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Psicanálise. Exposições, peças, séries, livros. As reflexões sobre a saga dos ditos 
"retornados" fez-se quase moda. Porquê, e porquê agora? 

Retomar ao retomo, ou pensar 
um lugar onde nunca estivemos 
FERNANDA CÂNCIO 

Uma exposição - Retornar- inau-
gurada na semana passada; uma 
peça de teatro (Portugal Não É Um 
País Pequeno, de André Amálio) 
baseada, como a exposição, em re-
latos na primeira pessoa de gente 
que fugiu das ex-colónias, estreada 
em abril; uma série de TV, Depois 
do Adeus, estreada em 2013 na RTP: 
livros-choque sobre a experiência 
de "retornar" (na verdade, de fugir 
para a terra desconhecida dos pais 
ou avós, já que as protagonistas 
nasceram em África) , de Isabela Fi-
gueiredo (Caderno de Memórias 
Coloniais, 2009) e Dulce Maria Car-
doso (O Retorno, 2012); PREC- Pro-
cesso de Recordação em Curso, um 
ciclo de debates na Biblioteca Mu-
nicipal de Oeiras, entre 27 e 29 de 
novembro, iniciado com 'A grande 
viagem da ponte aérea" e contando 
com uma mesa subordinada ao 
tema "Retomados ou refugiados? -
Podemos retornar onde nunca es-

- tivemos"? 
Comecemos então por aí: como 

e porque é que nós, país, regressa-
mos, agora, a um tema em que nun-
ca realmente quisemos estar? Sim: 
cumprem-se nesta semana, a 11 de 
novembro, 40 anos sobre a inde-
pendência da joia do império, An-
gola, como a 25 de junho se conta-
ram quatro décadas sobre a de Mo-
çambique. A efeméride poderia ser 
justificação para esta espécie de tor-
rente de acontecimentos culturais. 
Mas a maré de rememoração e de 
digestão surgiu antes, dessintoniza-
da de qualquer intuito comemora-
tivo. Como se enfim se tivesse en-
contrado o espaço, o tempo, a voz 
para começar a pensar o maior trau-
ma da história recente portuguesa. 
E começou à bruta, com Isabela Fi-
gueiredo e o seu ajuste de contas 
com o pai/país/colonialismo, no li-
vro em que expõe a violência racis-
ta do quotidiano moçambicano, 
desromantizando a memória da 
Lourenço Marques dos fins de tarde 
de cerveja e camarão, das fotos feli-
zes de ruas arrumadas, da paz sorri-
dente do paraíso perdido. Um livro 
que suscitou reações violentas, so-
bretudo vindas de "retomados", al-
gumas a chegar à ameaça, demons-
trando como, tanto tempo depois, o 
tema continuava em carne viva. 

Seis anos depois do lançamento 
do seu Inferno, no qual ficciona a  

própria biografia de menina que 
vem sozinha, de Moçambique, 
para "a metrópole" onde nunca vi-
vera, Isabela, 52 anos, reflete: "Co-
meça a haver uma maturidade, um 
distanciamento em relação ao que 
aconteceu. Mas há também um ou-
tro fenómeno que nos obriga a pen-
sar a nossa historia. Depois da eu-
foria do pós-25 de Abril, em que 
houve um acesso a uma liberdade e 
direitos que nunca tinha havido, 
nos últimos anos houve uma perda 
desses direitos. Encontrei muita 
gente que diz 'Nós não temos nada, 
nem as colónias já temos.' Há uma 
grande necessidade de fazer com-
parações entre o passado e o pre-
sente. Não há nada de negativo nis-
to nem é uma atitude reaciónária. 
Tem a ver com a palavra trauma. 
Porque também vivemos em trau-
ma neste momento. Há um regres-
so a um trauma maior para contex-
tualizar a situação atual. Portugal é 
um indivíduo que pergunta quem 
é-porque é que eu fiz aquilo e por-
que é que faço agora isto." 

"Portugal desviou o olhar" 
Dulce Maria Cardoso, 51 anos, cuja 
história, em O Retorno, de um ado-
lescente nascido em Angola que 
vem com a mãe e a irmã na ponte 
aérea e vive anos num hotel no Es-
toril, se baseia na sua experiência, 
reforça a interpretação de Isabela e 
acrescenta-lhe dureza. "Eduardo 
Lourenço disse:'Desfizemo- nos do 
império como quem se desfaz de 
uma camisa velha.' Mas não nos 
desfizemos, claro, porque isto nos 
molda. E este finalmente sós que 
Portugal enfrenta-como fim do so-
nho europeu - leva-nos a pensar 
como nos construímos. Acho mui-
to importante que se pense e que se 
fale, mas ao falar muito estás a trans-
formar o assunto em banal. Numa 
questão de moda. Esta moda de es-
tarmos muito virados para o Portu-
gal que foi. A coisa saudosista, tipo 
AVida Portuguesa [a cadeia de lojas 
de Catarina Portas, que comerciali-
za marcas antigas nacionais]." Sus-
pira. "O que importa nestas desgra-
ças individuais e coletivas é apren-
der. Mas a maioria das coisas são 
muito unilaterais. Ficciona-se tudo. 
E estamos a cristalizar isso. Essa ma-
neira ficcionada de pensar." Exem-
plifica com as entrevistas que lhe fa-
zem: 'As perguntas são sempre 
iguais: o que é que senti quando vim 
para cá, o que achei que era mais di- 

DN rápido 

"Portugal é alguém que se 
pergunta quem é porque 
é que fiz aquilo e faço agora 
isto", diz Isabela Figueiredo. 

O "correr bem" da 
integração, crê Dulce Maria 
Cardoso, deveu-se ao 
silenciamento voluntário. 

Talvez tivesse sido preciso 
esperar pela segunda 
geração para pensar isto 
com a distância necessária.  

ferente. São pequenos apontamen-
tos. Já digo quase sempre que não." 

Perguntas, no entanto, que algu-
mas pessoas sentem necessidade de 
fazer a si próprias e aos seus pais, 
avós. Perguntas iniciáticas, que fica-
ram décadas à espera. As de ‘'anessa 
Rato, jornalista do Público, por 
exemplo. "Nasci em julho de 1975, 
que terá sido o pior mês da descolo-
nização em Angola, porque a guerri-
lha já estava dentro de Luanda, e vim 
em agosto para Portugal. Os meus 
pais sempre me disseram ao longo 
da infância que eu não era retoma-
da, era angolana. Mas houve muitas 
coisas de que não falámos durante 
todo este tempo. O número de coi-
sas que as pessoas tentaram manter 
presentes e vivas é igual ao número 
de coisas que tentaram manter en-
terradas. A primeira vez que o meu 
pai me passou uma imagem de 
guerra foi depois de eu já trabalhar 
no Público." A revelação, ou epifania, 
ou o que se lhe queira chamar che- 

L Eduardo Pitta (à direita na 
foto) com Jorge Neves, então 
namorado e desde 2010 marido, 
na ilha de Moçambique, em ja-
neiro de 1975, a seis meses da in-
dependência. Pitta fugiria para 
Portugal no fim do ano 2. Dulce 
Maria Cardoso, numa das suas 
únicas fotos angolanas que res-
tam - encontrou-a em casa da 
avó, em Portugal, as que estavam 
em Luanda lá ficaram, com o 
resto dos pertences 3. Isabela 
Figueiredo, então com 4 anos, 
em Marracuene (Moçambique) 
em 1967,  "com amigos brancos 
e crianças negras". Os meninos 
brancos calçados, os negros 
descalços 

gou na forma de uma série de TV 
"O percurso começa para mim com 
o livro da Isabela, depois com o da 
Dulce. Mas na verdade o verdadeiro 
espoletador foi o Depois doAdeus, na 
RTP. As imagens em movimento de 
uma ficção, ver encenada a história 
da minha família, o lado sentimen-
tal, permitiram-me um acesso à rea-
lidade. Porque os meus pais sempre 
fi7Pram questão de desdramatizar o 
retorno, como se tivesse sido um 
furo na estrada. Foi só ao ver a série 
que percebi a dimensão do desen-
raizamento. O impacto foi gigantes-
co. Nós não passámos por aquela 
exata situação, mas os meus pais, e 
eu através deles, vivemos a mesma 
dilaceração. Não tinha noção disso." 
Das conversas que se seguiram com 
a família  surgiu um trabalho para o 
jornal, uma série de crónicas para 
"uma minienciclopédia da editora 
Verso da História sobre a descoloni-
zação" e, recentemente, uma bolsa 
da Fundação Rockefeller para conti- 
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O pacto de falar 
depois do pacto 
do silêncio? 

nuar a trabalhar o tema. "No caso da 
Dulce e da Isabela há uma memória 
pessoal. Eu não tenho nenhuma 
memória minha. Estou a construí-
la. É como se houvesse uma falha na 
minha história. Nasci num país que 
nunca existiu- um país mitificado." 
Vê, assim, o atual interesse não 
como "revivalismo ou rememora-
ção mas como um desbloquear de 
coisas que estiveram fechadas. As 
pessoas em geral sabem muito pou-
co sobre isto. A sociedade portugue-
sa desviou o olhar. Acho que houve 
uma dupla vergonha: a sociedade 
portuguesa não quis olhar para a 
questão dos retomados e os retor-
nados não conseguiram fazer-se ou-
vir. Agora, se me faz impressão o lado 
filão? Faz. Mas Jonathan Littell es-
creveu As Benevolentes há nove 
anos... A Segunda Guerra Mundial 
nunca deixará de ser um tema E se a 
avalanche pode ser incómoda, se eu 
própria às vezes sinto um arrepio, 
acho que nós, a segunda geração, só 
agora conseguimos de facto come-
çar a pensar isto. É preciso um grau 
de segurança pessoal, de maturida-
de, para pensar estes temas. O que 
sentia sempre era que me faltava a 
linguagem: com que voz vou contar 
isto? Se calhar foi preciso chegarmos 
aqui, mesmo." 

"Das coisas muito duras não se faia" 
Mas, aqui chegados, acha o escri-
tor/poeta/ensaísta/crítico literário 
Eduardo Pitta, 66 anos, nascido em 
Lourenço Marques/Maputo, é pre-
ciso ir além da superfície. "Sou mui-
to seco em relação a estas coisas. 
E há muita coisa por refletir. Por 
exemplo, quando escrevi no blogue 
I daliteratura.blogspot.comJ sobre a 
vaga migratória na Europa e com-
parei com o retomo de África recebi  

muitas mensagens indignadas, de 
pessoas que acham que não tem 
nada a ver." Frisando que tudo se 
concentra no fenómeno angolano 
-"A ponte aérea fez-se para Angola, 
as pessoas em Moçambique foram 
deixadas à sua sorte, tiveram de fu-
gir pelos seus meios, daí muitas te-
rem ido para a África do Sul, porque 
era ao lado" - considera que "das 
coisas muito muito duras ninguém 
fala. Porque é despertar os demó-
nios e reabrir as feridas." Coisas 
como "os campos de reeducação 
para brancos que se fizeram em 
Moçambique, as pessoas que mor-
reram, se suicidaram, ficaram doi-
das. E, claro, há coisas, relacionadas 
com o racismo, de que só me aper-
cebi depois. Estávamos imersos na-
quele tipo de sociedade, convivía-
mos com aquilo como natural. E eu 
não era parvo de todo, e a minha 
mãe era liberal." 

"Um Mandela não se encomenda" 
Dulce vê mais distinções na amál-
gama: "Retomados é uma designa-
ção geral que engloba grandes dife-
renças. Há o retornado da função 
pública e o do pequeno negócio. Os 
primeiros tiveram uma perda afeti-
va que é muito relevante, mas mui-
to diferente da do pequeno nego-
ciante que perdeu tudo. E os que ti-
nham cá família também tiveram 
uma experiência completamente 
diferente dos que foram instalados 
em hotéis." A voz ganha gume: "E 
depois leio, oiço, que até correu 
bem. Correu bem como? O que cor-
reu bem foi a vontade das pessoas 
de se integrarem. Perceberam que 
tinham de ficar aqui e pronto, aca-
bou-se a questão de África." Terá co-
meçado aí, nessa determinação, o 
silenciamento de décadas. "Por  

exemplo em Cascais um senhor 
que abriu um café com petiscos de 
Africa mas nunca deixava abordar o 
assunto porque a maior parte dos 
clientes era da metrópole. De cada 
vez que aparecia um retomado a di-
zerlá é que era bom, mandava ca-
lar."E se o saudosismo se calou, que 
dizer do horror. "Foram muitas as 
mulheres violadas nos últimos tem-
pos lá, e disso nunca se fala. Como 
dos mortos. Conheço um rapaz que 
teve dois irmãos assassinados por-
que desrespeitaram o recolher obri-
gatório e uns putos da FNLA que-
riam o carro deles, um carro velho. 
A mãe enlouqueceu, passou anos a 
pôr-lhes o lugar à mesa porque os 
corpos nunca apareceram. E o pai 
refugiou-se numa espécie de alcoo-
lismo. Esse testemunho nunca vai 
existir. Existiu para mim em priva-
do." Faz silêncio. "Interessava-me 
perceber porque é que aconteceu 
assim. Se tivéssemos tido a sorte de 
ter tido um Mandela. Mas isso não 
se encomenda. E não vejo nenhu-
ma assunção de culpa dos respon-
sáveis ainda vivos." 

A ideia da inevitabilidade do êxo-
do, do abandono, das coisas que 
não podiam ser de outra forma -
uma ideia que parece sempre peri-
goso, revanchista, contrariar, sob 
pena de dividir de novo, como nos 
idos de 1975, a sociedade portugue-
sa. Até agora, pelo menos, acha Isa-
bela. "Agora há a hipótese de discu-
tir com mais serenidade as coisas 
duras. O distanciamento cronológi-
co permite - e haver as pessoas da 
segunda geração, capazes de come-
çar a pensar isso. Têm uma impar-
cialidade e um distanciamento que 
nenhuma pessoa que veio de lá po-
de ter. Só eles podem resolver. Tem 
de haver uma psicanálise coletiva." 

CATARSES A autora da série 
Depois do Adeus e a curado-
ra da exposição Retornar re-
fletem sobre a oportunida-
de e o efeito das suas obras 

"É um passado muito recente. As 
pessoas falam muito pouco dessa 
época e do que se passou nessa 
época. Os meus pais nunca fala-
ram sobre este período, só depois 
da série é que começaram a falar." 
Inês Gomes, 40 anos, nasceu no 
ano das independências. E, não 
tendo qualquer relação direta com 
o retorno, foi a autora da série De-
pois do Adeus, que passou em 2013. 
"Foi uma encomenda da RTP. Li 
muita coisa e tínhamos uma histo-
riadora, a Helena Matos, a ajudar. 
Fico muito contente por saber que 
houve gente para quem a série foi 
importante. Tenho primos que vie-
ram de lá e só começaram a falar 
comigo sobre a experiência deles 
depois de a verem." 
A estranheza de 
perceber que uma 
ficção pode servir 
de decantador, ou 
de precursor numa 
espécie de explosão 
da memória. Como 
uma exposição, es-
pera Elsa Peralta, a 
curadora de Retor- 
nar. "Considero que os diferentes 
atos que têm recentemente vindo 
a lembrar o momento do retorno 
(livros, filmes...) têm permitido ins-
crever esta memória no espaço pú-
blico, tornando-a visível e legível, 
após décadas de silêncio sobre este 
tema. Esta visibilidade é o terreno 
necessário para o aprofundamen-
to do debate." Quanto ao silêncio 
até agora, parece-lhe regulamen-
tar. "A literatura sobre o tema indi-
ca que são geralmente precisos 
cerca de 25 ou 30 anos - o tempo de 
uma geração - até que uma come-
moração autorreflexiva tome lugar. 
Existirá também um outro fator, re-
lacionado ainda com a questão ge- 

racional: à medida que os protago-
nistas dos acontecimentos se co-
meçam a aproximar do fim das 
suas vidas, surge também a urgên-
cia em contar a história. Esta ur-
gência traduz-se, por um lado, 
numa ânsia de contar por parte da-
queles que viveram os aconteci-
mentos e, por outro, numa ânsia de 
investigar, de documentar, por par-
te de académicos, escritores, ci-
neastas. etc." Não considerando 
que houve "um silenciamento", 
mas talvez "um pacto de silêncio, 
um concordar em não recordar", 
Elsa Peralta, 42 anos, investigadora 
em Ciências Sociais na Universida-
de de Lisboa que se tem debruçado 
sobre "os processos de reativação e 
materialização de memórias cole-
tivas", crê que existe também a di-
ficuldade de pôr em causa uma 
noção solidificada de Portugal em 
tomo da "versão celebratória e cul-
turalista de um império benevo-
lente e excecional". 

"Acresce a difi- 
culdade de no caso 
do retorno a vergo-
nha do império ser 
a vergonha não 
apenas daqueles a 
quem facilmente 
chamamos o 'ou-
tro' (negro coloni- 
zado), mas a vergo- 
nha de nós mes-

mos", reflete. "Considerando que 
"talvez a crise económica e o con-
fronto com a realidade histórica, 
social e económica do país tenha 
criado o ambiente necessário 
para que o silêncio fosse quebra-
do", está consciente do perigo da 
"banalização": "O que pretende-
mos com esta exposição e com 
todo o programa que a acompa-
nha, desde debates a toda uma 
agenda de investigação que se 
prolongará por mais quatro anos, 
é contribuir para complexificar o 
tema, criando pensamento sobre 
a condição pós-colonial portu-
guesa para além do tema especí-
fico do retorno." 

"A vergonha do 
império é no caso do 
retorno a vergonha 

de nós mesmos" 
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