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Resumo: A necessidade de sobrevivência, a busca pela estabilidade econômica, as catástrofes, 

as perseguições de ordem religiosa ou política são alguns exemplos dos motivos de 

deslocamentos de judeus pelo mundo, tornando-os o povo da diáspora. Os registros dessas 

experiências na literatura têm sido feitos tanto por escritores judeus, como por aqueles ligados à 

história e experiência dos hebreus na Terra. Pepetela, escritor angolano engajado com as 

questões de seu tempo, também vem apresentando em suas obras esse olhar sobre as identidades 

judaicas, chamando a atenção para o contexto de vida e sobrevivência de judeus na África e isso 

é parte do que apresento neste artigo. 
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O romance A Sul. O sombreiro de Pepetela, publicado em 2012 pela editora 

Leya, contextualiza os tempos de uma Angola pré-colonial, em pleno século XVII, 

quando os portugueses adentraram o espaço africano em busca de metais preciosos, 

especificamente ouro e prata, e de escravos para os engenhos de açúcar no Brasil.  

Fiel à técnica narrativa empreendida desde o começo de sua carreira, Pepetela 

alterna as vozes enunciativas no romance, estabelecendo ora um narrador em primeira 

pessoa, quando esse retrata a própria opinião acerca do que está acontecendo ao seu 

redor, ora em terceira, quando é possível identificar a opinião do autor e seu olhar sobre 

Benguela, espaço romanceado, e sobre o contexto socio-histórico e político da época. A 

narrativa busca seu mote na História oficial de Angola.  

Há três núcleos narrativos básicos nos quais os personagens centrais se apoderam 

da narrativa e detêm “licença para narrar”. Simão de Oliveira, padre, cristão novo, 

pertencente à ordem dos franciscanos, vigário de Benguela. Manuel Cerveira Pereira, o 

Governador de Angola e idealizador do reino de Benguela, e Carlos Rocha, mestiço de 

origem europeia e protagonista do romance. Neste ensaio, será destacado apenas o 

personagem judeu, Simão de Oliveira.  

É interessante a trajetória do padre franciscano. Nascido em Lisboa, aprendera a 

lutar pela sobrevivência desde pequeno, como também a fugir dos que perseguiam 
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judeus. Um dia, porém, percebendo o destino incerto do jovem, o pai resolve colocá-lo 

no seminário dos franciscanos, como tentativa de mantê-lo vivo. Em seu relato o 

narrador afirma: “O perigo rondava por causa da origem familiar e do fanatismo dos reis 

de Espanha, convencidos serem o último reduto de defesa do cristianismo”. 

(PEPETELA, 2012, p. 301). Porém, também empreendia luta constante para esconder 

sua verdadeira identidade, pois afirma: “Sou sacerdote. De rito católico. A vida perigosa 

me fez assim. Talvez não de coração, mais de judeu. Entretanto, nestes pesados tempos 

dos bons reis Filipes de Espanha, quem quer ser judeu?” (PEPETELA, 2012, p. 5), 

acrescentando: “Quem pode ser judeu?” (PEPETELA, 2012, p. 5). E continua 

retratando as agruras vividas pelos hebreus em Portugal, buscando recriar sua identidade 

para sobreviverem frente às adversidades: “O meu prudente bisavô, de nascimento 

Jacob, mesmo antes de ser obrigado, mudou o nome da família para Oliveira e por isso 

me chamo Simão de Oliveira. Cristão-novo, marrano
2
, pois claro.” (PEPETELA, 2012, 

p. 5). 

 É possível inferir, na narrativa, que o padre franciscano descendia de 

comerciantes experientes e humildes, pois fora uma espécie de ambulante nas ruas de 

Lisboa, tentando diferentes afazeres até a entrada no seminário. Aprendera inclusive a 

jogar e seus adversários eram, em sua maioria, marinheiros, porém relata que nessa 

atividade “arriscava-se em golpes ousados”, o que lhe trazia o perigo das navalhas 

apresentadas como resposta à ousadia. Assim argumenta: “Compreendi a preocupação 

do meu pai, conhecia a história dos crimes contra nós urdidos e num assomo de lucidez 

me escondi nos claustros dos franciscanos até receber as ordens.” (PEPETELA, 2012, p. 

301).  Porém, os anos de estudo e mergulho na doutrina cristã não mudam sua fé, pois 

arremata: “Estava mais ou menos protegido, embora pouco convencido” (PEPETELA, 

2012, p. 301). 

Como primeiro narrador do romance, seu relato é uma espécie de desabafo. No 

capítulo inicial, apresenta o governador de Benguela e demonstra seu total desprezo por 

ele, pois afirma: “Manuel Cerveira Pereira, o conquistador de Benguela, é um filho da 

                                                           
2
 Marrano: judeu converso habitante da Península Ibérica. Elisabeth Roudinesco no ensaio Retorno à 

questão judaica afirma: “Na Espanha e em Portugal, convertidos por obrigação, praticavam secretamente 

sua fé. Mas se emigrassem, tinham de se (re)converter ao judaísmo, tornando-se supeitos, então, aos olhos 

dos outros judeus, de continuarem sendo culturalmente antigos cristãos. Nesse aspecto, o marranismo 

pode ser definido, de modo estrutural, como um lugar de passagem ou de transição entre duas 

existências.” (ROUDINESCO, 2010, p.24-25). 
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puta.” (PEPETELA, 2012, p. 5) E acrescenta: “O maior filho da puta que pisou esta 

miserável terra. Pisou no sentido figurado e no próprio, pisou, esmagou, dilacerou, 

conspurcou, rasgou, retalhou.” (PEPETELA, 2012, p. 5).  

Sabe-se que a invasão do território africano pelos portugueses se deu de forma 

bastante peculiar. Como as condições de vida eram muito adversas à vida europeia, para 

lá eram enviados somente “santos, aventureiros, degredados, foragidos” (COSTA E 

SILVA, 2011, p. 372). Alberto da Costa e Silva comenta no livro A Manilha e o 

Libambo que os santos eram poucos, mas os outros eram “inteiramente sem escrúpulos, 

compunha-se uma comunidade que só pensava em enricar. De qualquer jeito e o mais 

rapidamente possível.” (2011, p. 372). O estudioso afirma ainda que “nessa história”, ou 

seja, no período pré-colonial, “há de tudo, conspirações, assassinatos, traições, 

calunias.” (2011, p. 372) e assim se forjou uma história de muita dor, crueza de espírito 

e ganância, tendo a escravidão e o tráfico de pessoas no Atlântico como o comércio 

mais eficaz e lucrativo. Em seus estudos, Costa e Silva afirma que “Os próprios 

missionários aderiram, quase todos, ao tráfico de gente, pois padres e frades, por cobiça 

ou até mesmo para sobreviver, uma vez que não tinham frequentemente de que 

sustentar-se, nele também se envolviam.” (2011, p. 368). 

 Pepetela busca na história oficial o mote para a escritura do romance, inserindo 

nele o personagem judeu de singular relevância. Tornado padre, Simão de Oliveira 

embarca para Luanda a fim de evangelizar, porém, tinha interesses comerciais. Como 

todos os europeus que para lá seguiram, desejava enriquecer, mas dadas as dificuldades 

enfrentadas na terra e a perseguição constante do governador Cerveira Pereira, seus 

intentos acabam frustrados, sem alcançar o pretendido.  

Em ensaio sobre a “condição judaica”, Moacyr Scliar afirma: “O povo judeu tem 

uma longa história [...]. Trata-se de um povo indiscutivelmente marcado pela tragédia” 

(SCLIAR, 1985, p. 7) e acrescenta ainda que a divindade judaica é irascível, pois 

“submete os judeus a toda sorte de provas, a começar pelo (quase) sacrifício de Isaac.” 

(SCLIAR, 1985, p. 7). 

Esse legado está sendo empreendido pelo personagem Simão de Oliveira em 

terras africanas. Em suas reflexões iniciais, diz que a ordem dos franciscanos aceitou 

seu ingresso mesmo consciente de suas matrizes hebraicas, pois, dado o contexto da 

época, quando os rebentos “mais prometedores das linhagens peninsulares” tinham os 
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olhos voltados para “a fortuna das Índias e do Brasil” (PEPETELA, 2012, p. 5), 

aceitavam-se aqueles que a procuravam, sem muitos questionamentos, de forma que 

Simão forma-se “despachadamente” (PEPETELA, 2012, p. 5). Ele ainda afirma: “Os 

superiores sempre conheceram as minhas origens, mas já não é crime ter proveniências 

hebraicas, crime é conservar as antigas lealdades de crença”. (PEPETELA, 2012, p. 5).  

Em seu ensaio, Scliar cita o desamparo judaico. Ser judeu é viver em constante 

desafio, experimentar a “ancestral sensação da terra estranha, da catástrofe iminente”, 

“da eterna busca de um lugar abrigado” (SCLIAR, 1985, p. 6). Consciente dos perigos 

que corria mesmo em um lugar distante do olhar dos reis inquisidores, Filipe II da 

Espanha e I de Portugal, Simão de Oliveira busca salvar-se e relembra sua ancestral 

ascendência e os sacrifícios requeridos pela condição judaica. “E eu sou como os outros 

todos, traímos a nossa religião milenar para guardar o pescoço, traímos o Deus do 

verdadeiro Livro para beijar os pés do deus pequeno do novo livro, o que fala de 

bondade, perdão e indulgência.” (PEPETELA, 2012, p. 6). 

Mas, viver na Península Ibérica era estar em constante perigo, daí a saída para a 

ordem dos franciscanos e partir em direção à África. Porém, temia expressar o que de 

fato pensava, pois relata: 

 

Não posso defender em público ideias religiosas tão perigosas como 

as que acabo de expor, apenas guardá-las nos recessos do silêncio 

temeroso, como fizeram o meu avô e o meu pai, esse dito agiota de 

Lisboa, com banca de penhores por baixo do castelo, banca herdada 

de avós e bisavós, escapando a todas as chacinas que se seguiram aos 

éditos de reis católicos de Portugal, imitadores baratos dos da 

sangrenta Espanha, terminando os meus parentes por se prosternarem 

borrados de medo na Igreja de S. Domingos, batendo com vigor no 

peito contrito. (PEPETELA, 2012, p. 6). 

 

Vários são os textos que destacam a intensa perseguição político-religiosa operada 

pelos reis espanhol e português aos hebreus, no século XVI. Toby Green, Moacyr 

Scliar, Joseph Eskenazi Pernidji, Luis Nazário são alguns dos teóricos que se 

debruçaram sobre o tema, aclarando os estudos sobre a perseguição judaica. E o leitor 

de Pepetela observa também que isso lhe chamou a atenção, pois o escritor retrata 

hebreus em África em algumas de suas obras. A gloriosa família: o tempo dos 

flamengos, A geração da utopia e A Sul. O sombreiro são exemplos nos quais o 
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escritor ressalta, inclusive, a presença de inquisidores em solo africano e o assassinato 

em fogueiras do Santo Ofício, com a queima de hebreus e cidadãos locais.  

 Agindo em nome da religião, mas buscando as riquezas dos comerciantes e 

empreendedores hebreus, o rei de Portugal e da Espanha os colocou novamente em 

movimento pelo mundo. Em 1492, os descendentes de Abraão são expulsos da Espanha. 

Segundo Scliar: “A expulsão dos judeus foi o ápice de um processo iniciado alguns 

anos antes” (SCLIAR, 1997, p. 37). As atividades da Inquisição haviam sido 

intensificadas, principalmente em relação aos marranos ou cristãos novos, judeus 

convertidos à força. (SCLIAR, 1997, p. 37). Ao se tornar alvo dos inquisidores, tinham 

a vida cuidadosamente investigada e, se identificassem algum indício de prática judaica, 

“o réu era submetido ao auto-de-fé, espetáculo religioso assistido por multidões, no qual 

o herege podia arrepender-se ou ser queimado na fogueira, o que frequentemente 

acontecia.” (SCLIAR, 1997, p. 37). 

Os judeus expulsos da Espanha rumaram em direção a Portugal. Viveram 

razoavelmente em paz, especialmente por serem detentores de certo poder econômico, 

pois precisaram arcar com altas somas de dinheiro para entrar no país e, vale destacar, 

eram mercadores de relativo sucesso. Em 1496, porém, são obrigados, pelo rei D. 

Manuel, a se converterem ao catolicismo. Batizados à força por decisão do monarca 

luso, os judeus sefarditas se veem obrigados a viver um judaísmo na clandestinidade, 

sob o medo da denúncia por heresia.  

É nesse ambiente de medo e perseguição que cresceu Simão de Oliveira e por isso 

ele encontra saída no claustro franciscano. Mas o coração judeu não professa a fé 

aprendida, especialmente porque conhece a ganância e a destruição executada pelos 

membros do clero, assistentes e assistidos dos reis católicos, bem como por seus 

representantes estatais. Irônico e ofensivo, o personagem narrador expressa seus juízos:  

 

Como se um Deus verdadeiro perdoasse as ofensas e não destruísse 

com um gesto cidades inteiras de pecadores. Como se um Deus 

verdadeiro fosse indulgente para os traidores, os idólatras, os ingratos 

sem os transformar em estátuas de sal. Lá porque um desgraçado foi 

sacrificado numa cruz, se dizendo o filho dele, o pequeno deus das 

causas justas, já todos aceitaram a hipocrisia de rezar ao deus do amor 

para em terra praticarem as maiores atrocidades contra os seus 

semelhantes e dessemelhantes. (PEPETELA, 2012, p. 6). 

 

Sua negação é tal que vocifera irônico contra a fé que carrega nas vestes e afirma: 
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Ao menos o Deus verdadeiro dizia e obrigou a gravá-lo em fogo na 

pedra, quem com ferro mata, com ferro morre, olho por olho, dente 

por dente. Assim é que é falar, nada de lamechices e perdões sem 

sentido, quem tem poder, poder a sério, sabe usá-lo com fúria, com 

rancor, sem perdão. Estarei a justificar por isso Manuel Cerveira 

Pereira, o brutamontes impiedoso? (PEPETELA, 2012, p. 6). 

 

A ironia é uma marca constante do discurso narrativo. Esse é também um recurso 

largamente utilizado por Pepetela na construção de seus textos. Linda Hutcheon, ao 

analisar obras de autores americanos numa perspectiva pós-moderna, observa que o uso 

de vários recursos discursivos e estilísticos, como material histórico e textos canônicos 

da literatura, ou elementos da cultura popular e da literatura oral, presentes na ficção 

americana parodiam a realidade histórica e narrativa. Para Hutcheon, os escritores 

rompem com a tradição já consagrada, pois criam um novo estilo em que entrecruzam 

muitos discursos, os quais questionam sujeito, subjetividade, discurso e História nos 

enredos tecidos e, assim, encenam “a tendência totalizante de todos os discursos no 

sentido de criar sistemas e estruturas.” (HUTCHEON, 1991, p. 174). 

Pepetela bebe nessa fonte, pois encontramos em suas obras vários 

questionamentos, seja em relação à religião, à política, à história e à memória, seja em 

relação aos valores tradicionais e modernos, especialmente àqueles que dizem respeito 

aos requeridos pelos idealizadores da independência angolana ou dos colonizadores 

europeus. Ele busca fontes históricas para recriar em arte uma nova história e retorna a 

outros textos intrínsecos à literatura, formando algo semelhante a uma “membrana 

circular” (Cf. BARTHES, 1987, p. 45) que atualiza seu discurso, ao passo que marca 

com traços do passado sua obra literária. 

 

O escritor é um leitor de textos (em sentido lato) antes de ser um 

criador de textos, e, portanto, a obra de arte é, inevitavelmente, 

atravessada por referências, citações e influências de todo tipo. […] 

Esta repetição do passado ou de textos contemporâneos pode variar, 

de uma elaboração mais consciente e sofisticada de trabalho de outros 

poetas a um uso erudito de fontes, ou a citação (com ou sem o uso de 

aspas) de trechos de conversas típicas de um determinado meio social 

em um determinado momento histórico. As relações dominantes de 

produção e do contexto sócio-político que poderiam ser incluídas 

dentro de uma definição ampla de texto - são, naturalmente, uma 

grande força que influencia todos os aspectos de um texto 
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(WORTON; STILL, 1990, p. 1 apud ADAM, 2016, p. 100, tradução 

do autor.)
3
. 

 

Escritor-leitor, Pepetela recria novos discursos e estruturas narrativas valendo-se 

da ironia, da paródia, da oralidade, da sátira e de uma crítica aguda, perspicaz. Seus 

escritos ancoram-se na História oficial e estão em constante diálogo com a cultura 

popular e a tradição ancestral africana. Por outro viés reflexivo, mas também acerca das 

formulações pós-coloniais no campo literário, Ana Mafalda Leite afirma que as 

literaturas africanas de língua portuguesa “encenaram, desde muito cedo, a criação de 

novos campos literários, fazendo coexistir na maleabilidade da língua, a escrita com a 

oralidade, numa harmonia híbrida, mais ou menos imparável, que os textos literários 

nos deixam fruir”. (LEITE, 2013, p. 21). 

É o que vemos no discurso de Simão de Oliveira. Suas reflexões estão ancoradas 

no Código de Hamurabi
4
, pois deseja externar seus sentimentos acerca do deus cristão, 

o qual não aprendera a respeitar nos anos de claustro junto aos franciscanos. O Código 

está alinhado à justiça prescrita na Lei Mosaica que previa a punição de um delito, 

independentemente da origem e classe social do agressor ou réu, por isso a ironia em 

relação a Cristo, configurando-se também como uma marca constante da narrativa de 

Pepetela. A ordem dos franciscanos tem como missão o desenvolvimento da santidade 

e, desse modo, buscam a conversão do coração por meio de penitência e orações. Esse 

não era o desejo do personagem. Em solo africano, ele tentou enriquecer com o tráfico 

de escravos, amotinou-se com soldados lusos, em atentado contra Manuel Cerveira 

Pereira, e por fim, organiza-se em fuga para o Brasil. Ao final do livro, quando lhe é 

possibilitado retomar a narrativa, ironicamente anuncia:  

 

                                                           
3
 “Firstly, the writer is a reader of texts (in the broadest sense) before s/he is a creator of texts, and 

therefore the work of art is inevitably shot through with references, quotations and influences of every 

kind. […]. This repetition of past or of contemporary texts can range from the most conscious and 

sophisticated elaboration of other poets' work, to a scholarly use of sources, or the quotation (with or 

without the use of quotation marks) of snatches of conversation typical of a certain social milieu at a 

certain historical moment. The dominant relations of production and the socio-political context-which 

could be included within a broad definition of text - are of course a major force influencing every aspect 

of a text.” (WORTON; STILL, 1990, p. 1 apud ADAM, 2016, p. 100). 
4
 Hamurabi: foi um rei babilônico do século XVIII a.C. Conseguiu, durante o seu reinado, conquistar a 

Suméria e a Acádia, tornando-se o primeiro rei do Império Paleobabilônico. Hamurabi reinou de 1792 

a.C. até sua morte, em 1750 a.C., tendo ampliado a hegemonia da Babilônia por quase toda a 

Mesopotâmia, iniciando pela dominação do sul, tomando Ur e Isin do rei de Larsa. Em 1762 a.C. 

conquistou Larsa, em 1758 a.C. tomou Mari, em 1755 a.C. Echununa e provavelmente em 1754 a.C. 

conquistou Assur. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Hamurabi>. Acesso em: 23 jul. 2018.  
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declaro de espírito limpo e lúcido ser pecado não tentar fugir de 

ratoeira tão mortal, não só para os corpos sujeitos às febres e todos os 

seres nefastos saídos de miasmas dos pântanos e dos matos, como 

também para as almas, atormentadas pelos fantasmas dos mortos 

pairando sobre nós e pelos agravos, traições, infidelidades, enganos 

urdidos pelo demônio [...]. Declaro Benguela cidade apenas para 

Satanás, não para homens crentes a Deus. (PEPETELA, 2012, p. 300). 

 

Resguardando-se de qualquer processo de culpa e considerando que sua missão na 

“Etiópia Ocidental” havia terminado, sobre o país africano afirma: “só contraí doenças, 

não enriqueci como os meus pares mais afortunados, e até falhei em dar cabo do meu 

inimigo mortal, Manuel Cerveira Pereira, aliado do demônio.” (PEPETELA, 2012, p. 

301).  

Assim, considerando terminada sua missão na África, embarca para o Brasil em 

busca de liberdade. E diz:  

 

Parto [...] se houver navio. Nos tempos livres hei de escrever cartas e 

relatórios para todos os lados, contando as malvadezas desse filho de 

Satanás com uma porca. Mesmo se for necessário ocultar o remetente, 

para não sofrer perseguições e vinganças mesquinhas, como só ele 

sabe inventar. (PEPETELA, 2012, p. 302). 

 

Assim, Simão de Oliveira sai novamente à procura de novas terras para viver sua 

liberdade pessoal e religiosa, em uma nova diáspora, em busca de um novo sonho.  

 

Referências 

 

ADAM, Erlon Roberto. Ucronias em A Sul. O Sombreiro, de Pepetela: matizes 

fatuais e ficcionais entre o tempo e o não tempo. 2016. Dissertação (Mestrado em 

Literaturas portuguesa e luso-africana) – Programa de Pós-Graduação em Letras, 

Instituto de Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Porto 

alegre.  

 

BARTHES, Roland. O prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 

1987.  

 

CÓDIGO DE HAMURABI. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia 

Foundation, 2018. Disponível em: 

4249



 

 
 

<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_de_Hamurabi&oldid=528

35592>. Acesso em: 23 jul. 2018. 

 

COSTA E SILVA, Alberto da. A Manilha e o Libambo. A África e a escravidão, de 

1500 a 1700. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. 

 

GREEN, Toby. Inquisição: o reinado do medo. Tradução Cristina Cavalcanti. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2011. 

 

HUTCHEON, Linda. Poética do Pós-Modernismo: História, teoria, ficção. Tradução 

de Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991.  

 

LEITE, Ana Mafalda. Literaturas Africanas e formulações Pós-Coloniais. Lisboa: 

Colibri, 2003. 

 

NAZARIO, Luiz. Autos-de-Fé como Espetáculos de Massa. São Paulo: Associação 

Editorial Humanitas: FAPESP, 2005. 

 

PEPETELA. A Sul.  O Sombreiro. São Paulo: Leya, 2012. 

 

________. A gloriosa família: o tempo dos flamengos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1999.  

 

________. A geração da Utopia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.  

 

PERNIDJI, Joseph Eskenazi. Das Fogueiras da Inquisição às Terras do Brasil. Rio 

de Janeiro: Imago, 2002. 

 

ROUDINESCO. Elisabeth. Retorno à questão judaica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2010.  

 

4250



 

 
 

SCLIAR, Moacyr. A Condição Judaica. Das Tábuas da Lei à Mesa da Cozinha. Porto 

Alegre: L&PM, 1985.  

4251


