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pedro rosa Mendes

PEREGRINAÇÃO DE ENMANUEL 
JHESUS
Lisboa, Publicações dom Quixote / 2010

Peregrinação de Enmanuel Jhesus é um ob-
jecto literário singular e, de alguma forma, 
inclassificável no panorama da literatura 
portuguesa. Obra de forte carga simbólica, 
inscreve na literatura portuguesa um per-
curso inédito, convocando uma tradição 
nobre da literatura de viagens e fazendo 
ressoar as vozes de Fernão Mendes Pinto e 
de Ruy Cinatti, em particular. O arquipé-
lago malaio, onde as caravelas chegaram 
há 500 anos, foi, como se sabe, um imenso 
território de mistério e aventura, ao longo 
de vários séculos. É o quinto livro de Pedro 
Rosa Mendes, jornalista e escritor, que já 
nos tinha surpreendido (e fascinado) com 
a sua obra A Baía dos Tigres (1999). Foi en-
quanto jornalista da Lusa em Timor que o 
autor preparou minuciosamente e reuniu 
o material desta obra.

Tal como já acontecia em Atlântico 
(2003), a estrutura deste romance é poli-
fónica, cruzando várias vozes, que falam 
na primeira pessoa, constituindo cada 
uma dessas vozes diferentes perspectivas 
que desenham um puzzle, diante do leitor 
(p. 15-7). São eles Dalboekerk, um oficial 
e agente indonésio e pai do jovem arqui-
tecto Alor; Matarufa, veterano da Resis-
tência timorense, que integrou o quadro 
da Fretilin, em 1975 e, mais tarde, as Fa-
lintil, tendo trabalhado, posteriormente, 
para os Serviços Provinciais de Cultura; 
Padre Belteran do Rosário, sacerdote ca-
tólico indonésio, «praticante aguerrido» 
das artes guerreiras de silat; Wallacea, jo-
vem timorense, filha de um fazendeiro e 
patriarca de uma das famílias mais impor-
tantes em Díli. Wallacea é herdeira, pelo 
lado da mãe indonésia, da linhagem real 
de Wehali. Sonha «com a reconstituição 
da grandeza perdida da sua ‘dinastia’», 

cujo poder se funda, não «numa sobe-
rania política, mas numa ascendência ri-
tual». Que-Deus-Tem, um veterano da 
Resistência timorense que fora recrutado 
muito jovem para as Falintil e rapidamen-
te se destacou pela sua coragem. Bupati 
Gonçalves, quadro timorense que sobrevi-
veu à guerra civil e estudou na Indonésia; 
David Leviatão, biólogo brasileiro e natu-
ral de Telavive, pertencente a uma família 
judaica do Rio de Janeiro. Tendo cumpri-
do o serviço militar em Israel, «passou 
pela experiência kibbutzin» e, enquanto 
«Voluntário das Nações Unidas, ofereceu-
-se para a missão internacional que organi-
zou a consulta popular em Timor-Leste». 
Por último, aparece ainda Gloria Supre-
ma, estudante timorense, abandonado 
pela mãe na montanha mítica de Mate-
bian, santuário da Resistência timorense, 
que guarda as memórias dos que morre-
ram na luta contra a invasão indonésia.

Cada uma dessas vozes conforma uma 
identidade e o cenário é Timor-Leste, num 
passado muito recente. Alor, personagem 
central, que nunca fala em voz própria, 
mas que é revelado a partir das outras vo-
zes, é um jovem arquitecto indonésio que 
desembarca em Timor Oriental em 1999. 
Traz uma encomenda: foi designado para 
projectar uma casa para o líder indepen-
dentista timorense. Quando chega, instala-
-se na Pensão Mundo Perdido, na qual os 
quartos têm nomes de massacres, para que 
o tempo não apague a voz das suas víti-
mas. No corpo traz inscrita a mais incrível 
das aventuras, que se desenha nesse corpo 
«feito de estrelas» e de «outro planeta» 
(p. 57), de acordo com Wallacea, princesa-
-amante, a sequência panorâmica do Li-
vro de Francisco Rodrigues, que Afonso de 
Albuquerque (Francisco Rodrigues era 
cartógrafo de Afonso de Albuquerque) ha-
via enviado, em 1516, ao rei D. Manuel I. 
Atlas contemporâneo, o corpo de Alor re-
pete em si um outro Atlas, como uma có-
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pia viva e orgânica. E se a pele de Alor traz 
em si a caligrafia antiga, como uma me-
mória rigorosa, cruzando o passado com 
o presente vivo, o próprio Alor traz em si 
um estranho destino — ele não é apenas 
o arquitecto designado para construir, mas 
antes um demiurgo cuja responsabilidade 
é a da própria (re)construção de Timor. É 
o esperado, o Iluminado, Marômak Oan, 
ânsia que se exprime no nome tatuado na 
sua pele: Enmanuel Jhesus.

Negando uma narrativa linear, Pedro 
Rosa Mendes faz da própria fragmentação 
do discurso, das vozes, um instrumento 
privilegiado e constrói uma narrativa mí-
tica, que encontra a sua própria coerên-
cia na força simbólica da linguagem, na 
nomeação e na fusão entre real e sagrado, 
entre real e mito. Não é possível encontrar 
aqui o fio de uma lógica cartesiana e, quan-
do se fala, neste romance, de Timor, não se 
trata de um território meramente geográ-
fico, mas sim de um lugar onde o sagrado 
e o profano se contaminam mutuamente, 
em que a história, mais do que a sucessão 
dos factos (a luta da Resistência timorense 
face à invasão indonésia e a autonomia de 
Timor), se faz num registo de oralidade 
mítica. É a essa força mítica e simbólica, 
que possui o seu centro no Matebian, que a 
história timorense vai buscar a sua matriz 
originária, a sua unidade arquetípica.

A técnica narrativa usada por Pedro 
Rosa Mendes surpreende-nos, instiga-
-nos, obriga-nos à releitura. Mas não se 
trata de um jogo com o leitor, nasce antes 
de um constante vaivém que se estabelece 
entre os acontecimentos do presente e do 
passado, de uma rememoração perma-
nente dos acontecimentos, que se sobre-
põem entre si. Todo o livro é um arriscado 
jogo de reinvenção linguística, que tem a 
sua base numa verosimilhança. Trata-se 
de fazer confluir no discurso as vozes asi-
áticas (timorenses e indonésias) e a voz 
de um judeu carioca, o que escapa às con-

venções da língua portuguesa, tal como é 
falada no nosso território. Todo o texto é 
um entrecruzamento e obriga-nos a nós 
— leitores — a penetrar em profundidade 
um tecido histórico e cultural de enorme 
complexidade, atravessado pela multi-
plicidade de culturas, tradições orais que 
fundam o espaço físico de Timor e que 
nos é estranho. 

História atravessada de esperanças su-
cessivas (e, ao mesmo tempo, de desilu-
sões que a acompanham), marcada pela 
violência de uma guerra continuada e dos 
seus massacres sucessivos, fragmentada 
pelas aculturações causadas pelos povos 
que por ali passaram, desde sempre, mas 
cuja fragmentação é «salva» pela es-
trutura mítica de uma cultura que ainda 
vive no entrelaçamento do espaço sagra-
do e profano, em que a realidade física se 
confunde com a história dos seus deuses. 
O episódio da chacina dos touros portu-
gueses é uma parábola terrível dessa cul-
tura ancestral, onde impera ainda a ideia 
do sacrifício e, com ela, uma brutalidade 
«erótica» (p. 177), como lhe chama o 
erudito Dalboekerk, pai de Alor. Os tou-
ros têm nomes de facções políticas, numa 
alegoria do desespero de um povo, sucum-
bindo às mãos da «matilha». É mesmo 
Dalboekerk quem nos diz, a respeito da 
matança: «Nunca vi nada tão brutal e 
repugnante como esse holocausto. / Nem 
mesmo quando se tratou de massacres de 
gente» (p. 178). É como se nesse episódio 
se concentrasse toda a violência da histó-
ria de um povo e assistíssemos ao clímax 
teatral da sua explosão.

Alor prefigura a excelência do sonho 
de restauração de Timor, por várias ra-
zões: modernidade e saber, perfeição e 
beleza, juventude, arte e erudição, pois 
ele foi educado por Dalboekerk e sub-
traído à sua condição miserável de nas-
cença. Mas, se nos aparece como a pro-
messa derradeira, converte-se, também, 
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na figura do desencanto, negando-se ao 
desejo de Dalboekerk. Ele exprime o de-
senraizamento de alguém que não é nem 
indonésio nem timorense. Nega-se a 
cumprir o seu destino, ao tomar consci-
ência dos massacres indonésios. Nega-se 
a ser o instrumento de um poder do qual 
ele desconhece o movimento íntimo. O 
diálogo final entre Dalboekerk e Alor 
(p. 294-6) resume a morte da esperança 
em Alor. Diz-lhe Dalboekerk: «Convido-
-te a cumprir a tua História: Alor, rei de 
Timor». Ao que o jovem responde: «A 
História, o senhor roubou-ma: eu sou 
dois berços e, em ambos, dorme o bebé 
do inimigo. Não preciso carregar mais um 
enteado. Os dois que trago já me pesam.»

O preço dessa promiscuidade étnica 
— que se converte numa promiscuidade 
ontológica — será terrível. Só o sacrifício 
redime o caos e impõe novamente a har-
monia. A morte de Alor é o desfecho natu-
ral num mundo em que as leis do cosmos 
não são as físicas, meramente, mas onde o 
equilíbrio só pode ser mantido se os deu-
ses forem pacificados. A história, aqui, não 
é nunca apenas a história dos factos, mas 
cruza-se com a história dos deuses, numa 
lógica mítica. Em plena euforia do referen-
do, os sultões de Jacarta convocam a mito-
logia javanesa e lançam a operação em Tim-
-Tim. O nome de código dessa operação é 
Sapujagat, «O Varredor do Mundo», e 
Alor desaparece no caos, para aparecer, 
em seu lugar, uma cabeça cortada. A No-
ruega envia o seu melhor bispo à diocese 
de «Lorium Lorosa’e» e o livro de Pedro 
Rosa Mendes pretende ser a reunião rigo-
rosa dos autos da missão desse inquérito.

Como dizia Alor a Dalboekerk, «o meu 
reino não é deste mundo. Não é uma casa 
de Embote. Quero um palácio na capital do 
Quinto Império, como os Portugueses». A 
sua aspiração é outra, é o desejo de man-
ter a esperança, mesmo para lá da morte. 
À pergunta de Dalboekerk, sobre de que 

palácio falaria Alor, exprimindo um prag-
matismo desencantado, responde Alor: 
«O meu lugar certo no cosmos.» O lugar 
certo para repor a verdade ontológica, o 
lugar certo para devolver a Timor o que a 
política não pode devolver-lhe: a esperan-
ça no mito. Por isso, o Matebian é o lugar-
-primeiro de Timor e também o seu lugar 
último: onde se guarda a memória dos 
mortos que a história esqueceu e os deu-
ses lembram. Daí o nome massacai para o 
Matebian: a «casa dos mortos». A língua 
nomeia, assim, e salva, também, os venci-
dos da história, aqueles que pereceram em 
nome das injustiças contínuas e continua-
das do tempo. Apenas uma compreensão 
mítica, ritualizada (e reactualizada no 
presente) do tempo e da história permite 
a inteligibilidade da mesma, arrancando 
os acontecimentos à crueldade de uma 
irreversível despedida. Rosa Mendes com-
preendeu admiravelmente esse paradoxo.

Maria João Cantinho

diário

Marcello duarte Mathias

OS DIAS E OS ANOS
DIÁRIO 1970‑1993 
Lisboa, Publicações dom Quixote / 2010

Marcello Duarte Mathias vem redigindo, 
há quase cinquenta anos, um Diário para 
o qual foi respigar a Guimarães Rosa uma 
paradoxal, mas a todos os títulos feliz, 
fórmula, que dá mote à confluência con-
sonante da vida e da escrita: No devagar 
depressa dos Tempos. A despeito desse sig-
no gobal, os quatro volumes até à data pu-
blicados não apresentam todos o mesmo 
título de capa. Dois deles surgem identi-
ficados por uma referência espacial di-
rectamente associada a duas das missões 


