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Linguagem e luta em Vidas Novas, de J. Luandino Vieira
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Abstract: The aim of this article is to observe how angolan writer J. Luandino Vieira, in two stories of Vidas Novas (1975), promoves linguistic inovation as a tool of emancipation regarding the colonizer. Both language and narrative devices are analysed.
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«somente renovando a língua é que se pode renovar o mundo»
João Guimarães Rosa
1 Introdução
Parece-me ser um fato incompreensível a pouca acolhida que têm as literaturas africanas de expressão portuguesa no Brasil. Seja pelo compartilhamento de uma mesma língua, seja ainda – e principalmente – pela reconhecida qualidade de vários autores do continente negro, obras de escritores moçambicanos ou angolanos mereceriam maior atenção por parte dos literatos brasileiros. Dentre os nomes a se destacar, está o do prosador J. Luandino Vieira, português de nascimento e angolano por opção J. Luandino Vieira nasceu em 1936, em Vila Nova de Ourém, Portugal. Ainda criança, mudou-se para Luanda, convivendo nos musseques desta capital. Desde cedo ligado ao país africano, reivindicou – com justeza – o status de escritor angolano. Estreou na literatura em 1957, com A Cidade e a Infância – livro que seria republicado em 1960, pois a primeira edição fora integralmente apreendida e destruída. Colaborou com a revista Cultura. Vinculou-se ao Movimento Popular de Libertação de Angola (mpla), de forte cunho nacionalista. A obra que o projetou foi Luuanda, livro de ‘estórias’ – gênero ‘criado’ por Vieira. Outras obras importantes do autor são No Antigamente na Vida e A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. Atualmente, reside em Portugal..
Dos livros do autor, Vidas Novas, editado em 1975, mas com ‘estórias’ compostas na década anterior, pode não ser o que rompe mais bruscamente com o código lingüístico vigente (caso de Nós os do Makulusu ou de No Antigamente na Vida). Todavia, aponta já para uma expressão que une a língua do colonizador (Portugal) à realidade cultural do colonizado (Angola), conjuntura que está em íntima relação com o que Tynianov ([19__]: 125) chamou de «evolução literária» Como lembra Tynianov ([19__]: 128), «o estudo da variabilidade literária, isto é, da evolução da série», é relevante na medida em que impede o analista de transpor acriticamente os critérios próprios de uma época a outra. Assim sendo, uma visão que contemple a ‘tradição’ como estática não teria vez..
Por meio do estudo de duas ‘estórias’ de Vidas Novas («Cardoso Kamukolo, sapateiro» e «O Fato Completo de Lucas Matesso»), procurei observar como Vieira, mais do que operar experimentações lingüísticas, veicula em seus textos o desejo de libertação através da criação literária. Para observar os recursos de que lança mão o prosador, utilizei Cannabrava (1994), que se ocupara de Guimarães Rosa, cuja obra possui convergências com a de Vieira. Dispus também de Maingueneau (1996), por o conceito de «narrador-testemunha» ser útil para verificar o estatuto do enunciador das narrativas.

2 A Inovação do Código Lingüístico-Literário como Meio de Libertação
Além dos aspectos lexicais, sintáticos e morfológicos, a obra de Vieira demanda a observação da maneira como se integram a fala do narrador e a das personagens, numa focalização oscilante. Também nesse aspecto, há um parentesco com Rosa, espécie de ‘mestre a distância’ do autor angolano. Conforme indica Cannabrava (1994: 73), «Não se percebe, na prosa de Guimarães Rosa, a transição do narrativo para a fala entre as pessoas. Não há [...] diferença alguma entre a linguagem do autor [narrador] e a fala de seus personagens.». Mais adiante, acrescenta o analista: «Daí a impressão constante de que são esses [‘pessoas’] mesmos os narradores do que acontece, sem que se sinta a presença do urdidor manipulando a trama.» (Cannabrava, 1994: 74). Assim é, segundo o crítico, por o escritor mineiro expressar-se em sua ficção tal como o caboclo.
A observação dessa modalidade de narração feita por Cannabrava está em íntima relação com o conceito de narrador-testemunha, proposto por Maingueneau (1996: 125) – 
«Essa ‘voz’ inserida na ação, que não tem nem a neutralidade de um narrador anônimo, nem a feição desta ou daquela personagem, remete à figura do narrador-testemunha, o qual partilha o ponto de vista e a língua da coletividade evocada pelo romance, embora permaneça deslocado.».
E continua: «Poderíamos falar neste caso de contaminação lexical do narrador», na qual o narrador-testemunha não só se aproxima dos fatos narrados, como também julga aqueles que neles estão envolvidos e, principalmente, integra ao seu discurso registros típicos das situações expostas. O recurso, empregado também por Vieira em Vidas Novas, confere força às narrativas (na concentração de um linguajar angolano) e evita o possível tratamento do falar dos musseques como uma modalidade exótica de expressão em língua portuguesa.
Como fio condutor temático comum às duas ‘estórias’ analisadas, tem-se a tensão que se estabelece entre brancos e negros. Isso não implica, bom que se diga, num abandono do elemento psicológico, também contemplado pela pena do autor.

A estruturação narrativa de «Cardoso Kamukolo» apresenta um recurso particular: a ‘inserção’, que consiste na utilização de uma ou mais narrativas-molduras, que introduzem uma narrativa ou uma série delas. Nessa ‘estória’, há uma indicação gráfica (asteriscos) que marca a suspensão da narrativa primária, a que narra o encontro do ‘vavô’ com seus netos, e o início da narrativa secundária, na qual a personagem-título da ‘estória’, motivada pelas idéias socialistas de um amigo (Miguel), dá os primeiros passos na detecção crítica das injustiças que sofre a comunidade negra em Angola.
Já nos primeiros momentos da narrativa primária, há lexemas típicos do falar angolano dos musseques, seja em palavras oriundas do quimbundo («monandengue», «cubata» e «monangamba»), seja em palavras de um português ‘angolanizado’ («vavô», «papá» e «cadavez»).
A sintaxe reproduz o discurso do musseque quando apresenta construções como «a peça mais melhor para facilitar ainda o trabalho da máquina» (Vieira, 1976: 94), numa redundância curiosamente comum em certos registros do português falado no Brasil. A construção mencionada, vale dizer, está reproduzida quando ‘vavô’ ainda se prepara para contar a ‘estória’ de Cardoso Kamukolo, sendo proferida pelo narrador primário. É então que se percebe uma integração em terceiro grau dos níveis discursivos na narrativa: o português com traços autóctones de Angola é utilizado nos dois níveis narrativos e no falar das personagens.
Na trama da narrativa primária, os netos pedem a ‘vavô’ que lhes conte uma ‘estória’. O velho sugere uma fábula e ouve protestos dos pequenos («– Essas estórias dos animais que falam, não queremos mais.», Vieira, 1976: 96), que preferem uma ‘estória’ de gente. ‘Vavô’ cede ao anseio dos pequenos e anuncia:
Ex. 1: «– Então, vou pôr a estória de Cardoso Kamukolo, sapateiro!» (Vieira, 1976: 97).
O verbo ‘pôr’ assume uma nova função na linguagem angolana. Passa a desempenhar também o papel de contar, emitir… E, de fato, ‘vavô’ ‘põe’ a narrativa, descrevendo inicialmente o ambiente onde vivia Cardoso Kamukolo.
Ex. 2: «Estava morar ainda na Prenda, musseque que fica pendurado no morro da Maianga, e vira as costas e a cara no mar de Samba.» (Vieira, 1976: 97).
O narrador prescinde do emprego da preposição ‘a’, formando a construção «estava morar». Não se pode esquecer que a voz dessa narrativa, secundária, está em poder do ‘vavô’ e não mais do narrador primário. É relevante ter essa noção, pois a prosa de Vieira transita de modo imperceptível de um nível discursivo (e narrativo) ao outro – lançando sempre mão de elementos lingüísticos angolanos –, o que dificulta a demarcação de até que ponto vai a voz de cada um dos narradores (no caso específico de «Cardoso Kamukolo, Sapateiro», apenas os três asteriscos determinam a mudança de nível).
E Cardoso Kamukolo é enfocado pela narrativa num dia de sábado, estando próxima a hora de largar da labuta. A personagem é flagrada num desejo de evitar confrontamentos com o patrão, não propriamente numa atitude de resignação e subserviência, mas muito mais de uma luta silenciosa, de uma espera pelo momento certo de exigir o que era seu.
Ex. 3: «Cardoso não queria mais confusões com esse branco. Não tinha medo, mas a vida estava diferente. O vencimento pequeno, trabalhar à obra assim, no patrão sempre com os descontos, era sapato de senhora, se suja desconta, se põe um ponto está diferente desconta e depois» (Vieira, 1976: 98-99).
No trecho apresentado, vê-se, mais uma vez, a utilização de ‘em’ a causar estranhamento em relação ao português-padrão («no patrão sempre com os descontos [...]»). É de se destacar que, no excerto, embora com a narração através do discurso do ‘vavô’, a focalização recai sobre o próprio Cardoso, em suas angústias e questionamentos. O ‘vavô’ assume, pois, o papel de um narrador-testemunha, que vivencia com proximidade os eventos e adere à personagem, projetando-se na mente alheia. Destarte, mais uma vez podem ser ressaltadas a integração entre os três níveis discursivos da ‘estória’ e a aproximação entre eles – ambas propiciadas pelo registro que o autor imprime a sua criação.
Se está insatisfeito com as injustas condições de trabalho que lhe são impostas, o sapateiro tem ainda de complementar o sustento com ‘biscates’ feitos em casa. Casa onde a mulher o aguarda, e para onde deseja voltar. E continua o conflito de perspectivas entre Kamukolo e o chefe:
Ex. 4: «O mestre nem quis mais lhe dar resposta. Virou as costas e foi embora; mas, mais tarde, Cardoso ouviu-lhe a falar no ajudante dele:
– Imaginem, enh! O lucro e o trabalho! Isto vai bonito! A culpa é de quem lhes corta a muquila, os ensina a ler e a escrever…» (Vieira, 1976: 100).
Nota-se, mais uma vez, a presença de ‘em’ a fazer uma nova regência para ‘falar’ – característica da linguagem dos musseques. Há, ainda, no discurso do dominante, o desejo de ter o dominado numa condição de conhecimento inferior («A culpa é de quem lhes [aos negros] ensina a ler e a escrever [...]»), para que o nativo, assim, permaneça inerte e aceite a dominação, sem questionar descontos injustos. O desafio de Cardoso, querendo o que lhe era devido por esforço, enche o homem de orgulho e determinação. Irá contar ao seu ‘conselheiro’, Mário, a atitude corajosa que teve. Este se trata, inclusive, de um líder que repele os slogans e aposta na conscientização do povo oprimido: «cada palavra ele estava julgar já muitos anos era verdade, o amigo [Mário] mostrava-lhe a mentira escondida» (Vieira, 1976: 104).
Ao sair do trabalho, nesse dia de sábado, Kamukolo defronta-se com uma cena que muda o rumo da ‘estória’ (o sapateiro não mais retornará a casa para se encontrar com a mulher): um jovem rapaz, a correr «na zuna [com rapidez]» (Vieira, 1978: 106), foge de uma «manada de mabecos [cães bravios angolanos]» (Vieira, 1976: 106) – metáfora que representa a força repressora do homem branco colonizador. É dessa maneira, com lexemas retirados do quimbundo via falar dos musseques, que é apresentado o enfrentamento que Kamukolo tem em relação aos brancos que detiveram o rapaz, pois este acordou um deles ao soltar uma «bomba de Carnaval» (Vieira, 1976: 106-107). Ao mesmo tempo em que protege com veemência o ‘mona’, Cardoso compromete-se a si mesmo, morrendo brutalmente por causa das torpes agressões feitas pelo grupo de brancos e caindo «nessa noite cega de estrelas, negra, negra e longe, como o miúdo das brincadeiras escondido nos braços dele.» (Vieira, 1976: 109).
Ao termo da ‘estória’, o tempo narrativo volta ao presente – que é um futuro –, e ‘vavô’ se emociona por ter relatado um acontecimento sobre um dos irmãos que «morreram para não deixar matar os monandengues e fazer essa vida feliz que é a nossa…». Uns lutando pelos outros, com punhos, idéias ou com a própria linguagem.

Diferentemente da outra ‘estória’ comentada, «O Fato Completo de Lucas Matesso» vem dividida em partes numeradas – são três ao todo. No princípio da narrativa, vêem-se o Chefe Reis e seu subordinado Artur comentando o comportamento do «16» – o presidiário cujo nome fornece título à ‘estória’. Logo no quarto parágrafo da parte i, verifica-se a confirmação do estatuto de narrador-testemunha que assume o ‘contador’ da ‘estória’:
Ex. 5: «O chefe fechou os olhinhos, pareciam eram de rato, e um sorriso mau agarrou-lhe nos lábios descoloridos, sentindo já alguma coisa ia passar com esse sacana do Lucas João Matesso.» (Vieira, 1976: 113).
Natural é se pensar que, nem de longe, o autor da ‘estória’ acredite que o encarcerado seja alguma espécie de ‘sacana’. A oscilação do ponto de vista gerada pela existência de um narrador-testemunha, no entanto, faz com que o comentário apareça no corpo da narrativa, numa espécie de discurso indireto livre, e não que saia da boca da personagem Reis – esta, sim, acreditando ser Lucas Matesso um ‘sacana’ que sonega as informações inquiridas. O trecho apresentado marca também a constante mescla de discursos da prosa de Vieira, pois se as idéias representadas são do Chefe Reis, a maneira como são relatadas é típica do falar angolano, na constante supressão da preposição ‘que’ ocorrida em «pareciam eram de rato» e «sentindo alguma coisa ia passar» – lembrando ainda que, no último trecho, é também suprimido o pronome reflexivo, alterando a transitividade do verbo ‘passar’.
Nessa ‘estória’, o próprio fulcro da narração está vinculado a um fator estritamente lingüístico (e, por isso, cultural) – o tal ‘fato completo’ marca as discrepâncias existentes entre a língua do colonizador e a do colonizado. Explica-se. O guarda prisional Artur fica ressabiado ao testemunhar a mulher de Lucas dizer ao prisioneiro que mandará um ‘fato completo’ [terno] ao cativo. O subordinado do Chefe Reis acredita tratar-se da peça de vestuário e, desconfiado de que algo de comprometedor – um bilhete, quem sabe? – venha juntamente com a vestimenta, passa o problema ao superior. Acontece que ‘fato completo’ – para Lucas, sua mulher e toda a gente dos musseques – é, na realidade, uma «comida de feijão de azeite-palma com peixe de azeite-palma, a banana e tudo» (Vieira, 1976: 138). E é esse desencontro lingüístico o pretexto para que Lucas Matesso sofra as mais vis ameaças e agressões por parte dos que o mantêm aprisionado, como se verifica no excerto a seguir, em que o Artur cogita bater em Lucas:
Ex. 6: «[...] a cabeça cheia desse exame que chegava e uma raiva a encher-lhe o peito curto, uma vontade de rebentar à porrada esse cão do Lucas Matesso, fazer-lhe confessar qualquer coisa, nem que fossem mentiras não fazia mal. Era preciso apresentar o processo ao inspector, era sua fama, a sua carreira que estava ainda em perigo.» (Vieira, 1976: 116-117).
E o pretexto é justamente o bilhete que não há. Sintaticamente, vê-se um elemento do falar dos musseques representado pelo narrador enquanto relata os pensamentos de Artur, expresso através da dupla negação «nem que fossem mentiras não fazia mal.».
O início da parte ii da narrativa marca um momento em que o foco de atenção do narrador, mais uma vez, desloca-se: sai do guarda prisional Artur e vai ao presidiário:
Ex. 7: «Deitado de costas, os olhos viajando o tecto da sala, João Matesso, baralhado, pensava nessa conversa do princípio da manhã e nada que conseguia perceber, nem uma palavra, nem uma ideia do que o chefe lhe queria.» (Vieira, 1976: 118-119).
Nessa imagem, é representada a personagem – mais especificamente, o passeio de seus olhos. O guarda, ávido por descontar em Lucas a frustração profissional, chega «nas sete e meia» ao cárcere (Vieira, 1976: 119), veda qualquer «matabicho» (escrito sem hífen e justaposto) ao cativo e se prepara para mais uma bateria de tortura ao forte homem que não se verga. Se chegar ‘nas sete e meia’ é característico dos musseques angolanos, também não será estranho ao linguajar oral brasileiro, o que mostra haver muito mais aproximações que discrepâncias entre o português falado nos dois países.
Querem aqueles que o mantêm no cárcere que, de qualquer maneira, o prisioneiro revele ‘o que a mulher dele trouxe na visita’ (dentro do ‘fato completo’) e ‘quem é o gajo cujo nome Lucas deveria revelar’ (que ele diz desconhecer, mas sabe quem é: Domingos). O prisioneiro, no entanto, é um homem intrépido – não cede à fome, às surras, à pressão… E o que empurra a personagem para frente? O que a faz lutar tanto por uma luta que não é só sua? Certamente a vontade de retornar aos seus com a mente tranqüila, com a certeza de que é fiel a si e a seu povo.
Ex. 8: «E, com esse pensamento, em que se via já regressar na cubata, alegria dos monas a lhe abraçarem, a pedir talvez para contar essa prisão que mamã tinha lhes falado» (Vieira, 1976: 124).
É ‘na’ cubata (habitação de nativos africanos) – autóctone como o lexema que a descreve – que Lucas Matesso deseja regressar. Nesta regência angolana do verbo, é descrito todo o anseio de Lucas, anseio visto de dentro, com sua língua, com sua realidade – tal empresta à narrativa um elemento que faz a conjunção entre ‘o que’ se deve dizer e ‘como’ se deve dizer.
E chega o dia em que Maria, mulher de Lucas, envia para o marido comidas (entre elas, o ‘fato completo’) e roupas (mas nenhum fato, constata Artur). O prisioneiro é forçado a dizer onde está o ‘bilhete’ que viria no fato, mas não veio. O conflito então se estabelece: para Artur e o Chefe Reis, o fato que era para ter sido passado a João não o foi; para o prisioneiro, o fato está lá, essa comida que tanto o agrada e que é tão de seu povo. Irritados por terem sido ‘enganados’, chefe e subordinado querem ir à desforra contra o prisioneiro insolente. Artur, no momento de maior fúria, é assim descrito:
Ex. 9: «O riso de mabeco do homem [de Artur] misturou-se nesse fogo do jindungo na pele e, na cara dele, o chefe estava-lhe já a berrar:
– Tudo! Tudo! Quero tudo! Hoje não é como as outras vezes!» (Vieira, 1976: 128).
E, nas figuras que descrevem o ódio da personagem, verificam-se dois itens lexicais oriundos do quimbundo: o ‘mabeco’ (também referido em «Cardoso Kamukolo, Sapateiro»); o ‘jindungo’, uma pimenta nativa da África. Será mesmo possível acreditar que é o próprio Matesso a pôr este ‘jindungo’ na pele de Artur, irritando o guarda ao ser forte e, por outro lado, fazendo com que o outro se sinta aquilo que é de fato: um selvagem? O prisioneiro sofre, mas novamente se impõe. Aproxima-se o final da narrativa e o guarda volta a pedir o fato, volta a pedir o bilhete. E é então que Lucas percebe que pretexto utilizam para mais uma vez espancá-lo e fazê-lo sofrer. E ri, de um riso que traz em si sofrimento e satisfação – a satisfação de também ter poder, o poder da língua. Uma riqueza que faz com que ele saiba algo que aqueles que o prenderam não sabem – algozes que ignoram o que significa um simples ‘fato completo’ e que, por isso, sentem-se (justamente?) idiotas. Lucas vence e o faz através de sua linguagem, na proteção de seus irmãos e na esperança de retornar ao lar.

3 Conclusão
Como se pôde observar ao longo do trabalho, Vieira provê de uma feição a Literatura Angolana, que, incipiente quando o autor começa a publicar suas ‘estórias’, tem nele mesmo uma espécie de marco inicial na formação daquela que se tornaria uma nação africana de grandes escritores e poetas.
No primeiro momento de sua carreira literária, em que está inserido Vidas Novas, Vieira era já consciente de clamar pela libertação de um Cardoso Kamukolo, de um Lucas João Matesso… Para narrar os anseios dessas ‘pessoas’, nada mais adequado do que empregar também sua linguagem. A libertação através da língua parece ser, de modo amplo, a proposta mais saliente de Vieira. E a consecução do objetivo é fato inelutável.
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