava a perder personalidade para se esvair 

numa cor que, não sendo de fácil descrição, se afastava claramente dos padrões 

normais, ou mesmo animalescos, que usamos habitualmente para descrever a pele de 

um ser humano. (ONDJAKI, 2013, p. 225) 

Essa passagem dispõe uma visão da transparência, pelo povo, como se a transparência 

deixasse Odonato ainda mais a margem em que já estava, quem o circunda vê seu estado 

transparente, Odonato enquanto sujeito fica mais “visível” justamente quando esse processo de 

apagamento está se manifestando fisicamente em si. Ele é posicionado mais ainda à margem, 

como se não houvesse nenhum tipo de relação constituída entre esse fenômeno e as pessoas que 

vivem nessa comunidade cultural, essa capital literária chamada Luanda.  

Uma das propostas com essa análise, é identificar a construção da transparência 

realizada por Ondjaki, em nível performativo na literatura, no qual indexa um processo de 

identidade (sócio-histórico-cultural, logo, Pragmática), se amparando em uma proposta da 

tradução como olhar crítico e posicionamento do “eu” e o “outro”. 

Austianamente, estaria propondo a viabilidade da transparência enquanto ato de fala 

e, portanto, constituído de: 
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a) ato locucionário - o movimento realizado para identificação e produção de 

sentido; 

b) ato ilocucionário - a identidade como transparência, como uma forma de 

intervenção no mundo, uma tentativa de visibilizar o que estava presente, em 

forma concreta; 

c) ato perlocucionário - o efeito produzido sobre o interlocutor, em escala global.  

No caso de Os Transparentes (2013), o enunciador pode ser entendido tanto por 

Ondjaki em sua persona, quanto por Odonato, como personagem e também constituído de uma 

identidade, que dialoga também com o leitor, sobre o que acontece consigo. Para efeitos de 

análise, consideramos apenas o personagem Odonato, pois é aquele que irá testemunhar o 

próprio desaparecimento no progredir da transparência.  

A interlocução tomada em escala global é proposta, considerando que está em, e para, 

todos os envolvidos com esse fenômeno e que participam ativamente dessa construção de 

sentido. Não isentando evidentemente que esse “outro” da cena de interlocução também pode 

ser o leitor. Vale lembrar que politicamente abordando esse tema, até mesmo a escolha de 

isenção ou manifestação, é nesse contexto, um posicionamento. E logo, uma ação. 

A transparência de Ondjaki é como já abordado, formada em camadas de leituras 

diferentes, olhares ou traduções diferentes, sociais. Através do processo de construção desta 

análise, pode-se perceber que é permeada pelos seguintes fatores: 

a) pobreza; 

b) o indivíduo que se torna mais visível temporariamente com a transparência, 

todavia o povo ignora de o ser. Dessa forma resta ao personagem Odonato ao 

se ver tomado por isso, ele mesmo, sozinho, construir seu próprio sentido para 

o que já faz parte de si; 

c) translinguagem; 

d) luta pela sobrevivência/visibilidade; 

e) jeito Luandense de ser, onde cada um dá seu jeito, pra ganhar em cima do outro; 

f) AvóKunjikise como representante do apagamento com a tradição mais 

arraigada, transparência do Umbundu. E muitos outros, que pela quantidade de 

incursões e relações que podem ser realizadas estarão presentes ou ausentes, 

nessas reflexões. 
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4.1.2 Águas do prédio 

A importância da água e seu caráter relacionado à vitalidade se faz presente em 

diversas culturas. Nas narrativas africanas de expressão oral proliferam exemplos de 

conhecimento, que reproduzem a tradição e os ensinamentos morais e culturais em diversas 

comunidades. No Brasil, quando se pensa em África e no que temos próximo a ela, da cultura 

afro-brasileira vem em mente as reminiscências religiosas nas figuras dos Orixás Iemanjá, 

Oxum e Nanã, as três vinculadas ao elemento água e cada qual com suas particularidades. 

Ligadas a mitos originadores de intenções transcendentais (fonte da juventude eterna) entre 

outros, é incontestável a relevância desse elemento nas narrativas em que surge.  

Em Os Transparentes, é lançado como algo misterioso que não se esgota, uma 

especificidade do prédio, onde é tecido os principais enlaces da trama. E sua presença física, 

indexa um valor complexo de análise, pois implicitamente movimenta a subjetividade de cada 

indivíduo, quando em contato com a água do primeiro andar, e, portanto, constitui o real de 

forma diversificada. 

no primeiro andar, os canos rebentados e uma tremenda escuridão desencorajavam 

os distraídos e os intrusos a água abundava, incessante, e servia a finalidades 

múltiplas, dali saía a água para o prédio todo, o negócio de venda por balde, 

lavagem de roupa e viaturas, AvóKunjikise era das poucas a atravessar o alagado 

território sem molhar os pés nem nunca ter experimentado a tendência de escorregar 

- isso é um rio – dizia, sempre em umbundu – só faltam peixes e jacarés (ONDJAKI, 

2013, p. 14) 

Baseando-se no conceito temático-antropológico de Lourenço Joaquim da Costa 

Rosário, em A narrativa africana de expressão oral (1989), acredito que o romance possa ser 

classificado como uma narrativa em cíclica, pois a situação inicial (o questionamento do Cego 

ao VendedorDeConchas, sobre a cor do fogo e Luanda em chamas) é a mesma da final 

(Resposta do VendedorDeConchas). Acompanhamos pela narrativa a vivência das pessoas, 

demonstrando seu comportamento e construindo a sobreposição, já que ao mesmo tempo em 

que têm-se o movimento de contar sobre as pessoas e Luanda, essas mesmas coisas estão 

desaparecendo. Ondjaki realiza a construção de um mosaico de identidades, expondo as 

camadas que constituem os sujeitos e suas transparências. Característica explorada como uma 

exposição direta, com abertura para inferências pelo próprio leitor, ao movimentar seu 

conhecimento, nas palavras de Britto (2012), o leitor precisa formar uma representação própria, 

sobre aquela representação que foi dada pelo autor. As evidências de questões relacionadas à 
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sociedade de Luanda, seus costumes, hábitos morais e a resolução do dia a dia, são apresentadas 

na obra e repercutem também questões semelhantes na Luanda contemporânea. 

dominava os segredos daquelas águas até onde estas se davam a entender porque, 

assim como a misteriosa arca do Noé não conhecia falha de energia mesmo quando 

toda a cidade sucumbia à escuridão mais ou menos duradoura, também aquele 

primeiro andar não sucumbira nunca às mais convincentes faltas de água 

generalizadas […] (ONDJAKI, 2013, p. 258) 

Os efeitos da água que não cessam no prédio da Maianga, incluem desde sensação de 

bem estar, refrescamento, ambiente para reflexão e mergulho interior, até aprofundar e reavivar 

sensações adormecidas de caráter sexual. É interessante notar que, apesar de Paizinho utilizar 

para o negócio de lavagem de carros, uma figura oportunista como JoãoDevagar sequer cogita 

um meio de ganhar dinheiro com ela ou então as pessoas que a transpassam no meio do romance 

para chegar até o CineCamões. Tomada como um mistério e tratada como um segredo, as águas 

que inundam o prédio e garantem a subsistência de seus integrantes é também a responsável 

por, no final, lhes proporcionar esperança.  

Retomando agora o fio responsável pelo rompimento com a esfera do sobrenatural, o 

fenômeno da transparência, movimento que está sendo construído durante essa análise, também 

se estende às águas do prédio. É um relato comum na narrativa, as constantes faltas de serviços 

essenciais, como luz e principalmente água, logo seria plausível imaginar a água no prédio 

como uma “mina de ouro”. Todavia não é isso que ocorre, para as pessoas que circulam pelo 

prédio e os residentes, esse bem é mantido em sigilo, logo uma forma de “privatização” da água, 

uma forma de transparência para os que têm conhecimento e ausência total ou apagamento para 

os que não estão inseridos nessa comunidade. É inclusive um paradoxo, ao pensar numa das 

características que Odonato atribuí para o crescimento do próprio estágio de transparência, 

tempos em que as pessoas estavam mais unidas, no qual esses sujeitos, que já possuem em si, 

enquanto pobres e miseráveis, uma transparência que é imposta e mantida pelos detentores de 

poderes, decidem eles próprios, também construir esse fenômeno a própria maneira. Observe o 

diálogo entre uma jornalista e um dos residentes do prédio: 

— e a água? ninguém resolve esse problema? 

— mas que problema? 

— a água lá embaixo, aquilo parece uma cascata, e as pessoas têm que ter imenso 

cuidado para subir 

— não, não é preciso ter tanto cuidado, preciso é conhecer — respondia, sério, Edú 

—, se você não conhece, não deve subir. mas se você não conhece, também, já é um 

aviso para nós: então o quê que você veio fazer aqui? 

— eu? 

— não, não você. qualquer pessoa, está a entender? 



57 

 

— então a água não é um problema? 

— mas a água na sua terra é algum problema? a água é para todos, chega aqui ao 

prédio, e é distribuída. qual é a maka, minha filha? 

— maka? 

— maka é problema 

— entendi 

— maka grossa é problema mais complicado 

— maka grossa? 

— sim, maka grossa. e ainda tem “maka mesmo” 

— maka mesmo? 

— que te acontece só assim. que te afeta, pode ser na tua vida ou no teu coração 

— no coração também pode haver “maka”? 

— então não pode? você que é tão jovem não sabe disso? (ONDJAKI, 2013, p. 217) 

Em uma passagem da obra, AvóKunjikise se refere às essas águas “como se fossem 

um rio, faltando-lhe apenas peixes e os jacarés” (ONDJAKI, 2013, p. 14). Veja bem, não seria 

essa uma analogia à privatização, que em uma certa medida, já está sendo realizada pelas 

pessoas que conhecem sobre esse primeiro andar? Essa hipótese, possui uma certa conexão com 

a intenção de Dom Cristalino, no qual durante a obra inteira, se mostra uma figura pública com 

muitos poderes e envolvimento político fluente, pois é a suposta ausência de limites de suas 

capacidades, advindas do fato de que construiu ‘sozinho’ seu império de água e se assentou 

confortavelmente em um posto, elitizado, onde lhe será viabilizado, após sucesso com as 

escavações de  petróleo em Luanda, a privatização de toda a  água da população luandense. 

Uma pincelada da amplitude desse cenário pode ser vislumbrada no discurso do Esquerdista: 

— durmam... — dizia o Esquerdista com ar irónico, e triste, e desapontado, e sério — 

durmam, enquanto vos enźam o dedo no cu sem aparar as unhas... durmam enquanto 

vos anestesiam com doses de suposta modernidade!, é carros lindos, é internetes que 

nem funcionam, é marginal nova com prédios construídos em areias dragadas sem 

pedir licença à Kianda, é furar o corpo da cidade sem querer ouvir os outros que já 

furaram o corpo das cidades deles, onde não deu certo... ouçam bem, dorminhocos, lá 

não deu certo, e aqui, porque somos estúpidos, cegos e coniventes, isto é, porque 

somos globalmente corruptos, aqui a cidade vai ser furada, a água vai ser privatizada, 

o petróleo vai ser sugado sob as nossas casas, os nossos narizes, e as nossas 

dignidades... enquanto os políticos fingem que são políticos... enquanto o povo 

dorme... enquanto o pobre dorme… 

 
um silêncio bruto, rumor dos pensamentos que finalmente se processavam, foi apenas 

quebrado pelo som de quatro ou cinco homens a fazerem o que naquele momento lhes 

pareceu que era o que restava a ser feito, sorver ruidosamente as suas cervejas, olhar 

para longe sem olhar para os olhos dos outros, coçar a cabeça e o peito, deixar que as 

paredes do lugar falassem com as suas vozes mudas erguidas acima das vozes mudas 

dos homens  

 

— não me fodam... rematou o Esquerdista, sentando-se à sua mesa, retirando da mala 

diplomática os seus infindáveis papéis e desatando a escrever incessantemente. 

(ONDJAKI, 2013, p. 237) 
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Existem mais passagens na obra, onde é possível identificar a ruptura e permanência 

de vivências, esses recursos servem como uma forma de envolver o leitor na urgência dos que 

vivem em Luanda. Um apelo, um querer demonstrar ser possuidores de conhecimentos 

estrangeiros, manusear tecnologias atuais e comentar seja o que for, sobre o que for, mesmo 

que ao olhar para sua própria realidade, não possua sequer as condições monetárias de usar um 

celular com crédito.  

4.1.3  Crenças 

Muito do que se relaciona como senso comum, e marcas identitárias de determinadas 

comunidades, são reminiscências de tradições que transpassaram gerações e continuam sendo 

reproduzidas contemporaneamente, apesar de possivelmente ter perdido há muito tempo sua 

forma "original" e talvez, seu sentido e o significado, possam ter sofrido algumas alterações 

com o decorrer da passagem de tempo, graças ao caráter plástico da língua e  principalmente 

por se configurar como um terreno de constantes disputas, identitárias, ideológicas, entre outras 

(BENJAMIN, 1985; PRATT, 1986; SANTIAGO, 1989; SILVERSTEIN, 1977; 

WITTGENSTEIN, 2000).  

Michael Silverstein (1996, p. 266), aborda sobre a fala ser como um sistema elaborado 

de tipos de eventos de discurso, cujo ordem organizada pelo valor indexical fundacional 

acarreta o valor “criativo” como resultado de algum tipo de intervenção ideológica. 

Tiro na zona matakal, digamos assim, era, naquele bairro, um sinal premonitório de 

algo não muito bom, soldados amigos e mesmo mais-velhos daquela rua, atingidos 

intencional ou semquerermente na zona traseira, haviam tido finais pouco felizes ao 

fim de alguns dias. Vizinhos atingidos na cabeça e até mesmo no peito, após cirurgia 

ou tempo de espera, era gente que se mantinha viva até os presentes dias para contar 

como havia sido. Mas dos outros, os atingidos em zonas menos fáceis de descrever, 

não havia sobrado um. (ONDJAKI, 2013, p. 124) 

O contexto acionado do excerto acima, provém das situações de conflitos civis, sejam 

os cotidianos (a cidade é permeada em violências de diversas ordens) ou os vivenciados no 

período de guerra, sendo portanto, uma construção linguística que demonstra como os sujeitos 

se apropriam e trabalham com a materialidade e  quanto o conhecimento, que poderia ser tido 

como ‘micro’ acarreta uma cena sociocultural de grande complexidade: a violência como parte 

integrante do cotidiano, os corpos e espíritos destituídos de integridade, a escassez e 

dificuldades de acesso a saúde e cuidados vitais básicos, o extraordinário quase suprimindo o 

científico como senso comum, no caso do tiro em ‘zonas menos fáceis de descrever’ gera um 
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significado que vai além do sentido denotacional das palavras, uma marca implícita do efeito 

de vergonha, mas também a possível realidade de ter que lidar com a morte do ferido. 

Caracterizando mais uma forma de transparências, esses costumes e vivências de 

tempos anteriores podem ter perdido seu formato e aplicação originárias, porém sofreram 

mudanças e ainda sobrevivem em meio ao conhecimento de grupos identitários comuns, suas 

marcas continuam percorrendo o tempo e a mitigação ou ressurgimento deles podem ser 

experienciados e realizados pelos falantes em interação, mantendo vivo portanto esses 

elementos que sofrem o apagamento, transparência e por fim “somem” caso não sejam 

vivenciados pelos sujeitos. 

4.1.4  Promessa 

Uma parte das narrativas africanas, trabalham a questão da promessa e de suas 

consequências (ROSÁRIO, 1989). Essa sabedoria, nos contos, normalmente está envolta ao 

animismo e a responsabilidade advinda de penhor de sua palavra, com consequências drásticas 

para os que se julgam mais sorrateiros.  

Austin expõe que nossa palavra é nosso penhor (1991, p. 27) e imagino essa colocação 

aplicada de forma formidável e literal na cena “sobrenatural” que sucede o falecimento e a 

jornada de CienteDoGrã. A promessa é usada como um exemplo de performativo: o ato de 

prometer, na cena em questão, Odonato menciona a promessa de CienteDoGrã em não voltar 

para casa nem morto. Promessa essa que o personagem leva ao cabo até a última instância. 

- mas um corpo pode pesar assim ou o quê? - perguntou ZéMesmo 

- acho que sei o que foi 

- é o quê, então, tio Odonato? - Paizinho ia atrás, enjoado com a figura e o cheiro do 

cadáver 

- ele tinha me dito um dia, “nem morto volto para a tua casa” só pode ser isso 

- só pode ser isso – confirmou, sério, ZéMesmo (ONDJAKI, 2013, p. 318) 

A indexicalização de costumes e tradições antigas aparecem com frequência na obra, 

contrastando com a quase histeria em se fazer ser moderno e avançado globalmente pela 

população. Um devir ao mundo, como sinônimo de ruptura e ansiedade que mascara a presença 

ferrenha das tradições da comunidade. Avó Kunjikise - representante da tradição nesse contexto 

- comenta que CienteDoGrã “sempre foi pesado na vida e o é na própria morte” (ONDJAKI, 

2013, p. 319). Uma observação mais pontual e clara, do que a resposta de Odonato, com “só 

pode ser isso” conforme o excerto acima, encerrando rapidamente a discussão sobre o tema, 

permitindo a ambiguidade na interação com essa passagem. 
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Esses rituais, como a finalização de “só pode ser isso” são formas socialmente aceitas 

de se portar, de conduzir a interação, dentro do contexto da trama da obra. Possuem sua própria 

lógica, de interface cultural que interpenetra, e, portanto, vai além, da interface gramatical. 

4.1.5  Concretização do abstrato 

Através de um jogo de linguagem, Ondjaki transforma o abstrato em um ser ambíguo, 

com projeção escalar estritamente ligada aos diversos níveis sociais em Luanda, o alcance do 

falecimento da camarada Ideologia (ONDJAKI, 2013, p. 309) é tal, que por mais corrupto que 

seja o cenário político, é instituído luto de três dias para a senhora, afinal, sua representação, 

diga-se identidade cultural para a sociedade, é tida como um dos pilares morais e cívicos da 

nação. 

O fato da declaração pública, em todos os meios possíveis de comunicação, torna eleito 

como  “verdadeiro” e portanto dá sentido às práticas a posterior; como enviar alimentos à 

suposta família e amigos da senhora Ideologia; e principalmente o sentimento de melancolia 

que atinge os mais velhos, em comparação, apenas uma certa lentidão interfere nos hábitos dos 

mais novos, demonstrando dessa forma as camadas de efeitos advindas dessa performance 

comunitária e até mesmo uma inversão de sentidos que são relacionados aos jovens 

(melancolia) e aos mais velhos (lentidão).  

No enunciado performativo, a referência do enunciado é produzida pelo próprio 

enunciado. A consciência metapragmática que é acionada mediante este anúncio, exemplifica 

a luta de valores e saberes do que constitui o real para os indivíduos que estão inseridos em uma 

mesma comunidade linguística, através da qual é movimentado um conhecimento cultural, 

necessário para a compreensão da cena e para o leitor da obra, principalmente no que está 

implícito na comunicação.  

Conforme Blommaert (2020), a produção de significado se dá em como as pessoas 

organizam os índices, criam ordens indexicais, ou seja, moldam uma determinada ordem de 

índices que juntos produzem significado. Sendo este, um significado que vai além do dicionário, 

o significado como identidade.  

O mundo explícito de significado é ancorado em estrutura gramatical, morfossintaxe, 

léxico entre outros e grande quantidade de sentidos implícitos são incluídos na produção de 

pedaços explícitos, juntos constituem os sentidos reais do que produzimos na comunicação. E 

é através da Pragmática que é possível visualizar como o sujeito coloca o conhecimento nesse 

jogo, como mobiliza os contextos sociais mediante o situacional, pois a forma como o conteúdo 
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denotacional da língua se apresenta, logo o que a língua captura do mundo, não é fixo e depende 

de uma prática cultural para que se possa compreender o sentido das palavras inseridos naquela 

comunidade linguística e também, mas de forma exclusiva, da forma como a identidade é 

construída nesse meio. 

4.1.6  Vontade humana 

Na sequência do anúncio do falecimento, o Presidente determinou o encerramento das 

festividades que adviriam pré e pós eclipse, pois “Angola anuncia ao país e ao mundo […] o 

cancelamento total do eclipse” (ONDJAKI, 2013, p.338). Como uma figura representativa de 

forte influência modeladora, uma vontade que influencia, molda a natureza para que seu desejo, 

seu plano, seja por ela mesma realizada, não pela subjugação de sua vontade própria - o crescer 

para cima -  mas de modo que a direção de sua autonomia sustenta nosso plano humano e desta 

forma viabilizando os efeitos - puxa para baixo - da gravidade.  

Essa ação expõe o conflito de forma, a humanidade versus Natureza, a subsequente 

queda/submissão da natureza como uma vingança contra o homem - que a construiu/moldou - 

a natureza que se encontra fora de si, e no entanto em certo sentido dentro de si (lembra o Eu 

poético). Essa decadência, ainda que possa ser uma ‘derrota’, domar a natureza que se rebela, 

exacerbando o declínio da forma. 

Tendo mobilizado muitos recursos, investido fortemente em propagandas e aumentado 

a incidência de turistas estrangeiros, assim como todo o povo de Luanda já havia iniciado e 

preparado suas formas de comércio e esperavam ansiosos o momento em que o ápice, 

aconteceria, o Presidente como representante eleito da comunidade e do Partido no poder, 

concluí sem remorsos o fim de algo que ainda não tinha acontecido, um fenômeno natural 

mundial, única exclusivamente, por sua vontade e consequentemente de todos que o apoiam, 

na narrativa “logo de seguida a informação foi confirmada cientificamente pela NASA  e outras 

agências congéneres, algo no movimento planetário se havia já alterado” (ONDJAKI, 2013, p. 

399). 

Notadamente transformando através da vontade humana, um fato natural em 

sobrenatural, independente das implicações filosóficas e econômicas, tornando verdadeiro o 

poder movimentado por sua decisão e consequentemente estabelecendo de uma forma 

deturpada, uma suposta hierarquia da NaçãodeAngola perante o restante de mundo. 

Enquadrar com os conceitos ocidentais de maravilhoso, mágico, fantástico ou seus 

realismos, evidenciam como são insuficientes esses meios de categorização. Para Sueli Saraiva, 
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estas categorias são “insuficientes para abarcar artisticamente a realidade sociocultural de povos 

que não abdicam de suas tradições de cunho animista, ao mesmo tempo em que se inserem no 

sistema capitalista moderno.” (SARAIVA, 2007, p. 2). 

Corroborando com o que Harry Garuba diz, que o “‘realismo mágico’ é um conceito 

demasiado estreito para descrever a multiplicidade das práticas de representação que o 

animismo autoriza” (2012, p. 244), e que fogem das nossas concepções como crias de um 

sistema educacional em moldes eurocêntricos. Garuba aponta que o animismo, enquanto “um 

modo de consciência religiosa” evoca um inconsciente e um materialismo animistas, que 

constantemente buscam um "reencantamento do mundo”, em um  

[...] processo segundo o qual ‘elementos mágicos do pensamento’ não são deslocados, 

mas, ao contrário, constantemente assimilam novos desenvolvimentos na ciência, 

tecnologia e a organização do mundo dentro de uma cosmovisão basicamente 

‘mágica’.” (GARUBA, 2012, p. 239) 

Essa práxis realizada pela figura detentora de poder público, o Presidente, representa 

não apenas a realização da vontade humana se tornando concreta no contexto da obra, mas 

também, é uma ferramenta que evidencia para quem é concedido esse espaço e de quem a 

vontade ou voz é ouvida, uma voz que é efetiva e efetivada através de práxis que reproduzem a 

desigualdade social. 

Constrói uma espécie de metáfora, Angola em cenário global que não é “vista”, logo 

transparente e a Angola, que é forçadamente “vista” após a manifestação da vontade humana, 

na figura detentora de poder do presidente, poder e voz com alcance global. Uma presença que 

é sentida e hierarquiza não apenas a voz dos habitantes de Luanda que tiveram a voz tolhida 

nesse espaço para se manifestar a respeito dessa decisão, assim como os estrangeiros e turistas 

que estavam envolvidos com a questão do eclipse, e sem sombras de dúvidas, o restante do 

mundo, para o qual Luanda apenas seria o melhor “ponto” para observar os efeitos do eclipse, 

se tornou a detentora do poder de ação da manifestação desse fenômeno natural em si. 

 

4.2 CONTEXTO GLOBAL, POLÍTICO E SOCIAL 

 

Relacionamos a seguir os excertos que demonstram a construção da transparência 

como um fenômeno linguístico, social, cultural e político regular, que atinge um coletivo, 

comumente demarcado como uma minoria e o quanto é vital o reconhecimento não apenas 

desse coletivo, mas também de sua relação com o indivíduo. 
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Abrimos dessa forma a percepção para ceder voz aos personagens que teceram esses 

sentidos durante o processo de leitura, a voz do Carteiro, do Esquerdista, dos tantos personagens 

que estão perdidos em sua ânsia de se fazer ver ou sobreviver, a tal ponto que esquecem da 

força que há quando o individual ressoa no coletivo. 

Pretende-se através dessa exposição corroborar com a argumentação criada por 

Ondjaki durante a obra Os Transparentes, não há simplicidade na cultura e em seus recortes: 

multilinguismo, diferenças de classes, na política ou qual seja o enfoque, essas esferas devem 

ser acionadas conscientes de que todos estamos aptos a nos inserir, aprender, discernir e atuar 

de alguma forma, pois cada presença é relevante e significativa e a voz deve ser ouvida. 

4.2.1  Esvaziamento estatal 

O papel social de Ondjaki como escritor pressupõe uma postura de rompimento com 

a literatura burguesa. A obra literária se comunica com o sujeito leitor, na subjetividade, porque 

a singularidade que é marcada como a quebra de padrões se comunica com nossos sentidos, 

através dos quais dispomos, do que se chama experiência humana. Levando-nos a questionar, 

até que ponto é possível ou não trabalhar as singularidades, quais mecanismos linguísticos, suas 

articulações e efeitos de sentido são produzidos. 

Essa depuração do olhar é evidenciada mediante a criatividade, sendo a obra literária 

um processo de semiótica, que envolve o verbal e o textual. Os Transparentes, possui 

nitidamente marcas de oralidade, como podem ser vistas durantes os excertos dessa análise, são 

camadas de sujeito que se constituem e vão se construindo durante o processo narrativo, através 

do qual o diálogo do locutor, com seus desejos, intenções e subjetividade, implica também na 

intersubjetividade com e para o outro.  

O texto literário, como fenômeno comunicativo: ação e linguagem, apresenta 

conhecimento de mundo, em seus elementos extralinguísticos como condicionantes do uso de 

estruturas verbais e suas intenções estéticas.  

No caso do esvaziamento político estatal, trata-se exatamente de uma outra forma de 

transparência, na qual a imagem de política (regida por diretrizes, conceitos e outros aportes) 

se torna tão turva, que em determinadas passagens, ela se esvai e o que vemos é os personagens, 

tecendo uma política do cotidiano, sem grandes consciência disso, uma política a nível micro 

que não se vê amparada legalmente a nível macro, a menos que consideremos esse nível macro 

simbólico e não condizente com a realidade de uma política ritual - em que o ‘normal’ é agir de 

tal forma, criando sua própria forma de fazer as coisas acontecerem em meio a comunidade em 
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que está inserido e cujo alcance é recortado por alguém sabiamente mais engendrado nos 

costumes desse “fazer” política do cotidiano, um processo que extrapola o banal e movimenta 

não apenas conhecimento de mundo, como a criatividade para tecer novos contextos com ele. 

As relações de poder, são expressas em níveis hierárquicos, situando na cena de 

pessoas que detêm o poder, o personagem mais reconhecido como Assessor (SantosPrancha), 

é uma figura emblemática para o esvaziamento político. Imbuído de uma persona frágil, sua 

atenção é voltada para temáticas medíocres, assumidamente um ‘laranja’, que mal faz o trabalho 

de Assessor do Ministro, ocupando um ‘espaço’ que permanece vazio de significado na área 

política. 

Efetivamente, em seu próprio modo de se ver e identificar como sujeito, ele se dá ares 

de importância através de sua performance, acompanhamos ele se apropriar durante o próprio 

discurso de pausas na fala, visando descaradamente efeitos no interlocutor (ansiedade, 

humildade, irritação, estabelecer a relação de superioridade); preâmbulos que não chegam em 

lugar nenhum; têm-se como uma imagem representativa de leis superiores e que em sua função, 

lhe permitem menosprezar os subalternos, usufruir do nepotismo ao ‘empregar’ parentes como 

os fiscais DestaVez e DaOutra.  

Essa performance contribui para alimentar a complexidade da relação entre  o que 

efetivamente está inscrito, assumidamente um valor, aprovado e ritualizado socioculturalmente 

e a práxis realizada no real, na interação dos sujeitos com sua materialidade; como pode ser 

visto no excerto a seguir, um recorte do diálogo entre o jornalista PauloPausado e 

SantosPrancha, a respeito do agendamento de  uma possível entrevista com o Ministro, com a 

temática da ‘maka’ da água, nas palavras do jornalista “a população já sente há algum tempo”. 

- Senhor Assessor, o motivo… 

- só um momento, Paulito - pegou no telefone - DonaCreusa, traga mais gelo por 

favor, já sabe que não gosto de ver esse balde de gelo pela metade, não é assim? hum… 

não quero saber. mande alguém comprar… o quê? mas você acha que eu tenho verba 

pessoal para gelo do Ministério? faça-se cumprir, DonaCreusa, e não me aborreça o 

juízo, faça-se cumprir! - desligou o telefone, insatisfeito 

- tudo calmo por aqui? - Paulo tentou começar 

- tudo calmo… tudo sob controlo, este Ministério não é como os outros, aqui tudo 

funciona mesmo, só me irrita esta questão do gelo, já viste a gaja da minha secretária 

a perguntar quem é que paga pelo gelo? essa é boa! - fez uma das suas pausas, mas 

não conseguiu causar a Paulo nenhum desconforto - então tu andas a querer ver o 

senhor Ministro? (ONDJAKI, 2013, p. 91) 

Ainda sobre essa questão, temos nas figuras dos fiscais DestaVez e DaOutra, uma 

extensão desse braço orgânico de esvaziamento estatal. São parentes de um político, que 

proclamam representar seus interesses e terem acessos à regalias. Perpassam Luanda realizando 
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inferências relacionadas a supostas leis e procedimentos nos mais diversos negócios da cidade, 

acessam locais que seriam ‘privados’ ou ‘particulares’, incluindo entre esses festas, enterros e 

outras situações ritualísticas para benefício próprio, propagando e se beneficiando de uma 

suposta esquematização de acordo com o processo burocrático democrático, visando facilitar a 

vida do cidadão comum e portanto, “ignorante” de seus direitos. 

(...) quando ia sair, os fiscais voltaram 

- podemos penetrar, dona ComForça? 

- é o quê? - ela parecia espantada 

- e se podemos entrar? viemos falar com o camarada seu marido (ONDJAKI, 2013, 

pg. 97) 

A sutileza do  uso de palavras descontextualizadas socialmente no emprego de relações 

afetivas e a interferência na intimidade dos habitantes dos prédios, como pode-se ver no excerto 

acima, indicam que os fiscais fazem o movimento claro que visa os objetivos dos indivíduos 

que participam do ato comunicativo, por estarem amparados “legalmente” e portanto são um 

símbolo da política, galgam o mesmo caminho do Assessor, evidenciando através de sua 

performance uma superioridade, um conhecimento ou alcance em poder maior do que 

efetivamente possuem, visando distinguir-se dos meros habitantes do local, ou seja, apagar a 

relevância do “outro”, alimentando o processo de invisibilização e transparência.  

É possível inclusive, nesse mesmo excerto, pelo uso descontextualizado da palavra 

“penetrar” inferir uma ameaça à integridade da personagem MariaComForça - movimentando 

esferas como o machismo: o sexo frágil, o ser subalterno; a transparência do indivíduo como 

sujeito de direitos: por ser pobre, mulher, uma vendedora de rua como tantas outras; uma 

ameaça sexual: frequentemente visa a desmoralização do sujeito como tal; e certamente, a quase 

ausência de limites do alcance do poder, dos ditos representantes da política e das leis. 

A inefetividade da Burocracia tem-se marcada com propriedade no veículo com rodas 

que o Carteiro clama durante todo o romance. Recebido uma educação ‘à moda antiga’ o 

Carteiro percorre a obra pedindo apenas duas coisas: atenção e que entregue suas cartas às 

autoridades competentes, para que analisem e autorizem a apropriação de ao menos uma 

bicicleta de marcha à sua função árdua de entregar cartas.  

As inúmeras cartas, são escritas toda à mão, em letra refinada, em um papel de vinte e 

cinco linhas, em tom sério e oficial, embarcando uma argumentação consolidada inclusive em 

leis internacionais referentes à profissão de entregador. O Carteiro é um dos personagens que 

leva consigo vários índices: a desvalorização da educação, o engessamento das ‘letras’, o 
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complexo relacionamento entre o que seria ‘inteligência’ por estudos e a da vivência, a 

persistência e crença na efetividade da burocracia, o esvaziamento do significado de política, 

em suma, e fundamentalmente, mais um dos movimentos de transparências relacionados à 

identidade como sujeito, pois sua voz, como tantas outras também não é ouvida. Logo, ele é 

uma presença anacrônica, de tantas relações de problemas que perpetuam na espécie humana, 

no presente. 

- desculpe, camarada Cristalíssimo, não se trata nada disso, não estou necessitado de 

dinheiro, muito agradecido 

- como assim? 

- venho simplesmente deixar-lhe na consideração de uma missiva 

-  o quê? porra, é com cada língua portuguesa... (ONDJAKI, 2013, p. 166) 

A motorizada do Carteiro, uma simples concessão para que o profissional que tem os 

ombros marcados pelo pesado saco de cartas que entrega, se perde no turbilhão de interesses e 

outras prioridades sem fim. O Carteiro enquanto sujeito, deixa-se abandonar em suas 

necessidades básicas, para manter a postura profissional, um cidadão e requerente, utilizando-

se de maneira exemplar da linguagem, buscando até seus últimos momentos perscrutar os véus 

da diferença de classes e indiferença social, abandonando a si como sujeito e se sujeitando a 

situações discriminatórias, nas quais, polidamente se posiciona como um terceiro, apenas 

observador, para que assim, possa supostamente aumentar suas chances de conseguir alcançar 

seu intento: ver a máquina burocrática funcionar. 

4.2.2  Politização da narrativa 

É no quarto “respiro negro” que o leitor é saudado pela materialização de questões 

políticas, pontuada com a morte da Ideologia. Este é um ato, sem sombras de dúvida, de 

estranhamento que tenciona a experiência de leitura, indo além do término desse episódio. Esse 

estranhamento, se dá pelo caráter crítico dessa cena, pois há quem pense a Ideologia, como algo 

que está inserido em qualquer práxis que envolva atividade humana, a morte dessa Senhora, 

portanto, não é viável de ser passivamente aceita.  

Ocorre um processo de naturalização dessa significância e a cidade entra em torpor, se 

preparando para os rituais de passagem. Pensar na Ideologia, algo pulsante e presente em 

qualquer coisa, é abrir a concepção de relações para a utopia da neutralidade, é incoerente 

assentir que exista algo feito por humanos e que seja totalmente neutro, politicamente falando. 

Acarreta nesse falecimento da Senhora Ideologia, elementos do materialismo que constituem 

nossa sociedade, a práxis de comunidades linguísticas, o contexto pessoal, político, histórico, 

entre outros, que impossibilitam ser dissociados da construção do coletivo. 
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O cancelamento do eclipse ocorreu após o falecimento da Ideologia. Como um estopim 

pontuando que tempos obscuros virão, afinal o cancelamento do eclipse total por “vontade 

humana” e não como fenômeno natural é atestado globalmente após o anúncio realizado pelo 

Presidente do Partido. Ilustra dessa forma, um contraste gritante de desprendimento da vontade 

humana que se concretiza indiretamente com a Ideologia, e com isso a permissividade de todo 

o arcabouço teórico do iluminismo, cientificismo, positivismo e consequentemente a teorias 

como purificação e a suposta naturalização da neutralidade para a comunidade como um ideal 

de vida. 

Não está inserido apenas na Pragmática, mas em outros saberes, somos constantemente 

perpassados por muitos modos de vida, que coexistem em movimentos de tensão. Nós somos 

sujeitos de nossos discursos, mas também interlocutores, e nossos discursos não são única e 

exclusivamente constituídos por nossa voz, eles são perpassados por vozes que se digladiam e 

se constituíam como conhecimento histórico e sociocultural que não podem ser resumidos à 

caráter de neutralidade, submissos a uma regra chamada ciência ou o que for; nós como sujeitos 

não fazemos coisas sozinhos, nossas vozes não permeiam apenas o tempo presente em que 

estamos inseridos, vão além. 

O intertexto está presente, a reprodução de ideologias, discriminações e preconceitos 

permeiam discursos em qualquer interação humana. Possuir uma postura analítica e crítica a 

esse respeito, problematizar e questionar os fatores que são alavancados todas as vezes que 

vamos tecer nossas opiniões e expor ao mundo nossa identidade, não é assumir um 

posicionamento a favor de uma neutralidade, é assumir o que nos constitui enquanto seres 

humanos e defender a reconstrução de um processo de educação, que considere a vivência, as 

construções múltiplas de conhecimento e fenômenos linguísticos-ideológicos que as permeiam.  

O Esquerdista, reforça um questionamento crítico a respeito do valor da palavra 

escrita, supostamente culta, iniciado com o Carteiro e suas cartas de 25 linhas, junto a sua fé no 

funcionamento da Burocracia. O Esquerdista por si só, é uma figura deslocada, quase um 

complemento de cenário; sendo possível imaginá-lo como a figura de um historiador, ele está 

vivendo a história, entretanto não se envolve diretamente, sua relação com a práxis basicamente 

se restringe a observar, escrever e tecer poucas interações com o restante das pessoas que 

frequentam a Arca de Noé, constituindo-se portanto, em uma de suas facetas como um 

intelectual do povo marginalizado. Mais um caso de transparência em meio a tantas outras que 

compõem Luanda. 
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[...] Noé olha de longe para os recortes de obituários que colecionara na parede perto 

da sua arca. 

-Vamos de Mao a pior, já dizia o chinês 

-isso é verdade -  concordava o Esquerdista, pedindo mais uma cerveja -, é por isso 

que é preciso escrever, deixar um legado! - voltava às suas notas escritas -, é preciso 

que os mais-novos saibam do passado e tenham outras referências, hoje é só 

telenovelas, parabólicas e discotecas, mas é preciso deixar um manifesto do nosso 

desagrado! (ONDJAKI, 2013, p. 310) 

A reprodução do discurso “é preciso escrever, deixar um legado!” retoma novamente 

o valor imbuído nas letras, ratificar essa informação, pois a metodologia empregada pelo 

Esquerdista é de lápis em punho e inúmeras folhas, em meio ao acesso às novas tecnologias 

que abundam em Luanda, às vezes até mesmo antes da exposição internacional. Símbolo de 

uma atividade manual que cai cada vez mais em desuso, de ideologias burguesas e a 

reconstrução artística e poética da mesma, o escrever a história ganha um novo significado com 

a postura do Esquerdista, justamente pelo espaço de fala que ocupa.  

Ele faz parte do povo, é mais um dos transparentes que abundam em Luanda, possui 

um posicionamento cético e crítico de situações que passam despercebido por outros e é 

justamente ele, o responsável pela tentativa de contar a história, como ela realmente aconteceu, 

do ponto de vista dos que mais sofrem e sofreram com todas as nuances que ocorrem na vida 

cotidiana. Um fazer a escrita moderna como espaço de tensão entre tempos e formas de vida 

coexistentes e muitas vezes tidas como incompatíveis, logo, faz vir à tona a constituição do que 

é essa transparência que se tornou fenômeno extralinguístico. 

4.2.3  A presença do estrangeirismo na obra 

A presença cultural estrangeira no romance, no aspecto linguístico, se faz presente 

através da translinguagem10,  semioses para além dos códigos, marca de identidade híbrida nas 

práticas cotidianas, demonstrando através dos discursos que circundam o meio social, a 

incorporação cultural. Temos em Os Transparentes (2013), além do inglês a presença de uma 

vertente do “inglês” como construção única e particular de cada indivíduo que compõem as 

cenas sociais, como pode ser visto na seguinte passagem: 

- the women are so beautiful - o americano comentou 

- yes, very biutiful, naice, bonitas...Angola, all hot, cláima uórm chiks…, very 

naice dence, kizomba, you know? 

- kizomba? 

- yes, nexonal dence, kaizombah! (ONDJAKI, 2013, p. 110 - grifo nosso) 

                                                 
10

 Termo cunhado por WILLIAMS, C. Leia mais sobre em 

https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1641. 
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Essa passagem indexa a desigualdade sofrida em África, através do multilinguismo, 

no qual cada pessoa visando sua sobrevivência, independentemente de ter sido escolarizada ou 

não, faz e reproduz questões políticas cotidianamente. As construções “biutiful”, “naice”, “you 

know” pontuam uma tentativa de aproximar a pronúncia de forma a ser compreendido por 

falantes ‘nativos’ daquele idioma, realizando um processo de ruptura ao não haver 

supostamente preocupação em alcançar proficiência em relação às formas mais conceituadas 

como referencial, como o inglês britânico ou americano. 

As construções “cláima uórm chiks”, “very naice dence”, “nexonal dence” indexicam 

nessa fala e/ou postura, uma identidade híbrida do falante, que incorpora de forma limitada a 

fonética do idioma reconhecido e portanto visível e valorizado culturalmente, criando como um 

efeito não desejado a implicação de sua falta de domínio e consequentemente relacionada 

ineficaz escolarização (aqui pontuamos o inglês, como língua do comércio internacional) e a 

desconstrução de uma palavra própria da comunidade “kizomba” transformada em 

“kaizombah” como testemunha dessa hierarquização.  

Uma presença menos marcada, porém, de grande relevância como exemplo de 

interação linguística e também evidência da práxis sociocultural, é a do vendedor de óculos 

para o eclipse, na cena do aeroporto (ONDJAKI, 2013, p. 108-109; 270-272). Esse personagem 

demonstra muita habilidade para interagir com o possível cliente, movimentando 

conhecimentos e contextos interacionais - as vantagens do produto, não apenas para ver o 

eclipse, mas como instrumento para disfarce de intenções, inclusive nos casos onde não se tem 

certeza se a pessoa observada é ‘homem ou mulher’, referências a figuras políticas, como o 

Lula - fazem parte da práxis que lhe assegura a sobrevivência.  

Não há em específico um excerto dele pronunciando “inglês”, como acontece no 

Brasil, mas podemos visualizar através da  construção de seu discurso, essa mesma 

possibilidade, de aplicação do “Inglês” da sobrevivência - o Inglês sem estudo formal, das 

supostas minorias, da marginalização - assentado nas práticas do cotidiano, situação que indexa 

a marginalidade cultural do sujeito, como processo de construção de identidade, a 

hierarquização do saber,  os limites de onde a tentativa de mostrar esse conhecimento podem 

levar (em aspecto negativo, como um marcador da ignorância do indivíduo), entre outros.  

Como demonstrado anteriormente, outros exemplos podem ser encontrados em 

momentos de interação social distintos na obra, essa evidência se relaciona com o que é 

chamado de gramática cultural por Alencar (2015, p.141-162), a qual é constituída na 

historicidade dos falantes, nas formas de vida que respondem pelo ordenamento de discursos, 
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de subjetividades e de ideologias. Veja as possibilidades de leituras nos excertos de enunciados 

do vendedor de óculos: 

— mô kota, num vai um desses óculos espaciais? — o miúdo, um vendedor, tentava 

dar vazão ao enorme saco de óculos que trazia nas costas 

— quem te disse que eu vejo mal? 

— esses óculos não são de ver, mô kota, são de olhar 

— tás a gozar ou quê? 

— nada, kota, esses são óculos espaciais, vai chegar então um enclipse 

desses que o sol vai źcar mulato, e não falta muito [...] 

— mas esses óculos então, kota, de noite vêm bem nas garinas, nas minissaias e 

colãs também 

— aźnale? 

— ya, são vantagens, mô kota, assim o kota avalia já a dama antes de avançar 

numa paquera só aventurada, agora então com os transvestidos [...] 

— são os puros óculos oźciais, mô kota, esses tão mesmo autorizados até pelo 

governo, eu num distribuo produto só assim à toa, é quinze dólares, mô kota, mas euro 

também vai 

— e real? posso pagar em real? 

— não, mô kota, de momento não estou a trabalhar com moeda brasileira [...] 

— vê só então uns dólares, mô kota, mesmo dez dólares vou fazer preço bom mô kota, 

brasileiro até já é como nosso irmão, do kota Lula... (ONDJAKI, 2013, p. 108-109; 

270-272, grifo nosso)  

Quanto a identidade cultural, vê-se um processo de construção distinto, relacionado 

aos nomes, onde o nome de rua de CienteDoGrã, como exemplo, é uma construção obtida por 

sua obsessão em ter um jipe americano GrandCherokee, movimentando nesse contexto uma 

fusão com o nome próprio, um desejo, um marcador da relação de impossibilidade, até mesmo 

funciona como uma analogia entre as limitações do indivíduo e o seu alcance que é provado 

durante a narrativa. Logo, ele é batizado pelos amigos de “Ciente do GrandCherokee” e esta 

identificação é abreviada (um apelido do apelido) devido ao uso rotineiro para CienteDoGrã, 

repercutindo novamente questões linguísticas tendência da economia linguística pelos usuários.  

Muito do que são falas estrangeiras em contexto multilíngue, acabam sendo 

incorporadas na cultura local - inclusive determinados aspectos culturais específicos, em geral 

mais relacionados ao entretenimento e lazer. Você encontra a presença do jazz: “bom whisky 

fez companhia aos homens na sala, Paulo trocou o disco e toca agora ‘blue miles’, um dos seus 

preferidos” (ONDJAKI, 2013, p.119) 

Personagens de diferentes etnias, como o cientista americano: 

- you, américan, saientíst? 

-yes, my name is Raago, oil engineering… nice to meet you 

- petróil? yes, aqui petróil good, gasóile baratóvsky. ai, mi, Kakuarta, Ka-kuar-ta. good 

pleine, taag flaite? lets go que o boss está a waitare! (ONDJAKI, 2013, p.109) 

Entre outros, como referências ao modo de ver, interagir, revelando preconceitos, 

como aos chineses na seguinte passagem: 
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- estes chineses estão fodidos! 

- como assim compadre? 

- então, quando eu aluguei a casa eram sete, agora contei onze, entre os quais duas 

crianças de colo e dois pré-adolescentes (ONDJAKI, 2013, p.281)  

Há também brasileiros em três performances diferentes e constituídos de sua própria 

crítica social, como os empregados na rádio que repetem o mesmo enunciado, tecendo a ideia 

do “brasileiro é tudo igual” ou a religiosidade duvidosa do padre brasileiro, como pode ser visto 

a seguir: 

- bom trabalho, continue assim, que você será meu único pastor, quem sabe um dia 

chega a Bispo 

- você acha mesmo que eu consigo? 

- [...] homem, vá preparar a cerimônia, quero essa missa quase com um discurso 

apocalíptico!... 

- cruz-credo, homem, na igreja não fazemos discursos, apenas pregamos aos fiéis - 

falava seriamente o brasileiro. (ONDJAKI, 2013, p. 322) 

Temos inclusive um cientista brasileiro que insiste em ver a “selva” em sua chegada a 

Luanda, “forçando” constantemente o aspecto crítico ou sua falta neste caso, agregado ao olhar, 

um revés que remete a transparência das relações entre Brasil e África, nos aspectos de 

colonizados e o qual a ideia do enunciado tende a evidenciar uma relação de sujeição 

hierárquica de primitivo, selvagem, inferior, que não faz sentido, mesmo em tempos 

contemporâneos, porque essa era uma visão do colonizador. A multiplicidade da visão de 

Ondjaki, demonstra suas escolhas políticas como escritor, sem se isentar de temas tidos como 

polêmicos, como por exemplo, a inserção nesse cenário e até a banalização de atrizes pornô 

“importadas”: 

dispostas, disseram elas por email, a evoluir rapidamente na carreira num país que 

todo o mundo dizia crescer a um ritmo absolutamente invulgar, fosse em que campo 

fosse, quanto mais no campo experimental dos contactos multirraciais. (ONDJAKI, 

2013, p.327) 

É vislumbrando essas convenções e seu talento para destrinchar esse emaranhado, que 

Ondjaki movimenta mundos de conceitos, através de comparações, analogias, aproximações e 

separações que desenham os sentidos hierarquizados desses saberes culturais. Existem muitos 

outros elementos culturais marcando essa mistura, seja referente a metapragmática, a oralidade 

ou o conteúdo relacionado ao que possui origem externa à comunidade de fala. Mesmo 

considerando o contexto plurilíngue, é um questionamento relevante pensar até que ponto é 

possível trabalhar as singularidades, sem intervir nas mesmas. 
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4.2.4  Tradição versus moderno 

Atentemos ao aspecto do que constitui a sedução, de vislumbrar a humanidade como 

superior de alguma forma as outras formas de vida e, portanto, capaz de manipular e dominar a 

natureza. De forma clara, a ruína enquanto imagem estabelece a opressão do progresso como 

resultante da obra humana, retornando ao status de um produto da natureza, e este é o ‘fim’ da 

cidade de Luanda e o início do romance, além do meio, representado pelo prédio inacabado, 

em ruína responsável pelo núcleo centralizador da narrativa. A natureza age, através da sua 

revolta: desabamento, intempéries, fogo e fúria junto ao efeito de tempo e passagem, 

constituindo ruínas verdadeiras e explicitam onde parará o ideal humano. 

A imagem de ruína se desloca, inundando o discurso com falas de uma coisa em 

relação à outra - comparações, relações, intertextos entre vários aspectos que compõem a 

sociedade construída pelo homem e as revelações da revitalização da natureza que foi 

supostamente moldada, mas que ainda se faz presente e revela sua vontade criadora, a natureza 

também se adapta.  

Como uma prova da ação do tempo em todas as coisas, a humanidade padece, mas a 

natureza e a ruína continuam, se renovando e mantendo suas características, como uma 

retomada de algo sempre presente, uma sensação de paz mesmo com vestígios de guerras 

passadas, um possível acolhimento, onde o passado faz presente uma reunião de elementos de 

observação através da estética de cada ruína e a história ali inscrita. 

A ruína pode ser lida como um retorno da natureza já revitalizada, através da 

deterioração à que foi acometida, estátuas mutiladas com a passagem do tempo, poemas que 

tiveram palavras e frases perdidas, a própria linguagem que ecoa o passado em seu processo de 

constante mudanças. A natureza e a obra artística humana como um jogo de forças naturais - 

conceito do cíclico e regeneração/ adaptação.  

O encanto das coisas antigas, que se tornam mais valiosas devido ao tempo e a ação 

da natureza em sua composição, as marcas da vida e da passagem do tempo que revelam uma 

natureza estética e ética apurada. Um ponto de junção que chama de justiça, onde a humanidade 

e sua obra humana, continuam cedendo pois não conseguem manter suas criações, ao tentar 

alterar algo pelo qual não possuem controle total e que não lhe compete. 

O prédio no Largo da Maianga é um exemplo da ruína habitada como um ponto em 

contrastante e dissonância, trazendo uma sensação de aflição a humanidade, como um quadro 

exposto à observação, um registro de épocas decadentes, da certeza da marca do tempo e do 
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transitório da humanidade mediante a grandeza natural e singela da natureza, que assomada em 

seu âmago prevalece as provocações humanas, tendo como o tempo o seu melhor aliado.  

E de certa maneira, é esse sentir deslocado que repercute a ânsia em se livrar do que é 

antigo, tradicional, como algo ultrapassado, a se eliminar do tempo presente e tido como 

moderno, entretanto essa tradição é imanente até então da natureza experienciada entre os 

membros da comunidade que lhe antecederam e que constituíram em algum momento, a 

identidade do ser como indivíduo. 

A ruína faz o passado estar presente, assim como outros elementos em que nitidamente 

está a marca da tradição, em uma visão dicotômica e evolucionista, somente pode haver 

progresso desvinculando os métodos e modos de vidas retrógradas. Se percebe o futuro no 

presente, e a concepção de passado como ruínas, que são um povoado de memórias desprovida 

de seu significado.  

A humanidade constrói um abrigo que vai além da necessidade de sobrevivência, 

construí uma forma de voltar a si, para dentro de si, como um save point. Inquire que essa 

esperança, essa filosofia presente no momento presente, como um olhar para o futuro que se 

escreve e o isolamento, como superação dos aspectos culturais que lhe antecederam, como se 

todas as questões vivenciadas no passado já tivesse superadas ou de uma vã ilusão, de que o 

que vivenciamos contemporaneamente seja de alguma forma superior em todos os aspectos 

sociais. Perto do fim, o autor identifica algumas características que constituem os luandenses: 

  

em Luanda assim acontece frequentemente, há sim o sentimento generalizado de que 

a fantasia e a celebração são obrigações e deveres morais de cada luandense, o 

cidadão está geneticamente preparado para aderir à festa, não importando tanto 

os seus precedentes explicativos nem as suas futuras consequências, mas sim a 

intensa homenagem ao torpor humano dessa hora chamada presente. 

(ONDJAKI, 2013, p. 358 - grifo nosso) 

Esse clamor pelo presente, por festejar a vida, mesmo que não se faça ideia dos motivos 

que ocasionaram a reunião em si, levam a crer em uma postura com certa repercussão ainda da 

transparência, onde é possível ver com todas as cores, bebidas, comidas e pessoas nesses 

ambientes, a abstração e deslocamento de questões de âmbito social, assentadas na política de 

manutenção da ignorância e cultivo do entretenimento como uma forma de desvincular e 

incentivar a não reflexão sobre a própria práxis, criando dessa forma a cena de uma cidade que, 

neste momento, festeja o presente, como se este presente não tivesse vínculos com um passado 

e muito menos, uma repercussão para o futuro. 
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Induz também a pensar a tradição, com seus ritos e costumes como sem voz e com 

suas esperanças aprisionadas no muradas/paredes de ruínas, em cada fragmento que mantém-

se unido aos resquícios do que foi um dia, um apagamento cultural, que a figura dos contadores 

de histórias oral priorizavam alcançar com seus ensinamentos aos mais-novos. 

A ausência dessa vivência e interação, sobrepassa em intensidade e em força a 

presença do que é moderno, é o signo inequívoco de que algo tenha alcançado a categoria de 

ruína, talvez tenha que ser reavaliado. Não mais uma urgência em compartilhar o passado, seja 

as experiências de vida, sejam fábulas ou qualquer coisa do gênero, essa construção 

‘tradicional’ está em ruínas, a vigência contemporânea é espalhar as formas mais eficazes de 

sobreviver em meio a miséria, de se beneficiar da comida grátis em uma festa ou enterro, de ser 

você o que vai enganar o outro e não ser o enganado.  

É consenso basicamente que contemporaneamente as pessoas se afastam cada vez mais 

de momentos de interação tradicionais, presenciais, “face to face”, “olho no olho”, conversar 

com os amigos ou familiares durante as refeições, aprender e compartilhar o seu eu. Quando 

evidentemente esse processo é muitas vezes substituído por cultivar uma persona pública, cujo 

significado é uma ilusão - muitas vezes levando a consequências psicológicas graves e que 

interferem no cotidiano - pois a sensação de desvinculação com suas ‘raízes’, a proximidade e 

presente distância dos outros e fundamentalmente a grande solidão de no fim, não saber o que 

nos motiva, possuem um peso grande no indivíduo, que justamente por estar dentro desse 

processo de ruptura, muitas vezes não consegue lidar sozinho.  

Acreditamos que essa manutenção de tradição e modernidade, nos leva à sensação de 

um saber interior, um mergulho em si mesmo, uma busca de lugar seguro e em repouso para a 

reflexão ao se deixar deslumbrar pelos sonhos e as esperanças, da ruína que somos quando 

desprovidos de história, uma história que não é só minhas, mas que encontro na presença do 

outro. É através da reflexão da exacerbação de um sentido que deixamos dormindo, que 

despertando dá-se conta, através dos frangalhos captados da presença, de um ponto de conexão, 

tão vasto e produtivo. 

Nós somos alteridades que se constituem de inúmeros discursos e que a reflexão não 

provém de um vazio, um nada desprovido de significado, mas sim da interação e relevância das 

relações cuja proposição, permite o espaço para questionamentos, tempo para aprendizagem e 

compartilhamento de experiências, um se colocar ao outro, pois esse outro também te constitui, 

e essas relações são muito mais complexas do que a dicotomia permite desenhar.  
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Algo que já foi e não existe mais, não mais com a essência intacta, a mesma essência 

proporcionando a retomada de doces memórias de um tempo que não retorna, com todas as 

implicações de ponto de vista, ingenuidade e doçura (ou não) que as registram.  As degradações 

que a natureza sofre, como prova da cruel obstinação da história da passagem do homem pelo 

tempo, alterando tudo em que toca, deixando vestígios visíveis ao olho nu de sua suposta 

evolução, o que chama de grandezas decaídas, contrastando com o lado negro dessas 

conquistas. Manifestação dos efeitos do homem em consonância com o tempo, de rudimentos 

que a distância traz vestígios do que já foram.   

Os cafezais no Brasil representam a ruína de um sistema escravocrata anterior e a ruína 

é anacrônica, na qual o viajante pode (ou não) detectar vislumbres do passado, presente e 

fragmentos de futuro passado. A escolha de AvóKunjikise em continuar falando única e 

exclusivamente a língua com a qual “nasceu”, ser compreendida porém não correspondida de 

forma igualitária, é ícone para a coexistência de tempos contraditórios e de valores distintos; 

assim como o rastro deixado pelas guerras civis que ocorreram em Angola, permeiam ainda a 

vivência dos angolanos, sua forma de sobreviver e costumes locais, como a relatada pouca 

chance de sobrevivência quanto ao ultrajante tiro no “matako”. 

Essa capacidade criativa, permite para nós humanos, manter vivo em nossas obras, a 

história - o Esquerdista percorre esse caminho - mesmo que caminhando dentro de um longo 

trajeto interminável e angustiante. Um cemitério de erros e acertos, entre sombras na natureza 

que se mantém até mesmo em ruínas.  

 

- Vais aonde? - gritou MariaComForça 

- Vou comprar pão, já volto 

comprar pão, sabia-se no prédio, podia querer dizer muita coisa, até porque, pão 

mesmo, desse de se fazer à noite com o forno e sal, havia em toda a parte, ir buscar 

pão era outra coisa, matéria de profunda filosofia, ocupação de teor ocioso ou criativo, 

justificação tanto profissional quanto humana para erráticas movimentações urbanas. 

(ONDJAKI, 2013, pg. 99) 

 

 

4.2.5  Transparência enquanto acontecimento público 

O romance como um todo demonstra a decadência de um modo de narrar com sua 

presença do fragmentado; a estrutura formal da obra rompe, o tempo não é linear, o foco e 

acontecimentos mudam constantemente, simulando uma urgência, como se não houvesse um 

fio de ligação entre as cenas além dos indivíduos, o apego aos capítulos e outras formas de 

pontualidade são eliminados, com a construção ortográfica única de Ondjaki, o envolvimento e 
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modo de vivenciar o dia de cada personagem. Todos estão cientes de si em suas singularidades, 

mas também se unem com suas particularidades ao coletivo, quando de um chamado de algum 

morador do prédio. 

O aspecto social de Luanda em efervescência, descaradamente tece a humanidade 

como incapaz ou desinteressada em assumir um espaço de voz ou ação no âmbito político, pois 

sua ascensão maior é garantir sua sobrevivência, lidar com as tarefas do cotidiano, tidas como 

mais “simples” e “essenciais”.  

Essa postura reproduz o conceito de que os direitos naturais ao indivíduo são direitos 

passivos do cidadão, direitos per si, que acabam se desconstituindo e reconstruído nas práticas 

já relacionadas anteriormente e os direitos políticos, são ativos, e, portanto, não competem a 

todos. Foge às identidades, em caráter de sujeitos e cidadãos, a oportunidade de pensar o valor 

de cidadania, de refletir sobre o que os tornam humanos (no sentido de ser integrante da 

humanidade) e inumano (animalizado), o que está dentro e o que está fora desse limiar 

impalpável entre os autores e mantenedores de leis e do poder político, pois são ações que se 

constituem no espaço das vivências, e os atores que sustentam esse organismo, vistos 

frequentemente como materiais, um corpus necessário para a manutenção das relações 

hierárquicas, desiguais em diferentes esferas de interação. 

A relação desse organismo no qual o direito de cidadão e direitos humanos são 

desvinculados, o outro lado dele, é uma esfera inalcançável a todos que o compõem. Os 

transparentes para esse sistema, aos que não importa sua humanização, resta não apenas 

desvincular-se da necessidade urgente de sobrevivência, mas continuar tensionando e causar 

uma ruptura nesse sistema, assumindo um posicionamento crítico e afoito ao resultado dessa 

visão de humanidade como algo abstrato, ao processo de subjetivação, de objetificação e 

sujeição.  

A evanescência do conflito social, político e ideológico, permeia o romance, tecendo 

algo que se reproduz porque não pode deixar de fazer, sugerindo um conformismo generalizado. 

Essa reprodução acontece através de significações especiais de liberdade  e autonomia, através 

das micro negociações, do saber ser malandro para não ser o pato, até que por mero acaso, um 

representante amparado legalmente por essa “lei” democrática, interceda, não para fazer justiça 

ao mais oprimido que está inserido na esfera dos oprimidos, mas para garantir o seu na transação 

que está ocorrendo, duplicando portanto a exploração do outro e o enaltecimento do eu, em uma 

relação de transparência de valores e desigualdades sociais, cuja a postura é ver a oportunidade 
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e se beneficiar dela e não ver os pontos em comum entre essas situações e que ele mesmo 

também é oprimido e explorado. 

A forma como a transparência é tecida no romance de Ondjaki, mostra esse ato como 

uma mutação, algo vivo e maleável. Não é apenas algo que é visto, porém é turvo ou se 

desvanece. É também algo que é nítido e o(s) sujeito(s) escolhem não ver ou ver em um nível 

muito superficial no qual o distanciamento é uma garantia de que não será maculado com aquele 

mal. 

Em um nível muito superficial de análise, podemos simplesmente optar que Os 

Transparentes, trata na realidade de “O” transparente, através da personagem Odonato, porém 

essa visão é negada pelo próprio personagem que enquanto se ausenta do corpóreo, expõe 

através de suas ações e principalmente com sua voz, mesmo em um contexto micro, algumas 

vezes apenas para ele mesmo, críticas sociais cruas, verdades que a maioria dos participantes 

dessas mesmas cenas preferem ignorar. Há excertos sutis, que causam incômodo11 e outros mais 

diretos, aos quais o leitor pode se ver em desconforto, como “a verdade é ainda mais triste, 

Baba: não somos transparentes por não comer… nós somos transparentes porque somos 

pobres.” (ONDJAKI, 2013, p. 190). 

Incontestavelmente, não é “o” mas sim, “Os” transparentes, os que compõem a base 

da estrutura social, os que estão submetidos a alienação enquanto distância entre modos de vida 

e ação política efetiva, no qual a desigualdade social é um componente que é reproduzido como 

tão natural quanto é natural ao ser humano, ansiar por sua sobrevivência. A transparência é um 

fenômeno que acomete o corpo de um dos personagens, logo assume um micro aspecto, 

individual, porém ela é relacionada ao macro, um estigma do que não é visto e precisa ser visto 

como realmente é, para que somente assim, mudanças possam ter oportunidade de ocorrer. A 

voz é de um, mas nessa voz, está a presença de muitos. 

Inclusive, pensando na capacidade de agir autonomamente na sociedade, ao leitor 

enquanto sujeito, é dada a opção de escolher entre ver, não ver ou apenas vislumbrar a 

transparência que é tecida no corpo inteiro da obra. 

5 PALAVRA VIDA 

Pensando no processo de leituras de mundo e o poder que há no ato de traduzir, 

consideramos tal como a semiótica, como um processo constituinte da realidade, Pratt (1986) 

                                                 
11 Recomenda-se a leitura de A coragem da verdade (2011), de Foucault. 
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menciona que “A linguagem literária é um uso da linguagem, não um tipo de linguagem” e 

desta forma incluem-se as semelhanças formais e funcionais entre essas narrativas: orais e 

espontâneas, e os relatos literários. Ambos são assertivos em obter o interesse do receptor, de 

outra forma, se torna apenas uma existência em ausência no mundo, cujo objetivo primário, a 

comunicação, não foi bem sucedido.  

A pré elaboração da fala, como na narrativa escrita, um roteiro, é suscetível a uma 

composição mais complexa, eu como sujeito lendo o que escrevi, será mais bem constituído 

como discurso - considerando-se parâmetros formais -, do que eu como sujeito falando 

espontaneamente sobre o mesmo tema. Os efeitos da mesma fala, serão efetivamente diferentes. 

E não apenas isso, meu interlocutor será capaz de obter com mais facilidade fatores 

comunicativos como: entendimentos, convenções, pactos e saberes culturais, pois a escrita 

permite a suspensão no tempo para uma reflexão mais refinada.  

Fish (1980), diz que a leitura é uma atividade em que o leitor “usa” o texto e o texto é 

“usado” pelo leitor, muito semelhante ao contexto de comunicação e interação, através do qual 

são estabelecidos ‘acordos’ e cada leitura estará baseada nas intenções e conteúdo histórico-

social-cultural do interlocutor. 

O ‘pensar certo’ deve ser construído entre as partes envolvidas no contexto de 

comunicação, viabilizar através do discurso uma reflexão crítica sobre a prática, organizar 

valores e implicações que superem um conhecimento pré-estabelecido, levando ao 

questionamento de ‘verdades’ e ao olhar de forma apurada para temáticas distintas pode 

proporcionar, através de um processo de consciência, a busca e desenvolvimento de uma 

curiosidade epistemológica. Freire (1996), já pautava a vitalidade dessa atividade ao propor que 

“mudar somente o pensamento não é suficiente, é preciso uma mudança nas ações da prática, 

que não vão ocorrer imediatamente: é uma construção ideológica”, evidentemente sua 

Pedagogia da Autonomia se relaciona ao contexto educacional, mas o que são os seres 

humanos, se não animais sociais que através de suas práticas, educam e constroem o mundo de 

acordo ou desacordo com os valores vigentes e em tensão da época que estão inseridos? 

Sendo seres inacabados sabemos que somos também condicionados, e não 

determinados, logo, podemos buscar novos conhecimentos, nos descobrir e descobrir o mundo, 

nossa vida não está pré-determinada. Isso é “pensar certo” para Paulo Freire.  

Estar no mundo, para todas as pessoas e todos os gêneros possíveis e imagináveis, é 

estar necessariamente com o mundo e com os outros. Estar no mundo sem fazer história, sem 

fazer cultura, sem sonhar, sem cantar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as 
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mãos, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem aprender, sem ensinar não é 

possível. É na inconclusão do ser, que se conhece e se sabe como tal, que se funda a educação 

como processo permanente, e esse processo não se restringe a uma metodologia empregada em 

meio escolar ou acadêmico, mas em autoconsciência crítica, ao não estabelecimento das coisas 

como dadas e finalizadas. Nos tornamos educáveis na medida em que nos reconhecemos como 

inacabados, portanto, é a conscientização de nossa inconclusão que nos permite o ser.  

O significado de um enunciado é o uso que as pessoas fazem dele, e portanto, uma 

prática cultural interventora. Comumente a sociolinguística associa que a identidade linguística 

indexa a identidade social, contudo, não leva em consideração a tradução e o seu poder de 

influência. Há sempre um discurso político sendo reproduzido, valores e julgamentos sendo 

realizados quase sempre de forma instantânea e, na realidade, depende do indivíduo buscar 

recursos para compreender o que comumente reproduzir, assimilar a raiz das palavras e 

construções que proferem cotidianamente, pois tudo relacionado ao ser humano, e 

consequentemente a vida social é uma construção, partiu de algum ponto, de alguma intenção.  

Até mesmo a linguagem, conforme Ponzio (2012) foi um processo de reapropriação 

dos meios físicos biológicos já desenvolvidos, utilizando-os em uma nova função: a 

comunicação. Logo, a linguagem é tida como um instrumento cultural, um produto cultural 

resultante do trabalho humano (entende-se como atividade vital humana) para suprir uma 

necessidade. Surgiu no animal humano como resultado da ação deste no mundo, e essa condição 

de animal humano se estabelece assim graças à cultura. Traduzir ou interpretar está diretamente 

articulado com questões sociais, econômicas e culturais, entre outras, intrinsecamente 

relacionadas à linguagem e comunicação como um todo.  

Esse movimento não compete apenas ao tradutor, mas ao leitor per si, que atua também 

como tradutor, pois cada indivíduo, de acordo com sua conjuntura atual, lerá a mesma obra e/ou 

situação de formas diferentes, e essa diferença é pautada nos mais diversos fatores.  

Compreendemos como intimamente associados à educação e construção de autonomia com a 

identidade étnica cultural, pois envolvem, desde sua base, construções políticas e sociais, 

singularidades e evidenciam que o processo de alienação escorado em uma idealização de 

justiça e neutralidade que não ocorre em quaisquer vias e relacionamentos - ou seja, inferem no 

real- mesmo o ato de tradução quando é utilizado em sua singularidade, pode se tornar em meio 

a uma comunidade, uma ferramenta de discriminação e danos morais de acordo com seu uso.  

Ao se propor analisar uma comunidade linguística, deve-se assumir como princípio a 

relação de que o sujeito e sua construção de identidade perpassam diferentes véus: reflexão, 
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tradução, exposição e performance, intencionalidade e valores políticos econômicos que 

reproduzem direta ou indiretamente questões socioculturais. 

Os sujeitos estão em processo e habilitados para a construção de identidade, a 

relevância do que absorvem e reproduzem muda de acordo com suas individualidades e que a 

própria pessoa em si pode se considerar em um entrelugar nas diferentes composições sociais, 

culturais, políticas e ideológicas que vivencia durante a vida. A história pessoal deve ser 

considerada sim como um posicionamento ideológico, passível de ser mudado e transformado 

- neste ponto, enfatizar a relevância da educação recebida, os valores que perpassam as 

gerações, além do contexto em nível micro das relações de proximidade e o envolvimento com 

o todo.  

É plausível haver caraterísticas em comum entre indivíduos que coabitam um mesmo 

espaço, assim como divergências, pois sempre há uma exceção, uma ausência significativa. 

Contudo, estes não se restringem a serem apenas aquilo, as alteridades e a composição de 

comunidade de prática tornam-se como um todo um ambiente múltiplo  do que somos e 

seremos, um movimento em transformação constante, divergindo de uma visão uniforme, 

prioritariamente a visão de comunidade, na qual a tendência é ser vista como um 

enquadramento em caixinhas cheias de estereótipo e que, evidentemente, não contemplam o 

turbilhão de opiniões, tensões, temas e o alcance dos discursos que circulam nela. 

A construção de identidade é também um ato de tradução, e os valores culturais e 

políticos que consolidam esta prática permeiam a constituição de persona, performance e, 

consequentemente, a identidade cultural de cada sujeito. Essa construção é um processo, um 

modo de ser como tradução, perpassa os recortes natural e social da realidade que o sujeito 

realiza, ao ler determinados signos; considerando que passa pelo significante para alçar o 

significado e se apropriar dele. Os recortes da realidade não são correlatos, a opção de traduzir 

o próprio corpo como um ideal, intencionalmente buscando um efeito determinado no meio 

social; a persona, o sujeito cultural histórico, necessariamente traduz para depois processar e 

desta forma a performance tende a possuir qualitativamente divergências na entrada e na saída, 

pois envolve toda a composição subjetiva referente a alteridade de cada persona. 

Em suma, a tradução, por se tratar de uma atividade que envolve interpretação no seu 

processo, é passível de ser fonte de influência na formação identitária de grupos sociais. O que 

acaba por remeter à indexação de identidade por estilística linguística, e essas composições 

teóricas evidenciam a posição periférica, quase nula da tradução como proposta de composição 
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de identidade e a superfície aplainada para depreender categorias genéricas realizada pela 

sociolinguística. 

A relevância dos estudos identitários, entra em relação ao que Alencar chama de 

“culturas de sobrevivência", termo que se emprega muito bem ao contexto narrado em Os 

Transparentes. Evidenciando a construção da identidade como um produto da demarcação da 

diferença e da exclusão, que emerge no interior dos jogos de modalidades específicas de poder. 

A política de identidade fala a linguagem daqueles que foram marginalizados pela globalização 

e são, constantemente, excluídos das esferas materiais e simbólicas da vida social. Dessa forma, 

a identidade importa para o uso político, conforme observado por Alencar em Discursos 

Literários e Hibridismos (2017). 

Essa consciência e visibilidade em se fazer ser, representa um posicionamento crítico 

e abarca a relevância da aproximação entre as pessoas que compartilham uma mesma realidade, 

contribuindo com suas experiências individuais e ressignificando signos e valores que lhe foram 

imputados de forma heterogênea pelo sistema.  A principal crítica se relaciona à "isenção" de 

ética, parcial ou integral, tanto na seleção do objeto de estudo, quanto à responsabilidade que 

advém após o conhecimento ser obtido. A ética/ideologia, possuem efeitos concretos no real de 

acordo com o uso que se faz dela, logo que qualquer teoria linguística agrega uma concepção 

de linguagem, legitimando determinados discursos e interferindo diretamente em campos que 

constituem as práticas sociais.  

É ingênuo aceitar que qualquer situação que envolva relações humanas assuma um 

posicionamento neutro e afins, pois a própria alteridade do sujeito é transpassada por inúmeros 

discursos, sua performance compartilha valores e a capacidade de intervir e modificar o mundo, 

seja em micro ou macro aspecto é intencionalizada. Até mesmo se posicionar como não-crítico 

e apolitizado é um posicionamento, uma inferência. Logo, ao se apropriar da perspectiva da 

Nova Pragmática, de fazer uma Pragmática Cultural e Literária, articulando a prática, teoria, e 

sentido, se alimentando da contextualização das questões que norteiam o estudo e 

consequentemente o interesse na temática de relações humanas, que reafirmou-se a urgência de 

se depreender as leituras de mundo, de agregar e problematizar o processo de tradução que ali 

se faz presente, seja assumindo uma investiga-ação (TRIPP, 2015), seja pautado na ‘palavra-

vida’ de Freire, que venhamos a tecer a palavra vida e que essa leitura, agregue a significância 

do coletivo e o individual, extrapolando suas fronteiras, buscando que a diferença seja vista e 

concretizada efetivamente como um plus e tenhamos menos vítimas e mais protagonistas, 

construindo uma práxis com menos transparência, mais construção de identidades e conscientes 
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de que fazemos sim, o processo de leitura e tradução de mundo que envolvem escolhas e cada 

escolha advém responsabilidades que cabem apenas a nós. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ato de fala é decisivamente um ato social, no qual membros de uma comunidade 

linguística entram em interação mútua. A literatura pode ser considerada como um ato 

ilocucionário, Austin diz que não existe tal ato em “escrever literatura” como existe em “eu 

prometo” ou “eu afirmo”, entretanto, em vias de fato, o que realmente acontece na cena do autor 

com o leitor, é que o autor de literatura faz com que, para sermos bastante ‘pragmáticos’: ‘p’ 

implique ‘q’ e que ‘q’ é verdadeiro, através de um acordo tácito tecido entre ambos os sujeitos 

no decorrer da obra, logo, não faz com que o ouvinte/leitor assuma que ‘p’ é verdadeiro.  

Pontuamos nossa análise, visando o conceito de tradução como interpretação, uma 

forma de intervenção crítica no mundo e conscientes de que isso acarreta também determinados 

status, os quais impõem conscientizar-se da possibilidade de ser fonte de influência na formação 

identitária de grupos sociais, cultivando um processo de construção de identidades culturais. 

Portanto acarretam aspectos identitários como marcas de segregação, exclusão e da diferença, 

como uma visão negativa. A tradução aqui relacionada, é tida como um processo de observação 

e leitura/observação crítica, de um posicionamento ideológico consciente, onde você enquanto 

intérprete e sujeito histórico, olha para o outro e para si, ampliando essa relação na qual duas 

partes que compõem uma coisa só, movimento constante, sem perda das alteridades. 

A tradução de fato influencia na recepção de quem lê, a consciência adquirida pela 

pessoa depois de traduzir, através de observação crítica, de ambas as esferas, abre oportunidade 

para compreender melhor seu lugar no mundo, afinal está agindo como mediador entre ‘dois 

pontos’. No caso da identidade daquele povo de Luanda, a construção discursiva de identidade 

como essência, entremeada a ética, é pautada pela construção da transparência como um 

‘estado’, um ‘fenômeno’ no caso de Odonato, tido como normalizado e naturalizado por todos. 

É ‘natural’ aos pobres sofrerem por não verem uma alternativa e os ricos em contrapartida 

fazem questão de não ver esses pobres. 

Os detentores do poder, se importam e se esforçam para manter essa transparência, o 

abismo entre as classes. Afinal, é importante para a manutenção da própria esfera de poder, ter 

pobres proletários a seu dispor, garantindo assim a manutenção de sua própria riqueza e 

usufruto da mão de obra de outros, evidentemente menos favorecidos. Essa é uma relação que 
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amplia um dos aspectos da transparência identificados, também, na obra. A transparência opera 

nos dois níveis, conscientes e inconscientes. Se manifestando em Odonato, que além de 

metáfora-alegoria é um performativo da transparência, propomos neste momento que essa 

transparência possa ser vista como ação no mundo. Ela não diz, ela faz. 

Esse posicionamento da transparência em Ondjaki, no entrelugar que invocamos 

durante a análise, pode ser também como uma oportunidade e evidência para construção de 

sentido junto do “outro”, inclusive como combate a associações de terminologias como 

“parasitário” que em determinados contextos são muito convenientes. Esse entrelugar recheado 

de transparências mostra que é constituído por um processo de opressão. 

As variáveis identificadas a esse fenômeno, as quais algumas são enunciadas por 

Odonato, durante seu processo de construção de identidade, estão listadas a seguir, a ordem em 

que aparecem é uma mera consequência do acaso, pois como pode ser apreendido após a leitura, 

todas possuem um movimento entre si, dialogam. Algumas delas, Odonato não pronuncia 

diretamente, elas podem ser inferidas durante a leitura. Assim sendo, a construção de sentido 

de transparência na obra de Ondjaki, é: 

a. mutável, maleável, adaptável, fenômeno; 

b. ato de fala; 

c. translinguagem; 

d. ruptura; 

e. fenômeno extralinguístico; 

f. desigualdade social, divergência de valores; 

g. processo de identidade sociocultural; 

h. construção/assimilação/representação de identidade, enquanto sujeito e 

alegoria; 

i. pobreza; 

j. jeito “luandense” de ser, aproveitando do outro para ficar visível/ se beneficiar; 

k. sujeito desprovido de direitos; 

l. representação do abismo de classes; 

m. relações África-Brasil, reproduzindo o olhar do colonizador; 

n. manipulação do poder; 

o. ação no mundo; 

p. sobrenatural, uma evidência do que é “diferente”, "incompreensível"; 
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q. singular-plural, coletivo-indivíduo; 

r. naturalização; 

s. apagamento; 

t. visibilidade parcial; 

u. luta pela sobrevivência/visibilidade; 

v. opera no consciente e inconsciente; 

Concluímos, portanto, que a literatura pode ser tomada como ação e linguagem, um 

ato comunicativo, cuja ênfase no contexto como demonstrado na obra analisada é um 

diferencial importante, através da qual é possível identificar o movimento realizado pela 

pragmática literária e compreender que existe no mundo como ato de linguagem. Tendo em 

vista que a linguagem performática literária extrapola o nível “parasitário” – como simulacro 

da realidade - e a falácia descritiva – verdadeiro e falso - convencionado nas situações reais.  

A transparência tecida por Ondjaki neste romance, pode funcionar como um 

performativo, um modo de ação convencionalizado. É capaz de criar uma identidade 

sociocultural, através da qual será manifestado o posicionamento crítico a nível de tradução 

para que seja realizada a compreensão do sentido de sua construção durante a narrativa. É um 

fenômeno de tal maneira que sua condição de felicidade pode ser ambígua, cabe ao 

leitor/interlocutor chegar a essa conclusão, construindo sentidos e contextos junto ao 

enunciador, para enfim alcançar a produção de alguém efeito, sem os quais, o ato se torna uma 

infelicidade. Nas palavras de Odonato, “esse é meu corpo, essa é a visão da minha dor” 

(ONDJAKI, 2013, p. 250). 
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