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Resumo 

 

 

Partindo de um corpus específico, esta dissertação reflecte e repensa o 

que se tem definido como pós-colonialidade, numa Literatura que se 

caracteriza como própria – a Literatura Angolana.  

Numa perspectiva teórico-literária traça-se uma análise crítica e 

epistemológica pelo estudo de cosmogonias específicas contrapondo e 

problematizando conceitos que se têm consolidado no campo dos estudos pós-

coloniais.  

Posiciona-se a Literatura Angolana num cenário de mundialização 

salientando o papel da literatura na assumpção da oralidade, tradições, 

culturas, mitos e intertextualidades culturais múltiplas.  

Pelo corpus literário demonstra-se as intersecções históricas, culturais e 

linguísticas de outros constructos que influenciaram esta Literatura, provando 

simultaneamente a sua capacidade de autonomia e abertura que, sem deixar 

de ser angolana, se instaura no universal.  

Igualmente define-se o perfil do escritor angolano concluindo que, após 

um período interventivo, onde se afirmava como agente de 

formação/informação, este tem como principal tarefa cavar o caminho para a 

conquista de um lugar próprio para a Pátria Angolana, mostrando que esse 

lugar resulta em grande parte do agir criativo.  
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Definition of a Literature – Angolan Literature 

 

Abstract 

 

 

Based on a specific corpus, this dissertation reflects and rethinks what 

has been defined has post-colonial in a literature with its own character – the 

Angolan Literature. In a literal-theoretical perspective it focuses a critical and an 

epistemological analysis on the study of specific cosmogonies opposing and 

questioning concepts which have been theorized in post colonial studies. 

It sets the Angolan Literature in a worldwide scenery, emphasizing the 

role of literature in its oral, traditional, cultural, mythical and inter textual 

multicultural assumptions. According to the literature corpus it shows an 

historical, cultural and linguistic intersection of other constructors that influenced 

this literature, proving at the same time its capability of autonomy and opened 

mindness, without however losing its Angolan identity, which is settled in the 

universal literature.  

It also defines the profile of the Angolan writer concluding that after a 

social and political engagement period, where he has proved himself to be an 

agent of information and formation and whose main goal is to open a field of 

new paths that can lead to conquer a place of its own in the Angolan 

Fatherland, showing that this place is mainly a result of the creative act. 
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Abreviaturas e siglas 

 

Os títulos das obras dos autores do corpus são mencionados com 

frequência ao longo do trabalho pelo que, por uma questão de ordem prática, 

se opta pelo uso das seguintes siglas: 

 

Obras de Manuel Rui: 

 

CM   Crónica de um Mujimbo 

   (Porto: Edições Asa, 1989) 

 

QMDSO  Quem me dera Ser Onda 

   (Lisboa: Edições Cotovia, 1991) 

 

RS   RioSeco 

   (Lisboa: Edições Cotovia, 1997) 

 

1M&OV-DUC 1 Morto & os Vivos – De Um Comba 

   (Luanda: U.E.A., 1992) 

 

 

Obras de Ondjaki: 

 

BDC   Bom dia Camaradas 

   (Lisboa: Caminho, 2003) 

 

ODMR  Os da minha Rua 

   (Lisboa: Caminho, 2007) 

 

QMTN   Quantas madrugadas tem a noite 

   (Lisboa: Caminho, 2005) 
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Obras de Pepetela: 

 

GU   A Geração da Utopia  

   (Lisboa: Pepetela e Publicações D. Quixote, 1992) 

 

GF   A Gloriosa Família 

   (Lisboa: Publicações D. Quixote, 1997) 

 

LU   Lueji 

   (Lisboa: Publicações D. Quixote, 1989) 

 

M   Mayombe 

   (Lisboa: Publicações D. Quixote, 1980) 

 

 

P   Predadores  

   (Lisboa: Publicações D. Quixote, 2005) 

 

PCV   Parábola do Cágado Velho 

   (Lisboa: Publicações D. Quixote, 1996) 

 

PE   O Planalto e a Estepe 

   (Lisboa: Publicações D. Quixote, 2009) 

 

 

Obras de Ana Paula Tavares:  

 

MPAD   Manual para Amantes Desesperados 

   (Lisboa: Caminho, 2007) 

 

OLL   O Lago da Lua 

   (Lisboa: Caminho, 1999)  
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RP   Ritos de Passagem  

   (Luanda: U.E.A., 1985) 

 

 

Os excertos são identificados com o nome abreviado da narrativa e com 

a remissão da página. 

 

 

 

 

As referências bibliográficas presentes neste trabalho seguem a 

indicação prevista pelo Harvard Reference System.  
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Introdução 
 

Quando decidimos abraçar o desafio de fazer uma dissertação de 

Doutoramento sobre Literatura Angolana sabíamos, à partida, que não ia ser 

tarefa fácil.  

Se a própria instituição Literatura aporta já de si tanta e tão complexa 

problemática, a Literatura Angolana, ou outra qualquer escrita em língua do 

colonizador, chega à praça pública carregada de olhares de esguelha.  

Todavia, o nosso amor quer pela escrita, acto igualmente polémico pelas 

leituras que suscita, quer pela leitura, amores aliados a uma espécie de paixão 

por uma África a descobrir, ditou-nos o dever de levar a cabo este trabalho.  

Assim, elegemos Angola, um tanto por continuidade de trabalho já 

realizado (Mestrado), outro tanto por, realmente, a Literatura Angolana, os seus 

autores e a sua produção nos fascinar. Cada texto, cada página, cada capítulo 

vão-se constituindo conhecimento que desvela o que, de certo modo, já 

prevíamos: revelar que a literatura resulta de uma ordem que a consciência 

criadora gera para pautar as regras consigo própria, a partir do meio físico, do 

tempo e da interacção com os outros1.  

Eleger o corpus foi a primeira grande dificuldade. O tema – Literatura 

Angolana – é de uma abrangência que parece impossível abarcar num trabalho 

deste tipo. Todavia, é uma intencionalidade calculada; arriscada. Escolhemos 

assim mesmo no seio de muitos outros autores possíveis, aqueles que 

considerámos fulcrais para se avançar na análise pretendida: a Literatura 

Angolana numa perspectiva de Universalismo e Multiculturalismo, 

problematizando conceitos que estão na base de novas discursividades.  

Na senda de demonstrar a exemplaridade de uma Literatura Angolana, é 

nossa intenção reflectir sobre a função do escritor pós-colonial, enquanto figura 

interventiva, agente de formação e viajante cultural, reflectir ainda sobre o 

                                                 
1
 Não podemos deixar de referir a obra exemplar de Francisco Soares, a primeira tentativa séria de delinear um 

caminho sequencial da Literatura Angolana.  
Não discutimos os seus conceitos-chave; lembramos que, depois do ainda insípido Roteiro de Carlos Ervedosa, 
Francisco Soares alonga o trajecto e dá uma panorâmica muito completa do direccionamento – diríamos – cronológico 
da Literatura Angolana, sem com isso, todavia, pretender fazer uma história da literatura. Aliás, à sua obra chamou 
muito humildemente Notícia de Literatura Angolana.     
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carácter biográfico da escrita, enquanto testemunho de vivências colectivas e 

portador de um multiperspectivismo literário que vai ao encontro da 

pluriversalidade da Literatura.      

 Pelo percurso vivencial das personagens/autores, resgatam-se 

entidades e traçam-se projectos para a afirmação da identidade nacional de 

Angola e, neste sentido, torna-se indispensável problematizar a mapeação 

reconfigurada na Tradição, no Mito e na História para que seja possível 

repensar as margens e ultrapassar os limites cartográficos, instaurando-se a 

literatura angolana na literatura universal.   

 Além do espaço, o tempo da história e das estórias pretende ser 

aqui revisitado para sustentar o presente de uma Nação que se encontra a 

reescrever o seu processo identitário; pretendemos analisar as dinâmicas 

subjacentes às epistemologias que surgiram com estes campos de estudos. 

Desta forma, a mulher africana entre leituras do feminino e Literatura escrita 

por mulheres2 – pretende ser um espaço de reflexão sobre a condição da 

mulher na sua posição de subalternidade até ao momento de intervenção e 

participação nas esferas social e política. Também neste ponto do trabalho, 

pretende-se analisar o caso específico de África – Angola e traçar o 

contraponto com as teorias da westernized people, para demonstrar os 

imperialismos ainda existentes nas Academias e Teorias que visam tratar a 

mulher africana à luz dos seus preceitos e aspirações, sem, de facto, analisar 

as suas ambições e os problemas adjacentes às sociedades patriarcais sobre o 

olhar da terra que este exercício implica.  

Igualmente, é nossa intenção posicionar Angola no cenário mundial, sem 

pretender traçar uma periodização literária que, pensamos, seria precoce e 

provavelmente desconfiguradora da realidade da produção literária existente. 

No entanto, por metodologia, sobretudo, situamos momentos históricos 

fundamentais que necessariamente aportaram reflexões criativas específicas: 

protonacionalismos e concomitâncias com as lutas de libertação, 

independência, pós-independência e, o que mais nos interessa, aquilo que 

consideramos explicitamente já Literatura Pós-Colonial.     

 

                                                 
2
 Não se poderá ainda falar em uma “literatura feminina” como género por uma insuficiência e peso estrutural.   
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1. A Literatura Angolana e os Estudos Pós-Coloniais 
 
 
 
As viagens por terra exigem uma disponibilidade do corpo e do olhar para a 

compreensão das diferenças entre territórios organizados e outros afogados em capim e 
solidão.  

(…) 
Os caminhos de África, os caminhos da terra onde está inscrita toda a memória da 

vida, sustentam um céu que de repente se abre em mil águas no meio de calor, mas que pode 
permanecer calado, durante anos, a fazer sofrer as criaturas da terra.  

E, por isso, ao viajante deve ser ensinado qual o trilho que lhe serve. Em que estrada 
se deita. A curva delicada, o que mostra e o que esconde são cartilhas, o ABC da vida que se 
desconta vivendo.  

(…) 
Aos viajantes muitas coisa, no entanto, é permitida, como inventar a cores o seu 

percurso, como uma escrita de espelhos que se lê e relê, (…)    
 

Tavares (2004, pp. 23,24) 

 
 

 
A Literatura Angolana é constituída por várias vozes, exprimindo 

intencionalidades diferentes, de acordo com as peculiaridades linguísticas. 

Falar de literatura implica o conhecimento dessas vozes, das suas origens e do 

seu esforço para transcender o plano “nacional” até se inscrever num plano 

trans-nacional; a afirmação dessa consciência nacional, num processo de 

narração da nação, afigura-se como a ponte possível entre a mapeação do 

lugar e a sua instauração além fronteiras. As temáticas das várias obras, 

apresentadas por autores consagrados, constituem esse corpus cultural que 

define a identidade do país e, ao ultrapassar as limitações fronteiriças, vai 

conquistando a distância global. São as teses e as temáticas a par da 

variedade linguística que projectam Angola para o palco do mundo e ajudam a 

definir o conceito de uma Literatura Angolana. 

Quando estudamos outra língua, outra cultura, a perspicácia e a 

curiosidade inserem-nos nesse outro mosaico que constitui o mundo possível, 

ainda que temporário, onde habitamos; aí, o leitor começa a respirar outros 

traços, a viver e a sentir uma aculturação/miscigenação de línguas e de sangue 

na senda de uma unidade universal3. A história do progresso humano é 

                                                 
3
 O conceito de universalidade remete para o paradoxo da singularidade universal. Se, por um lado, a Literatura 

Africana com as suas temáticas e códigos idiossincráticos se revela singular, pretende inscrever-se além fronteiras, 
num plano universal.  
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marcada pela transferência de culturas de um grupo para outro; a pluralidade 

de vozes remanescentes pode, deste modo, instaurar um diálogo entre a 

similaridade e a diferença, na medida em que todos se congregam em torno da 

defesa dos mesmos ideais; mas, por outro lado, o conceito de universalidade 

aponta para uma dimensão imaginária, para um além, que se construiu a partir 

do passado e da história de um povo e há-de alicerçar-se num futuro à luz 

duma pluralidade cultural. Assim, o conceito de “universalidade” pode pautar o 

ideário de determinado corpus textual, enquanto produto de diversos autores e, 

por outro lado, apontar para a projecção de uma cultura no mundo. 

Este fenómeno em África merece uma reflexão profunda, com base nas 

lutas internas que assolaram este continente e que contribuíram/contribuem 

decisivamente para a sua posição actual.  

Neste sentido, o leitor ocidental, ao descodificar o texto africano deverá 

ter em conta o processo de negociação entre o colonizador/colonizado, uma 

vez que a língua do colonizador constitui ao mesmo tempo um espaço de 

repressão, uma porta de evasão e o caminho para a liberdade. Depois de uma 

fase de escrita nostálgica e acrítica, os escritores, através da apropriação 

criativa, pela intersecção de línguas coloniais com temas locais, procuram dar 

voz aos seus ideais e projectar as suas literaturas no mundo. Os códigos 

técnico-compositivos, pela sua especificidade, definem a impossibilidade da 

globalização, vista pelos moldes europeus que visam a validação de categorias 

generalizadoras a todas as épocas e locais. Assim, o escritor africano escreveu 

e escreve para os africanos, na medida que procura incitar o seu povo para 

uma sociedade mais justa e humana, e redige para o Ocidente, reescrevendo a 

História e transmitindo saberes locais, através daquela que foi a língua do 

                                                                                                                                               
A universalidade tornou-se um dos conceitos mais interessantes no âmbito dos Estudos pós-coloniais porque 
corresponde à noção de unidade e homogeneidade da natureza humana, marginalizando e excluindo a diferença e as 
características distintivas das sociedades pós-coloniais. Segundo os autores de The Post-Colonial Studies Readers 
(2004), o mito da universalidade é a primeira estratégia do controlo imperial, pressupondo que a Europa equivale ao 
universal (Chinua Achebe, 1974). Partindo desta ideia eurocêntrica, George Lamming (1960) relembra a afirmação de 
Hegel, segundo a qual África se situa fora da História.  
Por estas razões, o valor do discurso pós-colonial reside precisamente na sua metodologia, que considera o diálogo 
entre a similaridade e a diferença, analisando a História nas suas diferentes perspectivas.  
O conceito usado neste contexto pretende fazer referência ao alcance das Literaturas Africanas que, por terem relatado 
e ainda relatarem um processo de independência política, lutaram e lutam também pela autonomia cultural e literária, 
procurando reescrever a História e afirmar o seu lugar na mapeação universal, contrariando a tese de Hegel e 
oferecendo uma visão completa do mundo.  
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colonizador: espaço de repressão e porta de evasão. A língua permitiu aceder 

a um plano transnacional, na medida em que a transmutação do sentido para 

outros sistemas modelizantes secundários4, absorvendo-o, interagindo e 

modificando-o, reflectiu a pluralidade cultural de África.  

O primeiro marinheiro europeu a chegar ao Cabo da Boa Esperança, na 

África do Sul, foi Bartolomeu Dias em 1488, e um século depois o seu neto, 

Paulo, seguiu o seu rumo e desembarcou na Costa de Angola determinado a 

conquistar um império em África. Inicialmente, os portugueses foram atraídos 

pelos produtos africanos como ouro, cera, madeira, escravos, pimenta e sal, 

sendo este último produzido em grande quantidade em Angola, e 

posteriormente, muitos “clientes” estavam prestes a chegar para disputar toda 

a riqueza natural deste continente: 

 

“Da África, a Europa espera muito, clientes, matérias-primas, oiro; mas ela 

conhece de tais alvos muito poucos ainda. Na savana e na floresta densa, populações 

muito espalhadas, isoladas, vivem da colheita de frutos e cereais, da pesca, da caça e 

da cultura itinerante.” (Jean Duché, 1971. p. 228).  

   

Os portugueses exploraram a costa de África a partir do século XV e 

outros povos como os ingleses, alemães, belgas, franceses e holandeses 

vieram, mais tarde, procurar as riquezas e as possibilidades económicas que 

este Continente despertava. Apesar da fragilidade económica em que Portugal 

se encontrava, as viagens exploratórias em África continuaram, numa tentativa 

de defender os territórios já explorados e mostrar as possibilidades 

colonizadoras de Portugal. Neste contexto, concebeu-se o projecto de 

exploração dos territórios compreendidos entre Angola e Moçambique.   

Estas viagens despertaram o interesse e a cobiça pelas terras do 

continente africano e Leopoldo II, rei dos Belgas, apoiado pelo descobridor 

americano Stanley, funda a “Associação Internacional do Congo”. Stanley 

negoceia tratados com chefes indígenas de modo a apoderar-se de regiões 

pertencentes aos portugueses. Face a este obstáculo, Portugal intercedeu 

junto de Inglaterra, não tendo obtido resposta imediata. Só mais tarde é que 

apoiou os projectos portugueses, em troca de liberdade de navegação pelo 
                                                 
4
 Cf. Lotman, I., 1978. A Estrutura Do Texto Artístico. Lisboa: Editorial Estampa.  
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Congo e de outras concessões, enquanto Portugal via desaparecer a sua 

influência naquela parte de África e era criticado pela Alemanha, França e 

outros países que também tinham ambições similares às dos Belgas. Para 

resolver esta situação, foi sugerida uma Conferência Internacional, que veio a 

realizar-se em Berlim em 1884, sendo Portugal representado por António 

Serpa, Luciano Cordeiro e o Marquês de Penafiel.  

Nesta conferência, apesar dos esforços dos representantes em mostrar 

os direitos portugueses, a Bélgica conseguiu manipular de tal forma as diversas 

nações, que estas abandonaram a proposta de Portugal e começaram a 

assinar tratados com a Associação Internacional do Congo, e a Conferência 

rejeitava assim as propostas conciliatórias. Finalmente, apesar dos prejuízos 

que resultaram para Portugal, a Associação Internacional foi dissolvida; fundou-

se o Estado Livre do Congo, tendo como soberano Leopoldo II, que na sua 

morte o legou à Bélgica tornando-se, mais tarde, numa colónia. A liberdade de 

circulação do Congo e dos seus afluentes, do Niassa e de outros lagos 

africanos foi garantida, estabeleceu-se o princípio de efectividade de ocupação 

para o estabelecimento de qualquer colónia, e acabou-se com a regra dos 

direitos históricos, até agora consagrada. Foi acordado também que todos os 

Estados que viessem a adquirir territórios em África fossem obrigados a 

comunicar o facto às potências representadas em Berlim.  

Estes princípios produziram a partilha de África, onde, além de Portugal, 

adquiriram territórios a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália e a Espanha. 

Em 1886, aproveitando a assinatura do tratado de delimitação de 

fronteiras da Guiné com a França e das fronteiras de Angola e Moçambique 

com os territórios coloniais africanos da Alemanha, Portugal juntou a estes 

tratados uma cláusula pela qual aqueles dois países lhe reconheciam o direito 

de exercer a sua influência soberana e civilizadora nos territórios que separam 

as províncias de Angola e Moçambique. Para melhor explicitação, anexava-se 

aos acordos um mapa, no qual esses territórios apareciam referenciados de 

cor-de-rosa, passando desta forma a ser designado como mapa cor-de-rosa.  

Esta atitude de Portugal em relação à ambição inglesa devia-se ao 

manifesto interesse sobre os territórios situados entre Angola e Moçambique, 

desde que se concebera o projecto de unir a África do Sul ao Egipto, através 
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do interior do Continente Africano e, para isso, precisava de dominar as zonas 

do Mashona, ricas em ouro. A questão continuou a debater-se, perante a 

premência do governo inglês em dominar as zonas de influência dos 

portugueses. Em 1889, a rainha Vitória da Inglaterra, revelando claramente as 

suas intenções, reclamava contra o mapa cor-de-rosa e afirmava que os 

Portugueses não tinham naqueles territórios forças bastantes para garantir a 

ordem, proteger os estrangeiros e acautelar os indígenas.  

Barros Gomes, Ministro dos Estrangeiros respondeu que as potências 

haviam reconhecido o Estado Livre do Congo sem ocupação efectiva e que a 

região de Mashona estava submetida à influência portuguesa desde 1629, 

altura em que fora assinado um acordo entre Portugal e o rei de tal país. 

Nestas condições, o major Serpa Pinto foi responsabilizado para o 

reconhecimento e exploração da região de Lagos, incluída no Mapa Cor-de-

Rosa. A expedição realizou-se, mas quando Serpa Pinto atravessou o território 

dos Macololos foi atacado por esses negros que hasteavam a bandeira 

britânica. Após ter infligido derrota completa, a Inglaterra reagiu de imediato, 

acusando os portugueses de ter avassalado territórios que não lhes pertenciam 

e sem querer explicações, enviou ao governo português em 11 de Janeiro de 

1890 um ultimato violento: exigia a retirada imediata dos soldados portugueses 

do território do Chire e do país dos Macololos e Mashonas, acrescentando 

ainda que, caso não recebesse durante essa tarde uma resposta satisfatória, o 

ministro inglês em Lisboa devia deixar Portugal e recolher-se a um navio que o 

esperava no porto espanhol de Vigo.  

Face a esta intimação, Portugal não tinha forças para resistir a uma 

agressão desta natureza e foi obrigado a ceder, fazendo, no entanto, mostrar a 

sua indignação: D. Carlos devolveu à Inglaterra as condecorações britânicas 

que possuía; a estátua de Camões foi coberta de crepes; o consulado inglês foi 

atacado e compôs-se A Portuguesa, que se tornou depois hino nacional, e 

abriu-se uma grande subscrição para se acorrer à renovação da marinha de 

guerra e ao incremento da presença em África5.  

                                                 
5
 Para um estudo mais aprofundado cf. Mattoso, J., 1993. Ed. História de Portugal. 5º Vol. Lisboa: Editorial Estampa. 

Duché, J. 1971. História do Mundo. IV. Tradução do Francês por A. Abelaira. Lisboa: Estúdios Cor. 
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Apesar de D. Carlos ter devolvido as suas condecorações inglesas e de 

a família real se associar ao sentimento da Nação, uma parte da opinião 

pública atribuiu as responsabilidades do sucedido à fraqueza da instituição 

monárquica. Tal facto levou a um novo surto do Partido Republicano, que 

surgia como o único capaz de orientar a vida política, e à fracassada revolta de 

31 de Janeiro de 1891, na cidade do Porto, que visava mudar o rumo histórico 

da nação. Neste sentido, o Ultimato constituiu uma das causas da Revolução 

que, no dia 5 de Outubro de 1910, pôs termo à monarquia em Portugal.  

A cobiça sempre existiu nas potências estrangeiras – Brasil, Estados 

Unidos6, França, Inglaterra, Alemanha e Holanda – em relação aos territórios 

africanos, que direccionavam um renascimento da nação portuguesa, a partir 

de África: 

 

“Pouco ou muito, caminhara-se, porém; e a África, especialmente Angola, 

apresentava-se como o sucedâneo da Índia e do Brasil, para nos garantir geográfica e 

economicamente uma autonomia que nos não garante por si só o território português da 

península hispânica. Abolido o seu carácter histórico de feitoria comercial de escravos, 

Angola desenvolve-se simultaneamente com o tráfego sertanejo e com o carácter cada 

vez mais pronunciado de uma colónia-fazenda, ou de plantação, espécie de que S. 

Tomé nos proporciona um exemplar perfeito e sobremaneira próspero. (Martins, O., 

1953. pp. 163,4).  

 

O esforço para mantermos os territórios imperiais colocava a nação 

numa posição muito frágil, sobretudo em relação aos seus parceiros da Europa 

e, se por um lado as pressões internas, a par dos conflitos externos marcaram 

posição, por outro lado, a crise de identidade imperial/nacional 

consubstanciada na encruzilhada de Brasil/África estava agora agravada, em 

Portugal, no século XIX. O Romeiro da obra Frei Luís de Sousa de Almeida 

Garrett parece incorporar esse Sebastianismo negativista que assolava o país. 

“Ninguém” traduzia essa falta de identidade e apontava para a necessidade de 

reinterpretar a História; só com a Geração de Setenta através da Conferência 

proferida por Antero de Quental - As Causas da Decadência dos Povos 

Peninsulares nos Últimos Três Séculos – Portugal é assumido como uma 

                                                 
6
 Os Estados Unidos, apesar de subjugados ao império Britânico, não seguem uma política colonial como os outros 

países colonizados, na medida em que apresentam uma génese diferente. Este caso será explicado posteriormente.   
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nação decadente, cujas causas se encontram na intolerância religiosa, no 

absolutismo monárquico e na colonização e conquistas. “A cabeça da Europa” 

assim baptizada por Camões estava agora enferma na perspectiva de Oliveira 

Martins (s. d., p. 310): 

 

“Lisboa, que a geografia destinou para majestoso porto da Península, tornou-se 

pelos acasos da história o maior embaraço à unificação dos Estados peninsulares. 

Sobre o seu porto ancorou Portugal, como uma cabeça de gigante num corpo de 

pigmeu, e daí lançou os seus braços pelo mundo transatlântico. Vieram inimigos 

posteriores com armas aceradas cortar os tentáculos desse monstruoso pólipo do 

século XVI, mas ficou a cabeça ainda e o pigmeu."       

 

Entre a perda do Brasil, a África desconhecida e da Europa em miragem, 

Portugal apresenta-se, então, esvaziado, como cobiçado pelas potências 

estrangeiras.  

Com efeito, as verdades históricas encontram as suas veracidades não 

raramente na ficção: 

 

“coisas belas, todas as coisas grandes estão feitas. Libertaram-se já os 

escravos, deu-se-lhes já uma suficiente noção da moral cristã; organizaram-se já 

os serviços aduaneiros... Enfim, o melhor está feito. Em todo o caso há ainda 

detalhes interessantes a terminar...Por exemplo em Luanda... Menciono isto 

apenas como pormenor, um retoque mais de progresso a dar. Em Luanda 

precisava-se bem um teatro normal, como elemento civilizador!” (Queirós, E., 

2004. p. 549) 

 

No contexto político do final do século XIX português, debatia-se a 

fixação do império português africano no âmbito da corrida europeia a África. 

Portugal estava arruinado e havia quem propusesse a alienação dos territórios 

para salvar a metrópole e evitar a hipotética humilhação da expropriação 

desses territórios pelas potências coloniais europeias, e assim, Portugal 

procurou situar estações civilizadoras em África, onde se exerceriam os seus 

direitos “históricos”:  
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“À medida que a crise económica se agravava, tentava-se, em Portugal, por 

todos os meios, ultrapassar a concorrência feroz e fazer frente à diminuição cada vez 

mais acentuada das receitas públicas e ao défice da balança de pagamentos. A 

veemência do “apelo” dirigido ao povo português pela Sociedade de Geografia mostra 

bem a importância que largos sectores da sociedade portuguesa atribuíam às questões 

do império e a plena consciência que parecia existir da estreita conexão entre o 

desenvolvimento da economia nacional e uma proveitosa exploração colonial.” (Mattoso, 

J. 1993. p. 309). 

 

No imaginário literário metropolitano, no século XIX, África raramente 

aparecia e ficava no fim do mundo, salvo raras excepções – caso do pai de 

Maria Monforte, que estava ligado ao comércio dos escravos e que lhe 

mereceu o apelido de “negreira”, na obra Os Maias (Queirós, 2004). África 

poderia ser, na perspectiva de Oliveira Martins um espaço de realização do 

“sonho português”, dignificando o passado de Portugal e convertendo-se num 

espaço de sonhos. Angola poderia ser um novo Brasil. No momento do 

Ultimato, a continuação da aventura estava em África; aí era evocada a 

epopeia marítima e os antigos navegadores e Portugal ressurgiria a partir de 

África. 

                           Esperanças e desalentos, conflitos internos e lutas internacionais, a par de 

choques de interesses e de ideias, em tudo isto foi fértil o final do século XIX, e 

parte destas questões Eça aproveitou-as para os seus romances.  

                           A euforia provocada pelos êxitos das grandes explorações nos finais da 

década de 70 e, particularmente, no início da década de 80, é alimentada pelas 

vitórias militares que iam permitindo a ocupação, conforme o estipulado na 

Conferência de Berlim, o que também originava uma nova forma de soberania. 

O sonho de África encontrou a sua forma mais ambiciosa no Mapa Cor-de-Rosa 

e a sua destruição provocou reacções que, embora provassem a vitalidade e o 

brio, traduziam também as frustrações. Perante este contexto, África não podia 

ser indiferente ao bisturi de Eça e, embora numa fase já mais nacionalista, em 

Ilustre Casa de Ramires (Queirós, 1983), ele escolhe Gonçalo para protagonizar 

a sua investida em África: “Em Junho fora o comovido embarque de Gonçalo 

para África...” (Queirós, 1983, p. 301). Não demorou muito que o narrador se 
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aprontou a avisar a chegada de Gonçalo para a Gracinha espalhar a novidade 

às amigas: 

 

“. Deves agora estar ansiosa por saber da grande chegada do primo Gonçalo. Foi 

realmente brilhante, e parecia uma recepção de pessoa real (...) Não imaginas como 

vem... óptimo! Até mais bonito, e sobretudo mais homem. A África nem de leve lhe tostou 

a pele. Sempre a mesma brancura. E duma elegância, dum apuro! Prova de como se 

adianta a civilização de África!” (Queirós, 1983, p. 395) 

 

África, mais concretamente Lourenço Marques, não vingou o fotógrafo, 

mas os ares de África tornaram-no “mais homem”. Eça pretendeu criticar a 

sociedade portuguesa ambiciosa com o sonho desmedido por África, 

encarnada em Gonçalo, um nobre falhado que procura a sua ascensão em 

África - Gonçalo voltou como (sempre) foi: nobre e pobre.   

Apesar da pressão inglesa e do abalo provocado pelo Ultimato, Portugal 

nunca desistiu do território africano, particularmente de Angola que, pela 

riqueza das suas terras e pela localização geográfica, foi sempre alvo da 

cobiça das potências estrangeiras. 

Diogo Cão7, quando em 1483 chegou à Foz do rio Zaire (Congo) 

conferiu um novo rumo à história de Angola. O navegador português pretendia 

desenvolver relações de amizade e, por isso, enviou emissários com presentes 

para o rei que estava no interior do território. A história de Os Lusíadas, de Luís 

de Camões, no século seguinte elucida as trocas realizadas entre a tripulação 

portuguesa e os representantes das várias rotas descobertas. Camões foi 

exímio em pormenores, alguns deles colocados em primeira pessoa na voz de 

Vasco da Gama, quando este narra a história de Portugal ao Rei de Melinde e 

relata os objectivos da viagem até à Índia. No caso de Angola, numa segunda 

viagem realizada entre 1484-1486, Diogo Cão reencontrou na Foz do Zaire, os 

emissários que havia mandado ao rei e alguns representantes deste8.  

                                                 
7
 Diogo Cão foi recompensado pelos serviços prestados nos descobrimentos de novas terras em território africano. 

Sobre este assunto, cf Coelho, A., ed. 1993. Portugaliae Monumenta Africana. Volume I. Lisboa: Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda. p.  317.: Carta de mercê a Diogo Cão e a um filho seu, depois da sua morte, da tença anual de 10 000 
reais brancos pelos serviços prestados nas partes da Guiné e em especial no descobrimento de novas terras, nas ditas 
partes.   
8
 “O Rei do Congo (com quem, aliás, Diogo Cão não chegou a encontrar-se) tendo em consideração a atitude dos 

portugueses, resolveu mandar representantes seus a Lisboa, assim como alguns membros, das melhores famílias do 
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Em 1490, partiu para o Congo uma armada constituída por três navios 

com clérigos, agricultores e operários com intuito de evangelização, mas 

também de difusão de técnicas e de formação das pessoas daquelas 

paragens. Os portugueses começaram a interessar-se por produtos locais e 

especialmente pelo marfim. D. João II acrescentou às intenções de 

evangelização, a conquista do reino de Prestes João (a actual Etiópia) 

servindo-se do Congo. No regimento que D. Manuel entregou a Simão da 

Silveira contava: 

 

“Ireis pelo caminho que fizerdes na melhor ordem e concerto que vos for possível 

e assim bem, como de vós confiamos, não consentindo à gente da terra nem cousas 

más (…) dareis conta dos oficiais mecânicos que convosco levais para ensinarem os 

seus ofícios (…) construireis uma boa igreja, de pedra e cal, e seguidamente uma casa 

sobradada pêra o rei preto.” (Síntese Monográfica de Angola. 1972. p. 12). 

 

O Rei do Congo era nesse tempo D. Afonso, a quem D. Manuel tratava 

por irmão. A entrada no interior, no sertão, era feita através de viagens 

organizadas. Em 1560, Paulo Dias de Novais avançou para o sertão até 

Cambambe, à procura de riqueza, mas acabou por ficar preso. Regressou ao 

reino em 1575 e conseguiu que D. Sebastião lhe desse a donatária de Angola 

que compreendia uma doação de terras férteis entre os rios Dande e Cuanza.  

Nessa altura, a autoridade do Rei do Congo estava enfraquecida e os 

portugueses começaram a impor a sua autoridade, assumindo-se Novais como 

o novo símbolo da administração e disciplina.  

Em Fevereiro de 1615, Manuel Cerveira Pereira foi nomeado governador 

de Benguela e aí fundou a cidade de S. Filipe de Benguela. A soberania 

portuguesa, cada vez mais fortalecida, chegava a Caconda e alastrava em 

direcção ao rio Cunene.  

Angola, desde 1641, estava ocupada pelos holandeses e foi Salvador 

Correia e Benevides, um português nascido no Brasil, que com uma esquadra 

formada por 15 navios e 900 homens, se dirigiu a Quicombo, ao que se 

supunha para se reunir com os portugueses que, forçados pela pressão 

                                                                                                                                               
seu reino, a fim de serem educados na capital portuguesa.” Síntese Monográfica de Angola. 1972. Lisboa: Agência 
Geral do Ultramar. p. 11. 
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holandesa, estavam refugiados em Massangano. Com a ajuda de Paulo Dias 

que desembarcou 650 homens, obteve a capitulação de mais de 1100 

combatentes, em 15 de Agosto de 16489. Este episódio é (re)contado em GF 

por Pepetela:  

 

“Soubemos mais tarde que a esquadra portuguesa saíra do Rio de Janeiro 

forte de quinze barcos e mil e quatrocentos soldados e chegara à costa de Angola por 

alturas do Quicombo, onde fez aguada. Era comandada pelo general Salvador Correia 

de Sá e Benevides, de nobre família que dominava há décadas o Rio de Janeiro, e 

investira muito dinheiro na expedição. Seis barcos eram pertença do Rei de Portugal, 

sendo o resto a contribuição dos colonos do Rio, desesperados por não terem acesso 

ao melhor porto de embarque de escravos de toda a África ocidental. No Quicombo a 

esquadra sofreu os rigores de uma tempestade e a nau almirante se partiu ao meio, 

tendo perecido com ela o almirante e cerca de duzentos homens. Mas isso só 

soubemos depois.” (GF, pp. 380,381) 

 

No entanto, ressalva-se que nem todos os holandeses que habitavam 

em Angola eram calvinistas ou judeus pela prática religiosa; alguns dos que se 

integraram na sociedade angolana eram católicos romanos: 

 

“Um outro residente “holandês” a longo prazo em Angola foi Balthasar Van 

Dunem que chegou a Luanda nos anos 30 do referido século (XVII). Serviu como 

angariador no comércio de escravos de Portugal nos anos 50 e foi poupado da expulsão 

de estrangeiros, quando afirmou que, apesar do seu nome holandês, tinha vindo dos 

portos hanseáticos do Norte da Alemanha. Os portugueses concordaram em conceder-

lhe cidadania e ele tornou-se presumivelmente o antecessor da grande congérie de 

famílias católicas negras chamadas Van Dunem.” (Birmingham, 2003, p. 101) 

 

Na obra GF, Pepetela, pela mão do escravo surdo-mudo de Balthasar 

Van Dum, relata-nos, numa co-fusão entre história e ficção, a saga da família 

Van Dum durante os sete anos de guerra luso-holandesa de 1641-1648. 

Personagens históricas entram na ficção, como António de Oliveira Cadornega, 

que participando nas estórias da família Van Dum (co)opera no processo de 

reescrita da história angolana. 

                                                 
9
 Os dados históricos basearam-se na obra Síntese Monográfica de Angola. 1972. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 

pp. 14,15.  
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“ – Logo nos apercebemos que o amigo tinha chegado, quando vimos o Ngonga 

e o Kundi aí fora com os escravos – avançou dizer o senhor Jacinto. – Mas primeiro 

quero apresentar-vos o alferes António de Oliveira Cadornega… 

- Não é necessário, já nos encontrámos muitas vezes – ouvi a voz bem sonante 

do alferes, nosso conhecido desde os tempos de recuo de Luanda para o Bengo, pois 

tentara rondar a bela Matilde, quando esta apenas estava interessada no jesuíta que a 

absolveu no capim.” (GF, p. 260) 

 

História e ficção co(n)fundem-se neste metatexto, e Pepetela, na voz de 

Cadornega, anuncia o seu desejo de inscrever-se na História: 

 

“O alferes pegou logo na deixa. Tinha uma voz bem modulada, de homem forte e 

de fartos bigodes, próprios de quem aprecia um bom vinho tinto. Não sei explicar, mas 

associo sempre bigodes compridos e fartos com gosto pelo vinho. Nascido e criado em 

Vila Viçosa, importante praça do Alentejo, em Portugal, Cadornega viera com um irmão 

no mesmo barco do governador Pedro César de Menezes. Me recordava dele, nos 

tempos de fuga de Luanda, não só por fazer olhos sofredores quando divisava Matilde, 

mas por andar com papéis, onde tomava notas constantemente.  

- De facto, foi uma grande vitória. Tenho muita honra em ter participado, 

sobretudo porque vi e aprendi muita coisa que penso um dia registar por escrito
10

.” (GF, 

pp. 260, 261)      

 

Durante o período de 1764/72, o governador de Angola foi Francisco 

Inocêncio de Sousa Coutinho, cuja acção foi determinante para o 

desenvolvimento de Angola: fomentou a exportação de produtos, incentivou a 

produção agrícola, expandiu o comércio, regulamentou as feiras, construiu 

hospitais e investiu muito na dignificação do homem negro, pois sabia que 

através da sua valorização podia aproximar-se do branco. Outros exploradores 

do sertão – Brito Capelo, Serpa Pinto, Ivens, Silva Porto – trabalharam muito 

para o aportuguesamento de Angola.  

Em 1820, todos os indígenas dos territórios ultramarinos foram 

declarados cidadãos portugueses, projecto este que se revelou utópico e 

resultou numa tentativa de conversão do africano num português, 

desvalorizando-se as culturas e as línguas africanas: 

                                                 
10 O itálico é nosso.  
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“Embora teórico e utópico, o propósito jamais seria abandonado. Com tais fins 

em mente, não admira que os sucessivos governos houvessem sistematicamente de 

rejeitar tudo aquilo que entravasse esse aportuguesamento: o ensino seria em Português 

e só o Português seria a língua oficial; a religião e a moral seriam cristãs e, se possível, 

católicas; os costumes; as tradições e o modo de vida ligar-se-iam à Pátria portuguesa e 

não ao passado africano. Consequentemente, a aprendizagem e a conservação das 

línguas e culturas negras seriam apenas encaradas de um ponto de vista estritamente 

científico ou como ponte provisória de comunicação entre brancos e negros.” (Marques, 

A. H. O., 1998, p. 528)  

     

Em 1836, foi criado o Conselho do Governo e, mais tarde, foi 

implementado o regime de administração civil, onde se distinguiu, em 1867, 

Rebelo da Silva. 

Em 1858, houve a abolição da escravatura que, apesar da perturbação 

provocada, não interrompeu o ritmo de desenvolvimento incrementado pelo 

novo regime. Veja-se, na altura, o traçado da província: 

 

“Esta Província Ultramarina, situada no Hemispherio Austral, compõe-se dos 

Reinos de Angola, Benguela e outros. Segundo a convenção adicional de 28 de Julho de 

1817, ao Tratado de 22 de Janeiro de 1815, entre Portugal e a Gram-Bretanha, ácerca 

do tráfico da escravatura, reconheceu esta última Potencia que a Costa da dita Província 

se estende desde o 8º grao até ao 18º de latitude meridional, perto do Cabo frio (...) a 

cidade de S. Paulo d‟Assumpção de Loanda é a capital do Governo Geral: calcula-se 

hoje a sua população em 16.000 habitantes, pouco mais ou menos, brancos, pretos e 

mulatos.” (Emílio Monteverde, 1861, p. 448) 

 

Em 1877, as preocupações voltaram-se para a rede viária e, nessa 

sequência, em 1902, iniciou-se a construção do caminho-de-ferro de Benguela, 

que ia até junto da fronteira com a República do Congo (Kinshasa), para depois 

chegar à África do Sul. Mas o desenvolvimento estratégico não apagava os 

conflitos políticos e raciais, pelo contrário, a Imprensa internacional desferia 

golpes rudes em relação à acção de Portugal em África. Saldanha escreveu: 
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“E foi assim que, por irrisão da sorte, os Portugueses, acusados de 

esclavagismo, foram os únicos que até agora proclamaram leis, e até de leis com 

carácter constitucional, a liberdade da ociosidade para os pretos! 

Mas como, por outro lado, é indispensável aproveitar os recursos do país, para 

os distribuir pela humanidade, sob pena de ter de consentir que os estranhos ocupem o 

nosso território e tomem conta dêle, só há que contar com os brancos.” (Saldanha, 1930, 

p. 1) 

 

Eduardo Saldanha referia-se ao Acto Colonial e Salazar, em 1930, 

estabelece os fundamentos que deviam reger as relações entre Portugal e as 

suas colónias. Cita-se o Projecto do Acto Colonial11 que foi transformado em 

acto e anexado à Constituição. Tratava-se de uma espécie de carta das 

relações entre Portugal e os territórios ultramarinos e nela constavam os 

princípios orientadores da evangelização dos missionários junto das 

populações indígenas e não indígenas. Apesar das várias críticas de Saldanha 

a este Acto e sobretudo a políticas e acções desenvolvidas no Ultramar, das 

quais faziam eco os jornais O Século ou o Diário de Notícias, estas disfonias 

permitem também ajuizar de opiniões a nível da situação dos povos 

estrangeiros em África, particularmente sobre os belgas e os ingleses.  

O discurso colonial dava um grande enfoque à integração do Ultramar 

na Nação Portuguesa e as missões, através da Igreja, tinham em África o papel 

de educar que está na origem de termos “assimilação12” e “aculturação”13.   

                                                 
11 Sobre este assunto cf. Saldanha. 1930, p.25: 6- Projecto do acto colonial; seus princípios dominantes. 7. - Inutilidade 
da imposição aos governadores coloniais de deveres de honra ; mais prático é nomear para ésses cargos só gente 
honrada e competente. 8. - Para realizar a unidade administrativa do território de cada colónia não é preciso ao 
Govêrno, nem é agora oportuno, apregoá-la. 9. - Inutilidade e inoportunidade da supressão do cargo de Alto 
Comissário para as Colónias. 10. - Possibilidade de excepcionalmente haver conveniência na exploração dos portos 
por empresas genuinamente portuguesas. 11. - A nacionalização da economia das Colónias só se consegue com o 
patriotismo dos governadores, sendo inútil reduzi-Ia a preceito constitucional. 12. Absurdo da isenção do imposto de 
trabalho a favor dos pretos, continuando a êle sujeito os brancos. 13. -Necessidade de manter o trabalho compelido 
para os indígenas que voluntàriamente não cumprirem a obrigação de trabalho. 14. - Excessiva e injustificada 
liberalidade para com os pretos Africanos, e falta de Justiça e humanidade para com os brancos que da Beira e de 
outros pontos do País vão trabalhar no Alentejo. 15. - A incapacidade das Colónias para contraírem empréstimos 
externos não precisa de ser decretada. 16. - A posse de domínios coloniais e a civilização da sua população indígena 
são questões de facto que nada melhoram por serem proclamadas em leis. 17. - Inutilidade das Brigadas de 
Engenheiros e Agrónomos mandadas para Angola, a fim de procederem a estudos de plano de fomento económico: 
incompetência manifestada pelos engenheiros e agrónomos portugueses para êles e para as funções de administração 
18. - Os Ingleses no Sudão encarregaram empresas particulares de proceder a estudos e experiências de carácter 
económico-agrícola, e não confiaram apenas nas informações dos seus funcionários. 19. - Fora do país será atribuído, 
não a propósito sério, mas a mero bluff, o precipitado e desproporcionado movimento do Ministério das Colónias na 
constituição das Brigadas de Estudos para Angola e na conversão em preceitos constitucionais de princípios vulgares 
de administração colonial. 20. -Ilusões do Ministro Salazar a respeito da gravíssima situação económica e social da 
própria Metrópole, 21. - A salvação das Colónias pelo seu fomento e colonização, bem como a melhoria das condições 
de vida no continente de Portugal, dependem da união de todos os Portugueses, empregando nessa obra de 
regeneração nacional o que a mais se está presentemente gastando com a Ditadura Militar“ Cf. Saldanha. 1930, p.25. 
12

 Num contexto de colonialismo, este conceito designa a passagem de condição de indígena para a de cidadão. No 
livro Colonialismo e Lutas de Libertação, 7, Cadernos sobre a Guerra Colonial, 1978, Arquivo I, Afrontamento – sobre 
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Nestas políticas de desenvolvimento destacaram-se nomes de 

governadores, tais como: Paiva Couceiro, Norton de Matos e Vicente Ferreira. 

Angola já era uma grande potência, quando, em 1953, novos investimentos e 

novas políticas a catapultaram para os primeiros territórios que formaram a 

África inter-tropical.  

 Outras figuras, enviadas pelo Governo Central e quase sempre ligadas 

aos vários ramos das forças militares, impuseram-se aos negros e garantiram a 

administração do território até aos primeiros movimentos reivindicativos. O 

próprio presidente do Conselho, Marcello Caetano, louva a acção de todos os 

que contribuíram para o engrandecimento do Império – caso de Sá da 

Bandeira, e alerta para o perigo de se perder os princípios fundamentais: 

 

“Depois, Sá da Bandeira, embora nunca tivesse ido às colónias, 

compreendeu admiravelmente que Portugal devia pôr acima de tudo a sua missão 

imperial. Nesse tempo era assunto esquecido. Tanto discutiam os homens entre si 

os mesquinhos interesses que os dividiam na metrópole – que não se lembravam 

                                                                                                                                               
este assunto pode ler-se: “A África portuguesa dispõe de um fenómeno único, o sistema de assimilação ou civilização. 
Qualquer nativo pode sair do seu status como indígena e tornar-se “civilizado” por um processo legal. Passa por certos 
testes (se quiser) e então – de imediato! – torna-se branco em vez de preto, qualquer que seja a sua cor.” Ainda que 
esta atitude fosse vista como estratégia para afastar o descontentamento e, assim, aumentar os aliados numa possível 
luta contra o colonialismo. 
Esse processo português foi também copiado pelos belgas “É interessante notar que os belgas começaram 
recentemente a copiar este sistema no Congo; os seus assimilados chamam-se immatriculés. Um africano que deseje 
tornar-se assimilado e assim “civilizado, requer a um tribunal local, que, em geral, se compõe de um funcionário 
português e de dois nativos. Deve provar cabalmente ao tribunal que domina a língua portuguesa, é de fé cristã (o que 
significa, com efeito, que deve ser católico), tem uma certa estabilidade financeira e que deseja abandonar os 
costumes nativos – por exemplo, a poligamia -, viver à maneira europeia. O principal é que ele seja capaz de adoptar o 
modo de vida do branco. ” 
Esta medida do governo português pretendia assimilar todos os africanos, no entanto, apenas uma minoria constituía 
este grupo, uma vez que os portugueses tornavam praticamente impossível ao africano médio conseguir uma 
educação liceal ou ganhar bastante dinheiro para viver à maneira europeia. (pp. 61,62)    
13

 A aculturação designa mais uma ideia de transmissão cultural, isto é, um processo de interpenetração de culturas: “A 
Aculturação é um fenómeno psico-social em que podemos apreciar o processo da inter-fluência ou interpenetração de 
culturas, como também é a resultante dessa interpenetração e, por outro lado, um método gestáltico de análise 
aprofundada do mesmo fenómeno.” (Scheller, 1952, p. 54)  
Segundo o mesmo autor “ a aculturação, entendida por um espírito missionário, é a transmissão de cultura, no sent ido 
em que a definiu Sciacca, a uma cultura, no sentido em que os antropólogos e historiadores comparativistas usam o 
termo. A eternidade dos seus valores é o postulado da acção do missionário; quer dizer que não se empenhariam os 
homens em descobrir os seus valores a outros homens se não acreditassem que são os verdadeiros e eternos.” A 
aculturação engloba ainda o conceito de compreensão, sendo interessante este exemplo citado pelos autores 
(Scheller, 1952, p. 77): “Se os comportamentos são ambíguos e passíveis de vários móbeis, impõe-se ao missionário a 
compreensão desses móbeis para não incorrer no engano de querer converter uma tribo ao sentido de um valor que 
por vezes ela tem em alto grau: “A negra que não dissimula o seu sexo possui todavia um sentimento de pudor, mesmo 
nitidamente caracterizado: vê-se isso quando, convidada pelo missionário a cobrir as suas partes vergonhosas, ela se 
recusa vivamente a fazê-lo, dando todos os sinais da expressão natural do pudor, e, no caso de obedecer contra 
vontade, foge a correr e esconde-se atrás dos arbustos ou na sua cabana, e não se pode convencê-la logo a mostrar-
se em público com o seu cache-sexe. É que ela sente a sua pele como o seu vestuário… e não pode considerar a 
tanga ou o vestido que lhe dão senão como qualquer coisa que vai precisamente atrair a atenção dos outros sobre as 
suas partes: e esse será naturalmente o efeito produzido sobre os homens da sua tribo, a cuja forma de atenção ela 
está psicologicamente adaptada”.        
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das razões sagradas da união nacional perante o mundo.”
14

 (Caetano, M., 1973. 

p71.)  

 

De salientar que, no quarto ano da actividade do governo de Marcello 

Caetano, em relação a Angola, figuram acções de desenvolvimento a nível 

hospitalar, de rede viária e políticas de acção social15.  

A partir de 1961 e depois do rebentamento da guerra, as relações entre 

os portugueses e os africanos deterioraram-se e foram muitos os sacrificados e 

vítimas dessas lutas, mais políticas do que propriamente raciais, embora 

depois tudo se confundisse: 

 

“A guerra revolucionária é nisso mais dura que as clássicas. Outrora, o 

combatente estava convicto que o estrangeiro que defrontava era o somatório de todos 

os vícios, de todas as baixezas. Era fácil odiar pessoalmente o soldado que avançava 

contra ele, não o inimigo em abstracto, mas aquele mesmo Frank, Schulz, Ahmed ou 

Ngonga que se metia à sua frente. Hoje, quem é o combatente consciente que nisso 

acredita? Só existe o ódio ao inimigo em abstracto, o ódio ao sistema que os indivíduos 

defendem. O soldado inimigo pode mesmo estar em contradição com a causa que é 

forçado a defender. O combatente revolucionário sabe disso; pode mesmo pensar que 

aquele inimigo é um bom camponês ou um são operário, útil e combativo noutras 

circunstâncias, mas que está aqui envenenado por preconceitos, supercondicionado pela 

classe dirigente para matar. O revolucionário tem de fazer um compromisso entre o ódio 

abstracto ao inimigo e a simpatia que o inimigo-indivíduo lhe possa inspirar. 

“Por isso esta guerra é mais dura, pois mais humana (e, portanto, mais 

desumana).” (M, p. 247) 

  

Os colonos portugueses ainda residentes, geralmente com poder, não 

conseguiram resistir aos ataques e foram mortos ou alguns tiveram que se 

refugiar e abandonar os seus sonhos. Os angolanos, imbuídos no projecto de 

libertação de Angola, dividiram-se entre os interesses que as forças 

internacionais aí investiram e aderiram a movimentos diferentes – MPLA 

                                                 
No acesso à cidadania portuguesa o Governo Português evitava uma assimilação progressiva pela transmissão 
hereditária da cidadania.   
14

 O sublinhado é nosso.  
15

 No Hospital D. Maria Pia, de Luanda, para instalar 950 camas; obras na Maternidade de Luanda, no Hospital 
Sanatório de Luanda, Hospital de Sá da Bandeira, Hospital de Nova Lisboa e Hospital de Malange. Estava em curso a 
construção do Palácio da Justiça de Luanda; também bairros sociais e casas para funcionários nos distritos de Luanda, 
Zaire, Uige, Cuanza-Norte, Huambo, Malange, Bié, Moxico e Cuando- Cubango. (Governo de Marcello Caetano, quarto 
ano de actividade, Lisboa, 1972, pp. 229-230) 
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(Movimento para a Libertação de Angola) e FNLA (Frente Nacional de 

Libertação de Angola): 

 

“(…) l‟ accession au gouvernement du M.P.L.A., Mouvement populaire pour la 

liberation de l‟Angola, en tant que parti “supratribal  et national” n‟à pu se réaliser que 

trois mois après la date officielle de l‟indépendance (11 novembre 1975) à l‟issue d‟une 

“deuxième guerre de libération“ caractérisée par l‟intervention de contingents cubains 

armes par les Soviétiques du côté du M.P.L.A., et de contingents sud-africains du côté de 

ses opposants. 

L‟attaque de la prison de Luanda par des militants du M.P.L.A. a lieu le 4 février 

1961. La grande insurrection des Bakongo du nord de l‟ Angola commence le 15 mars 

suivant: elle a été inspirée et organisée par l‟ U.P.N.A., Union des peuples du nord de 

l‟Angola, l‟organisation rivale du M.P.L.A., qui deviendra en 1962 le F.N.L.A., Front 

national de libération de l‟Angola. Ces deux événements séparés par moins de six 

semaines, qui marquent le début de la “première guerre de l‟indépendance” se 

présentent sous des aspects presque antithétiques qui marquent bien la différence 

profonde existante entre les deux grands mouvements de résistance de l‟Angola.” 

(Cornevin, M., 1978, p. 276)
16 

 

                                                 
16

 Estas dissidências entre o M.P.L.A. e a F.N.L.A. devem-se aos diferentes objectivos e formas de actuação que 
estiveram na origem das suas fundações. Fundado em Luanda, a dez de Dezembro de 1956, o Movimento para 
Libertação de Angola (MPLA) é na sua origem um movimento citadino e puramente intelectual. Para além de alguns 
brancos e de alguns “assimilados” negros, os seus aderentes são, na sua maior parte, mestiços. Nascido em 1922, 
Agostinho Neto, que se tornou presidente do Movimento em 1962, era filho de um pastor metodista. Ele foi ao mesmo 
tempo médico diplomado pela Universidade de Medicina, em Coimbra, romancista e poeta. Preso em Luanda, em 
1960, foi transferido para Lisboa donde se escapa em 1962 para se estabelecer em Brazzaville, precisamente perto da 
queda do abade Fulbert Youlou. Pela voz das emissões fundidas pela rádio desde Moscovo, Praga, Pequim e 
sobretudo Brazaville, o M.P.L.A., que nunca se desviou da sua ideologia marxista, fez nas cidades angolanas uma 
activa campanha de formação dos seus militantes. 
Em 1954, em Léopoldville (Kinshasa), é fundado a U.P.N.A. Este movimento é uma associação tribal para a defesa dos 
interesses dos Bakongo de Angola. Este movimento, liderado por Holden Roberto, era favorável a uma economia 
capitalista ligando-se cada vez mais aos Estados-Unidos, sobretudo por intermédio de Mobutu, de quem foi amigo até 
à data de ascensão ao poder deste último, em 25 de Novembro de 1965. Em 1975, a imprensa americana indicava 
relações entre o presidente da FNLA e a CIA.   
Em 1966, um terceiro movimento de resistência é fundado por um dissidente do M.P.L.A., Jonas Savimbi, que intitula o 
seu movimento U.N.I.T.A. (União Nacional para a Independência Total de Angola), mas este nunca veio a encontrar 
apoio exterior tão relevante como os seus partidos rivais.  
Estas convulsões internas prejudicaram o acesso à independência de Angola e o período subsequente aumentou a 
rivalidade entre a URSS e os Estados Unidos da América na África Negra. A 15 de Janeiro 1975 é assinado o Acordo 
de Alvor pelo Estado Português, o MPLA, FNLA e a UNITA. Rosa Coutinho foi substituído no cargo de alto-comissário, 
porém o acordo de Alvor teve apenas uma execução parcelar. Contrariamente ao estipulado, somente parcelas 
insignificantes dos exércitos dos três movimentos foram transferidas para as Forças Armadas integradas, que não 
conseguiram mais do que organizar patrulhas mistas.  
A internacionalização do conflito angolano teve uma característica importante, que foi a vontade manifesta das partes 
em afastarem Portugal da condução do processo político no período de transição para a independência. 
A partir de 1975, os apoiantes da F.N.L.A. e do M.P.L.A. envolveram-se em combates, resultando em centenas de 
mortes.    
Neste período de guerrilha, os restantes partidos foram cedendo às ofensivas do M.P.L.A. Em Janeiro de 1976, 
Pretória reconhecendo a impotência doa aliados angolanos começa a retirar as tropas. No norte a resistência do FNLA 
e do Zaire junta-se em 16 de Fevereiro e o MPLA apanhará os últimos partidários de Holden Roberto e os numerosos 
mercenários comprometido no seu campo. A vitória total do MPLA consagrou-se a 10 de Fevereiro de 1976 pela sua 
admissão como membro da OUA e o seu reconhecimento a partir de 17 de Fevereiro pela CEE, depois de Portugal.     
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A guerra sangrenta que marcou e armadilhou a terra angolana – essa 

luta de interesses – foi uma marca do passado que ficou gravada para sempre 

na literatura e os escritores que viveram nesse palco de guerra – ou 

participando directamente na luta, ou vivendo-a à distância – manchados pelo 

sangue, perspectivaram, desde o seu final, uma Angola e, num sentido mais 

global, uma África diferente. O tempo volvido e o cenário ainda instável são 

caracterizados pelos escritores do corpus de trabalho, retratam a evolução e a 

regressão de novos poderes contaminadores.  

A par da guerra e das crises sociais e políticas, os intelectuais 

assumem-se sempre como os denunciadores das crises, por vezes, 

antecipando-as, pela visão mediúrgica, muitas vezes sustentada nos 

conhecimentos históricos dos factos.  

Os escritores angolanos ainda não conviveram com a paz total, nem 

sequer a pressentiram e, directa ou indirectamente, eles foram/são as vozes 

que nunca consentiram a espoliação dos negros e, durante os períodos 

conturbados de guerra e de censura, foram as suas vozes que se afirmaram na 

defesa de uma cultura original: 

 

“Todos estes autores, e os líricos não menos do que os outros, vão narrando a 

nação, sem evidenciarem, todavia, consciência da operação. Antes, pelo contrário. O 

que é neles mais notório é a noção da existência de uma cultura original, ou de culturas 

originais, que o colonialismo desviou do seu curso natural, sim, mas que pode ser 

recuperada, ou que podem ser recuperadas. Trata-se de proceder à suspensão real 

simbólica da intromissão violenta da cultura do colono. (…) A “mapeação do encontro 

colonial” começa em Angola porventura com Mayombe de Pepetela (1980) e tem a 

máxima expressão na obra de Mia Couto.” (Monteiro, 2001, pp.19, 20)   

   

Em Angola havia escritores residentes que ficaram e os que, estando a 

estudar em Portugal, especialmente em Lisboa, como o caso de Agostinho 

Neto, voltaram-se para a miséria e para as inquietações dos seus povos, daí 

estabelecer-se uma osmose entre estes intelectuais. Mário Pinto de Andrade, 

Agostinho Neto, Fanon, Amílcar Cabral revelam que a guerra de libertação 

nacional era, intrinsecamente, um acto de cultura. 
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Agostinho Neto deu voz ao Movimento para Libertação de Angola, 

difundindo os ideais revolucionários, seguidos pela sociedade angolana que 

acalentava o sonho da libertação de Angola, tal como descreve Pepetela em P 

(p. 74): 

 

“(…) os tugas vão embora, nós passamos a mandar no país, mas nós quem?, nós 

mesmos angolanos, não vai haver mais Governador-Geral mas um Presidente da 

República, eu quero que seja o Dr. Agostinho Neto, o nosso chefe, do nosso MPLA, o 

Movimento que luta a sério contra o colonialismo, fazendo como em Cuba o Movimento 

do Fidel Castro, o qual já tinha aprendido do Mao Zedong na China e este do Lenine, da 

Revolução russa, Sebastião falando coisas absolutamente desconhecidas, novas, 

novíssimas, ninguém que lhe tinha falado aquelas coisas. (…)”   

 

Mesmo quando foi preso e conseguiu fugir para Brazzaville, Agostinho 

Neto e o MPLA continuaram a fazer campanha nas cidades angolanas: 

 

“Sebastião um dia o convidou às sete horas vem na minha casa, vamos ouvir 

Angola Combatente. Caposso foi, sem saber o que era Angola Combatente e só 

percebeu quando baixaram muito o rádio para ouvir e lhe informaram é a rádio do MPLA 

a transmitir de Brazaville as notícias da luta, é a rádio que fala a verdade, Um Só Povo, 

Uma Só Nação.” (P, p. 76)   

 

Neste contexto de fervilhação de ideais revolucionários, conducentes à 

afirmação das culturas que foram silenciadas pela colonização, surgem 

movimentos proto-nacionalistas: Blackpower, Panafricanismo, Negritude17, 

Renascença Negra18.   

                                                 
17

 Sobre este assunto Monteiro (2001, pp. 36,37) afirma: “A designação da Negritude, apanhada desde o início nas 
redes bem aferidas das ideologias, tem provocado as mais variadas atitudes e interpretações nos mais diversos 
espaços linguísticos-culturais por onde se tem expressado.  
Em Portugal, ou no que aos quadrantes lusófonos concerne, o movimento manifestará desde logo um certo atraso, 
mas surpreendentemente não muito, em relação ao seu eclodir, pelos anos 30 em França, explicável pelo contexto 
histórico do Portugal de então.  
Nesse início dos anos 30, o aparecimento da La revue du monde noir, marca o início-confluência do que, creio-o, até 
hoje, não cessou de ser um desenterrar de futuro.  
Esta revista, aliás, é um início, confluência- defluência. A revista é já um encontro de vozes de uma África diáspora. Foi 
nas franjas da cultura e da civilização do E.U.A. que o movimento plantou raiz.  
O primeiro a ter pensado a negritude terá sido W. E. Du Bois cuja denúncia de um estado de coisas dos negros dos E. 
U. A. alerta para uma visão nova.  
“The Soul of Black People” (1902), é uma obra onde se procura demonstrar, a brancos e negros, que um negro não é 
um subhumano. Lilyan Kesteloot chama-lhe “o verdadeiro pai da negritude”. 
A revista The Crisis, porta-voz da N.A.A.C.P. (National Association for Advancement of Colored People) fundada em 
1910 em New York, por Du Bois e pelo próprio dirigida, assim como o jornal Of Negro History levaram a que, pelo anos 
20, em Harlem, ganhasse corpo o movimento que veio a consagrar-se com a designação New Negro”.           
18

 A Renascença Negra -1918 a 1928 – reivindica para o negro o direito de se afirmar assim mesmo: Negro.  
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Sobre este assunto, Pires Laranjeira escreveu: 

 

“A Negritude é a expressão literária, sobretudo poética, do “ser negro”, 

instaurando um discurso cujo enunciador é nitidamente negro e não branco. Procede-se à 

apologia e exaltação das tradições africanas ancestrais, mesmo quando o poeta é negro-

americano e não conhece África senão através dos livros ou das remanescentes e 

refeitas tradições culturais (orais, musicais, rituais, religiosas, gastronómicas) que 

sobrevivem nas Américas.” (Laranjeira, 2000, p. XII) 

 

A Negritude lusófona, com grande interesse para a literatura africana, 

deriva da Negritude francófona e foi o martinicano Aimé Césaire o criador deste 

neologismo, embora tivesse logo adeptos como Léopold Senghor e Léon 

Damas. Este movimento serviu como uma ponte cultural para o movimento de 

libertação, mas a conotação marxista a par do radicalismo de Césaire 

contribuíram para que os seus seguidores fossem perseguidos. A essência do 

movimento fora aplaudida, pois apregoava, a partir da abolição da escravatura 

do homem negro, a igualdade dos direitos humanos, no entanto, o conceito de 

racismo anti-racista expressos em Sartre em “Orphée Noir”: 

 

“Le noir qui appelle ses frères de couleur à prendre conscience d‟ eux- mêmes va 

tenter de leur présenter l‟image exemplaire de leur négritude et se retournera sur son 

ame pour l‟y saisir. Il se veut phare et miroir à la fois; le premier révolutionnaire será 

l‟annonciateur de l‟ ame noire, le héraut qui arrachera de soi la négritude pour la tendre 

au mond, à demi prophète, à demi partisan, bref un poète au sens prècis du mot “vates”. 

Et la poésie noire n‟ a rien de commun avec les effusions du coeur: elle est fonctionnelle, 

elle répond à un besoin qui la définit exactement.” (Sartre. 1948, p. XV).        

 

e o posicionamento de ideopolítico anti-colonial e anti-imperialista de 

Césaire terão originado interpretações menos favoráveis. A Negritude 

portuguesa, mais humana e com influência da poesia negra das Antilhas e das 

Américas, teve como principais intérpretes Agostinho Neto e Mário Pinto de 

                                                                                                                                               
Defendia o dever do Negro de se encontrar a si como tal; com todos os seus valores culturais e humanos sem sistemas 
extrínsecos de equivalências e/ou referências. Assumiam a sua cultura, o seu passado, a sua origem africana.  
Integram e são voz importante da Renascença Negra os poetas Langston Hughes, Claude Mackey, Countee Cullen, 
Jean Tooner, J. Weldon Johnson, Sterling Brown que, pela sua arte, pela síntese da singularidade com a pluralidade 
manifestada nos seus actos de criação, pelo “manejo” da virtualidade das linguagens, fazem aparecer – tem sempre o 
seu quê de epifânico a poesia, seja qual for o seu tempo histórico, condições de produção, situação contextual -, além 
dos textos produzidos, patrimoniais certamente, um outro património, arredado da “humanidade”, onde se configuraria 
o respeito pela civilização e culturas negro-africanas. (cf. Monteiro. 2001, pp. 37,38). 
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Andrade, na medida em que, coligindo as suas Antologias de poesia negra, deu 

voz aos poetas de então. 

A Literatura é, contudo, a arma que poderá dar voz a uma nova África. 

Agostinho Neto inaugurou esse cântico e apelou para a união entre todos os 

escritores para, através da língua, construírem esse novo “império”. Durante o 

Estado Novo19 era através da literatura que África chegava à metrópole e 

Portugal recebia essas informações, enquanto centro do império colonial. No 

entanto, o corpus literário era um pouco marginal do imaginário literário, no 

sentido em que neste havia um desvirtuamento da realidade africana, desde as 

suas idiossincrasias até às injustiças sociais e à falta de liberdade que a 

colonização provocara, e África era perspectivada pela óptica ocidental como 

um cenário “exótico”.  

Vivia-se num período em que vigorava a censura20 e, quer de um lado 

quer de outro, não havia a abertura necessária para se tratar dos problemas de 

                                                 
19

 O Estado Novo é a designação com que o regime institucionalizado pela Constituição em 1933 se auto-intitulava. O 
período cronológico do Estado Novo pode considerar-se compreendido entre 9 de Abril de 1933 e o golpe militar que, 
no dia 25 de Abril de 1974, derruba o regime vigente e põe fim ao longo ciclo autoritário e antiliberal em Portugal. A 
Ditadura era um fenómeno que “integrava o vasto movimento de reacção ao “demoliberalismo” e e à “ameaça 
vermelha” (real ou fictícia) que percorre inúmeros países europeus, sobretudo das suas periferias de Leste e do Sul, 
fazendo uma apologia de uma superação autoritária, nacionalista e mais ou menos corporativa, consoante os casos, 
das contradições sociais, políticas, económicas e outras que a crise dos velhos sistemas liberais arrastava consigo.” 
(Rosas, F. Brito, J.M.B., Ed. 1996. I. Dicionário de História do Estado Novo. Venda Nova: Bertrand Editora. p. 316).  
Este regime autoritário afirmou-se como a resposta a um Portugal atrasado, dependente e periférico, que procurava a 
ordem, um estado forte capaz de se impor a todos os níveis, lutando contra a instabilidade inerente ao 
parlamentarismo, dotado de autonomia e autoridade suficientes para repor o equilíbrio orçamental, possibilitar o 
financiamento público aos sectores em crise e proteger o mercado nacional e colonial da concorrência estrangeiras.  
Salazar conseguiu aceder e manter-se no poder e entre 1934 e 1940 o Estado-Novo atinge o seu período de maior 
estabilidade e prestígio: cria-se e alarga-se a organização corporativa; o regime domestica e reforma as Forças 
Armadas; o Estado-Novo reforça-se e conhece uma nova força no contexto da guerra civil de Espanha e da vitória 
franquista, dando origem ao surgimento, em 1936, das organizações milicianas: a Mocidade Portuguesa e a Legião 
Portuguesa; estabelece-se uma sólida aliança com a Igreja Católica. 
Em 1941 dá-se a primeira crise histórica do regime, fruto do impacto da Segunda Guerra Mundial. A vitória das 
democracias sobre os regimes nazi-fascistas e as consequências económicas e sociais sobre as condições de vida da 
população, deram origem aos primeiros sinais de desagregação da Ditadura e, de 1949 a 1958 dão-se as grandes 
mudanças na economia, na sociedade e nas oposições. Contudo estas mudanças foram controladas pela Censura, 
pela privação de liberdades e pelo clima anticomunista dominante. No período correspondente a 1958 até 1968, a crise 
agudiza-se numa vaga de protesto anti-salazarista despoletada pela candidatura oposicionista do General Humberto 
Delgado.  
A falta de resposta aos desafios da sua época: a descolonização e integração europeia, fez com que, em 1974, o 
movimento corporativo se transformasse numa conpirações político-militar, pondo fim à Ditadura.   
20

 A Censura designa o controlo governamental da circulação do discurso político, maioritariamente concretizado por 
meio do intrumento da “censura prévia” à imprensa. Esta prática foi desencadeada logo após o golpe de 28 de Maio de 
1926 até à queda do Estado Novo. A partir de 1936, com o alargamento das competências deste departamento, este 
passou a deter a propriedade de autorizar ou proibir a fundação de novos periódicos e, pela primeira vez, também a 
circulação de livros: era a “censura repressiva” que ficava regulada. A Censura assegurava, deste modo, a estabilidade 
do regime autoritário e anti-liberal: “(…) quer a vigilância quotidiana, quer a apreensão liminar foram continuadamente 
legitimadas pelo regime como meios essenciais para “impedir a perversão da opinião pública na sua função de força 
social”, concretizando-se na anulação de todos os “factores” susceptíveis de “desorientar” os portugueses “contra a 
verdade, a justiça, a moral, a boa administração e o bem comum”. (Rosas, 1996. p. 140)  
Com a Segunda Guerra Mundial apareceram condições ainda mais rigorosas no controlo da informação, ficando as 
relações do Estado com a imprensa e com a rádio subordinadas ao Chefe do Governo que passou a despachar 
directamente com os Directores dos Serviços de Censura, da Emissora Nacional e do Secretariado de Propaganda 
Nacional (SPN).  
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uma forma objectiva. Na metrópole, poucas são as referências literárias a 

África; ela é um espaço sagrado para os colonialistas. As referências históricas 

até aqui traçadas mais não serviram que para explicar a imagem que se foi 

criando de África em Portugal, como uma espécie de centro do Império, imagem 

essa não condizente com a do imaginário dos escritores africanos. É a partir da 

literatura de intervenção21, considerada marginal, que nos chegam as novas 

imagens de África e as percepções desse povo sobre a presença dos colonos 

portugueses em África. Esse solo originou um cruzamento de emigração e de 

colonização que as gerações actuais devem interpretar para melhor 

compreenderem o destino e o papel de África no mundo actual. A política 

“educativa” adoptada ao longo dos tempos, em Angola, desde a I República ao 

Estado Novo, apenas serviu os objectivos traçados pela Metrópole. A tentativa 

de implementação de uma rede escolar não teve sucesso, a educação estava a 

cargo das Missões, pois eram os religiosos aqueles que mais garantias 

ofereciam: “exigem-lhes que quando ensinam a adorar a cruz ensinem também 

a reverenciar a bandeira portuguesa…” (Guimarães, J. M,. 2006, p. 121). O 

primeiro liceu em Angola surgiu em 1917 e o segundo liceu só viria a iniciar a 

sua actividade em 1929, então Sá da Bandeira (liceu Nacional Diogo Cão). Em 

relação aos estudos superiores, esses eram monopólio da metrópole: 

“...obrigar os universitários africanos a frequentar os estudos superiores 

na metrópole, a fim de garantir o seu enquadramento político e a inoculação da 

ideologia do colonizador...” (Guimarães, J. M,. 2006, p. 121). Só a partir de 

                                                                                                                                               
Posteriormente este departamento foi remodelado, passando a chamar-se Secretariado Nacional da Informação e 
Cultura (SNI), sendo-lhe delegada a função de controlar todas as actividades referentes à informação, nas quais 
estavam inseridos os serviços de censura. 
Os efeitos da vitória dos Aliados fez com que o Estado Novo reforçasse o rigor e o controlo dos meios de informação. 
Durante o poder de Oliveira Salazar não se registaram alterações nesta prática.  
A chegada do seu sucessor permitiu que se falasse em Portugal em descompressão. E se o clima de abertura não 
alcançava os assuntos da denominada “segurança interna” – mormente os relativos à guerra colonial e à agitação 
estudantil – permitiu que, a partir de 1970, a Assembleia Nacional admitisse discutir o regime de censura prévia. Dois 
anos depois, era regulamentada a lei onde só formalmente se atenuavam os limites anteriores à liberdade de imprensa: 
a Direcção dos Serviços de Censura deu lugar a uma Direcção-Geral da Informação que obrigou a que se imprimisse 
nos periódicos a expressão “exame prévio” onde antes se lia “censura”.                 
21

 Arlindo Barbeitos, ao ser questionado sobre a visão da vida literária em Angola, desde a Independência, referiu: A.B. 
“Acho que a maior parte dos escritores – se não a totalidade dos mais notórios da literatura angolana - se destacaram 
no período da guerra colonial – ou seja, no período da luta mais intensa contra o colonialismo português. Eles 
desempenharam aí um papel muito importante de articulação duma intenção de independência.”(p. 668) No decorrer 
da sua resposta acrescentou ainda que o tema da problemática da sociedade colonial iria continuar, no entanto, aponta 
para a criação de novos rumos e, na sua perspectiva, Pepetela com Yaka, é um precursor desse tempo inaugural. E 
continua:” Os escritores que constituirão a memória do que se está a passar, provavelmente ou ainda não nasceram, 
ou são muito jovens... É assim que julgo que, neste momento, estamos atravessando um hiato – uma espécie de vazio- 
mas que julgo que não é senão um período de gestação, um período de gravidez em relação a outros partos futuros.” 
In Laban, M. 1991. Angola- encontro com escritotores, vol. 2, Porto: Fundação Eng.º António de Almeida, p. 668. 
Este testemunho revela que a literatura angolana continua a fazer-se e a sofrer um processo de decantação 
absolutamente necessário para definir o verdadeiro rumo da Literatura. 
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1963, depois de iniciadas as guerras de libertação nacional, foram dados os 

primeiros passos para se fundar Estudos Gerais Universitários em Angola. 

Apesar de algumas reformas parecerem mais arrojadas, caso da reforma de 

Norton de Matos, os africanos nunca tiveram possibilidade de desenvolver uma 

cultura, enquanto os europeus aí instalados tinham professores suficientes e 

podiam frequentar escolas fora do país22.  

Para o governador Norton de Matos, o ensino destinado à grande massa 

dos africanos da colónia deveria ser ministrado em oficinas, onde para além das 

aprendizagens rudimentares da leitura e da escrita em língua portuguesa, e de 

alguns cálculos aritméticos, associados às noções de peso e medida, deveria 

ser rigorosamente facultado o ensino de uma profissão manual especializada. 

Era, essencialmente, uma educação para o trabalho. 

As várias políticas educativas desenvolvidas em Angola, sempre 

adaptadas aos vários condicionalismos, nunca permitiram grandes progressos 

culturais ao africano, como convinha ao domínio colonial.   

 

  “É evidente que as condições gerais da existência que foi imposta ao escritor nos países 

africanos sob dominação portuguesa explicam o estado actual de desenvolvimento da 

literatura nesses países e a ignorância do público internacional acerca do seu lugar no 

património cultural de África Negra. Isto tem a ver, em primeiro lugar, com as consequências 

de um sistema colonial particularmente opressor. (...)  

   A política de “assimilação espiritual” praticada pelos portugueses é baseada num critério 

de superioridade cultural, porque se integra no quadro de uma ideologia colonial” (Andrade, 

M. P., 2000, p. 23) 

 

Toda a política era orientada para a faixa litoral, pelas condições 

adversas do clima. As regiões planálticas, com potencialidades para o 

desenvolvimento agro-pecuário e industrial, só a partir de finais do século XIX 

ganharam maior vitalidade com a implantação do caminho-de-ferro. Estas 

discrepâncias territoriais criavam zonas de isolamento, onde a cultura tinha mais 

                                                 
22 Norton de Matos classificou os africanos em três grupos distintos: em primeiro lugar surgia a esmagadora maioria da 
população nativa, completamente encerrada nas trevas da civilização “primitiva“, a que se seguia uma fracção muito 
limitada de negros e mestiços providos de instrução regular, a qual, na óptica deste dirigente colonial, contribuía para 
que se distanciassem da sua civilização, sem os integrar na europeia, limitação que conduzia à formação de homens 
sem carácter, aparecendo, em último lugar, um grupo cada vez mais amplo de africanos, digno de toda a consideração 
por parte dos colonizadores, já que procurava, pelos seus próprios meios, elevar-se ao nível da civilização europeia”. 
(Guimarães, 2006, pp. 160,161).  
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dificuldade de despontar; assim, Portugal teve de proceder à ocupação do 

interior implicando, primeiramente, a submissão de alguns chefes rebeldes 

(campanhas de Moçambique de 1895-1899, do Sul de Angola, 1907-1914), a 

criação de uma enorme rede de comunicações por estrada e caminho de ferro e 

de uma administração civil eficiente, ao mesmo tempo, que delimitava as 

fronteiras e procedia ao levantamento de cartas geográficas e hidrográficas. 

Efectivamente, só a luta pela Independência poderia mudar a 

percentagem de analfabetismo do povo angolano (em Angola, em 1950, a 

população total era 4.145.266 e o número de analfabetos era de 4.019.834, com 

a percentagem de 96,97%)23. Este défice cultural irá marcar a História deste 

povo que, agravado pelo colonialismo, há-de ser igualmente uma saga que 

acompanhará o resgate da identidade e constituir tropos para os escritores 

nacionais. A maioria da população africana ora habitava em fogos dispersos, 

ora em aglomerados de dimensões variáveis e, de acordo com as áreas 

culturais, tinham o nome de: sanzala, quimbo, buala, ombala, eumbo, libata, 

mbanza e ainda outras designações. Estas comunidades iam subsistindo, 

graças à agricultura e à criação de animais; viviam, portanto, em condições 

miseráveis e de trabalho intenso. Havia, no entanto, grande disparidade social 

entre os ricos e pobres, facto que causava reacções e servia de mote para os 

intelectuais e políticos africanos que se colocavam ao lado do povo. Estas 

intervenções literárias chegavam a Lisboa e, não raramente, surgiam medidas 

avulsas para calar algumas vozes, ou as mesmas já poderiam constar num 

plano de actuação definido pelo Governo de Lisboa.   

Após a descolonização, Angola tentou caminhar para a independência, e 

durante esse tempo, a literatura tornou-se o veículo indispensável para 

instaurar um novo posicionamento do país, face ao mundo. As várias línguas 

vernáculas ligadas a um património literário oral estiveram sempre associadas 

à falta do conceito de autor. 

Para além desta dificuldade resultante da pluralidade linguística e de 

costumes, a juntar às inúmeras dificuldades culturais, sociais e económicas, 

quem se aventurou a escrever sobre África não foram particularmente os 

próprios africanos, mas aqueles que, de fora, escreviam nas suas línguas; 
                                                 
23 Ferreira, S. E., 1977. O fim de uma era: colonialismo português em África. Lisboa: Sá da Costa. p.79. 
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assim encontramos a literatura africana sob expressões diferentes. Embora os 

vários movimentos endoliterários tenham surgido, particularmente no campo da 

poesia e das histórias tradicionais, eles ainda travam uma luta para instaurarem 

uma história da literatura.  

Angola caminhou/caminha sem a hipótese de auto-determinação, 

coarctada em parte pela colonização que deixou marcas decisivas no campo 

cultural. A descolonização afigurava-se como o tempo novo, no entanto, há 

muitas vozes que continuam a erguer-se, mesmo os que alimentaram grandes 

utopias, contra a falta de liberdade, evocando os atropelos constantes dos 

direitos humanos. Se é certo que a política rege as várias posições e interesses 

assumidos, também é real que África nunca teve oportunidade de se revelar 

pelo apagamento propiciado pelos outros.  

Após a independência24, a literatura tornou-se o veículo indispensável 

para resgatar as vozes silenciadas pelo labor da colonização e instaurar um 

novo posicionamento do país face ao mundo. Os africanos nunca sentiram uma 

                                                 
24

  O termo independência associa-se ao período da descolonização. Salazar, fiel ao mito da unidade do império 
português, desprezou os sinais da história e o exemplo de outros países que possuíam colónias. Os sinais evidentes 
como a perda das suas possessões pela Inglaterra, a França, a Holanda ou a Bélgica; nem a invasão de Goa pelo 
exército de Nehru; nem o início da rebelião armada em Angola, Guiná-Bissau e Moçambique; nem o isolamento 
internacional, nem as condenações da ONU; nem o risco evidente e próximo de uma derrota das forças portuguesas 
na frente da Guiné demoveram os responsáveis portugueses do seu imobilismo que os conduzia à sua auto-
condenação.  
Esta postura ausente de Portugal fez com que a descolonização das colónias portuguesas se transformasse num 
processo tardio e conflituoso. Ao fim de treze anos de guerra, os líderes dos movimentos de libertação tinham 
absorvido a ideologia e o modelo político-económico dos países que lhe tinham dado apoio, em especial os países 
soviéticos.  
Após atingirem a independência, partilharam esse modelo político, deixando de haver lugar para os colonos 
portugueses que tiveram que regressar à pátria. Após a revolução de 25 de Abril, que libertou Portugal para a opção 
descolonizadora, comete-se outro erro, numa tentativa de determinar o processo da descolonização. Face a estas 
imposições, os movimentos de libertação passaram a exigir negociações directas imediatas com os seus 
representantes, como condição de paz. O Presidente Spínola não aceitou esta exigência e a guerra continuou durante 
os seguintes três meses.  
Para terminar com a guerra e com a anarquia civil resultante da indisciplina militar nas colónias e na Metrópole, 
começaram as negociações para a transferência do poder político sobre os povos colonizados. Nas negociações com o 
PAIGC (Guiné-Bissau) tinha-se tornado inviável a exigência de uma consulta popular que legitimasse a opção pela 
independência. Portugal estava à beira de uma derrota militar, e o novo estado havia sido já reconhecido por oitenta 
países.  
A FRELIMO (Moçambique), a criar crescentes dificuldades aos militares portugueses, invocou o precedente e recusou 
a consulta popular.  
Em Angola, as forças portuguesas vinham sendo combatidas por três movimentos rivais, espaldados por três grandes 
potências imperialistas: os EUA por detrás da FNLA, a URSS por detrás do MPLA, e a África do Sul por detrás da 
UNITA. Estes três movimentos, após a saída das forças portuguesas, e mesmo antes disso, iniciaram uma guerra civil, 
que entre dois deles só terminou recentemente com a morte de Jonas Savimbi.  
Neste contexto, os escritores foram os arautos da independência e a pátria literária antecipou/antecipa a pátria real, 
pois estes países ainda percorrem um lento processo de independência cultural que pode caminhar para uma 
verdadeira independência. A adopção de modelos políticos desajustados da realidade africana resultou num fracasso, 
e ainda hoje África procura novas opções para se afirmar no palco mundial: ”(…) a experiência do modelo autoritário e 
colectivista do Leste foi um rotundo desastre, que a memória do regime colonial, a muitos títulos condenável, acabou 
de certo modo branqueada.  
O modelo político das democracias ocidentais, e uma progressiva aproximação ao modelo económico de mercado, 
viria a ser a nova opção e a nova experiência. Ainda decorre. Mas vai ganhando raízes.” ´(Cristóvão, F. Ed. 2007. 
Dicionário Temático da Lusofonia. 2ª ed. Lisboa: Texto Editores, ACLUS – Associação de Cultura Lusófona, pp 211, 
212).
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política de democracia social, onde o homem e a mulher têm direitos, desde a 

cultura e o bem-estar até à preservação da sua própria dignidade: 

 

“(…) Na realidade, as nações que empreendem uma guerra colonial não se preocupam 

com o confronto das culturas. A guerra é um negócio comercial gigantesco e toda a 

perspectiva deve ter isto em conta. A primeira necessidade é a escravização, no sentido 

mais rigoroso, da população autóctone.  

Para isso, é preciso destruir os seus sistemas de referência. A expropriação, o 

despojamento, a razia, o assassínio objectivo, desdobram-se numa pilhagem dos 

esquemas culturais ou, pelo menos, condicionam essa pilhagem. O panorama social é 

desestruturado, os valores ridicularizados, esmagados, esvaziados. (…)  

No entanto, a implantação do regime colonial não traz consigo a morte da cultura 

autóctone. Pelo contrário, a observação histórica diz-nos que o objectivo procurado é 

mais uma agonia continuada do que um desaparecimento total da cultura preexistente. 

Esta cultura, outrora viva e aberta ao futuro, fecha-se, aprisionada no estatuo colonial, 

estrangulada pela canga da opressão.” (Fanon, 1980, pp. 37,38)   

 

Ainda na perspectiva de Fanon, o século XX é a era dos povos 

conquistarem as terras que lhes pertencem; há uma nova assunção das lutas 

interiores, das vivências coloniais e uma reanálise do acesso à independência. 

As relações com os opressores e os direitos dos ocupantes foram 

perfeitamente identificados, mas o neocolonialismo não conseguiu evitar a 

decadência.  

O colonialismo pressupõe a opressão de um povo e a conquista de um 

território; ainda que o termo descolonização não corresponda à entrega livre e 

desinteressada do território e à verdadeira independência. Ela poderá significar 

o começo de um longo caminho. Os povos oprimidos sabem hoje que a 

libertação nacional está inscrita no desenvolvimento histórico-cultural e sabem 

também que esta tarefa lhes cabe.  

Em 1948, os jovens intelectuais formam um movimento cultural, animado 

por um apelo nacionalista: “Vamos descobrir Angola”. Pelo entusiasmo 

nacionalista que esses intelectuais colocam nas suas actividades, ligadas à 

alfabetização do povo, constituem uma ameaça para a administração colonial. 

Surge, assim, uma nova consciência cultural ligada à terra e, aliada a esse 

desenvolvimento cultural, está subjacente uma mensagem social que contribuiu 
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para a literatura nacional e social. Participam neste movimento, Mário Pinto de 

Andrade, Agostinho Neto, Viriato da Cruz e outros. E à volta desta geração, a 

literatura vai dando os primeiros passos. Em 1956, o Congresso de Escritores e 

Artistas Negros realizado em Paris, reflecte sobre as condições de uma 

literatura nacional negra, sonho que Pinto de Andrade dizia pensar como 

inerente à fase pós-colonialista, mas já delineada no poema de Césaire em 

resposta a Depestre “Réponse à Depestre, poète Haitien” onde se destacava a 

defesa de uma expressão própria das culturas africanas. Césaire era defensor 

da Negritude que apontava para o resgate dos ritmos de uma África mítica e 

rejeitava os modelos legitimados pela cultura europeia.  

A Literatura é, contudo, a arma que poderá dar voz a uma nova África. 

Agostinho Neto inaugurou esse cântico e apelou para a harmonia entre todos 

escritores para, através da língua, construírem esse novo “império”. 

É neste contexto de fervilhação de ideias que surge a Antologia de 

Poesia Negra de expressão portuguesa, claramente influenciado por Césaire. A 

partir de 1953, a defesa da Negritude passou a ser veiculada em todos os 

textos, no sentido de luta e conquista de liberdade dos colonizados, mas 

também como um projecto de união de todos os negros do mundo. Daqui se 

infere que a questão da Negritude estava associada aos problemas sociais e ao 

resgate da linguagem dos povos, particularmente na oralidade. A propósito de 

Negritude, lembremos, Mário Pinto de Andrade (2000, p.149):  

        

“Se entendermos por negritude o combate pela dignidade do Homem Negro, pela 

igualdade, esse combate continua actual, tanto mais que temos vindo a assistir, um pouco 

por toda a parte, a um recrudescimento do racismo. Aimé Césaire - dizia numa 

conferência sobre a negritude, em 1987, em Miami – que nem todos os dias lhe agradava 

a palavra negritude. Mas dizia também que a negritude não é da ordem do sofrer; não é 

um dolorismo. Ela é revolta, é sobressalto, é um combate contra a desigualdade, e nesse 

sentido é claro que permanece actual.”  

 

Ainda sobre este mesmo assunto, escreveu Alberto Carvalho na 

introdução a Chiquinho, de Baltasar Lopes:  
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“(...) o movimento da Negritude empenhado na afirmação cultural e no despertar 

da consciência dos negros africanos e americanos para o imenso repositório das suas 

tradições milenares, com o fim de se defenderem do esmagamento cultural e da absorção 

alienantes levados a efeito pela cultura francesa (…).” (Carvalho, 1984, p. XIII) 

 

Inocência Mata, ao abordar as ligações entre África e o Brasil defende 

que ambos passaram pela autonomização, mas explica que a política colonial 

do assimilacionismo cultural em África gerou o fenómeno da bivalência cultural 

que deu origem a uma situação de alienação - “os assimilados”. Daí nascer 

uma consciência de conflito entre os colonizadores e colonizados, com 

implicações na literatura. A interrogação da mesma investigadora centra-se na 

questão “haverá uma estética colonial?” à qual responde: 

 

“Primeiramente é preciso ter em presente que o colonialismo é, em última 

instância, uma situação social. E o social abrange o político, o histórico, o económico, o 

ideológico e o cultural (o estético, o antropológico, enfim). Assim, quando se fala em 

literatura, é inevitável falar-se do ideológico e do cultural, sobretudo em África onde as 

literaturas nasceram, historicamente, de uma conflitualidade, para protestar contra uma 

situação que era uma situação de conflito entre duas culturas, a portuguesa e a outra.” 

(Mata, 2001, p. 48,49) 

 

Uma vez mais se pressente que é a partir da cultura e do próprio espaço 

que se estrutura a cultura nacional/cultura colonial e os conceitos de 

portugalidade /africanidade como designou Aimé Césaire (1978).  

Neste contexto, os movimentos de incitamento à revolução e à 

afirmação da(s) literatura(s) nacional(ais) cumprem o seu dever pátrio 

(Monteiro, p. 44). Incitados pelo movimento “Vamos Descobrir Angola”, os 

Estudantes da Casa do Império (C.E.I.), fizeram dos seus boletins um espaço 

aberto ao mundo: 

 

   “Se se considera que a “primeira expressão colectiva” é o caderno Antologia 

dos Novos Poetas de Angola, por ser esta uma Antologia, entende-se a designação 

“primeiro”. Na verdade, os boletins da CEI eram um espaço do colectivo, e um colectivo 

muito vasto, já que se estendia a todos os cantos do Mundo onde o Portugal de então 

possuía “bens”. Ora, nesse espaço do colectivo, como se viu, entre 48 e 52, falaram as 
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vozes mais altas dos ideólogos dos movimentos emancipadores quer nos aspectos 

fortemente culturais, quer na forma política mais específica.” (Monteiro, 2001, pp. 66, 67) 

 

Antes da independência já havia literatura, quer a literatura oral, a 

grande mais-valia, quer aceitando o período já delimitado pelos Mensageiros e 

foi essa que esteve na base /continuidade da pós-colonial, mais ainda, foi essa 

experiência que lançou as sementes de uma literatura angolana, pelas suas 

referências vivas aos musseques angolanos, abrindo o caminho para o futuro. 

Mas, essa literatura (entre as quais se integra a literatura angolana e as várias 

divergências sobre as suas expressões) para além da tradição literária implica 

a evolução histórica e uma interacção dinâmica dos vários valores e 

manifestações que transcendem o campo estritamente literário. E, dentro dos 

parâmetros literários, o romance assume-se como o veículo mais apropriado 

para expandir os pensamentos, embora no início, a poesia e conto tenham sido 

formas de discurso mais marcantes em Angola. 

Said, em Culture and Imperialism (1993) refere o aspecto dinâmico da 

cultura com as suas implicações políticas e sociais; assim, a literatura em geral, 

particularmente a de temática colonial, revela de tal forma esse dinamismo que 

o império surge como prolongamento da vontade e do poder traçado e 

alimentado pela cultura. Nesta mesma sequência Said reforça também o papel 

da narrativa quer na formação das atitudes, quer nas referências e experiências 

imperiais, sobretudo em contraponto, na afirmação identitária dos dominados. 

Portanto, esta literatura não pode ser analisada à luz do cânone europeu, dado 

o seu processo dinâmico e evolutivo e as interacções a que está 

permanentemente sujeita: “a literatura negra, desde a tradicional à da negritude, 

ajudará, tal como a aurora a dissolver os monstros da incompreensão” 

(Tenreiro, 1982). Ela é, para além de um veículo literário e cultural, uma fonte 

de crenças e de mitos que caracterizam África. 

Enquanto na Europa, na passagem do século XIX para o século XX, a 

Literatura se fundava em movimentos existenciais, de anulação do “Eu”, e na 

construção de mundos imaginários de fuga ao real, em Angola, as produções 

escritas rebelavam-se contra a opressão, a desigualdade e a injustiça entre o 

colonizador e o colonizado. Da análise desta relação de forças desiguais, surge 



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 32 

uma literatura de combate, de emancipação e libertação, tornando-se a língua 

do “outro” o instrumento de combate mais eficaz e acessível às duas forças em 

questão.  

O ritmo do processo colonial foi marcado pela independência da Índia 

em 1947 e a Conferência de Bandung em 1955. O primeiro acontecimento veio 

assinalar as diferenças culturais, históricas, sociais e religiosas entre a Índia e 

a Coroa Britânica, o que evidenciou os erros e as distâncias provocados pelo 

regime colonial.  

Estas situações de vassalagem a que estiveram sujeitos os países 

colonizados, deu origem à Conferência de Bandung, que se realizou na 

Indonésia, de 18 a 24 de Abril de 1955, na qual participaram vinte e sete 

estados (Afeganistão, Arábia Saudita, Birmânia, Camboja, Ceilão, 

República Popular da China, Egipto, Etiópia, Filipinas, Índia, Indonésia, 

Irão, Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Laos, Líbano, Libéria, Líbia, Nepal, 

Paquistão, Síria, Turquia, República Democrática do Vietname, Vietname 

do Sul e Iémen do Norte), dois países que ainda não tinham conquistado 

a independência (Costa do Ouro, actualmente, e Sudão) e ainda, como 

observadores, representantes de Chipre e do povo árabe da Palestina, 

colocando em comum os respectivos esforços no sentido de ser acelerado o 

termo do ciclo colonial. Em Bandung despertou-se a revolta do “Terceiro 

Mundo” contra o colonialismo e o direito de todos os povos à independência e à 

auto-determinação e ao direito de liberdade de escolha dos estados 

relativamente aos seus próprios sistemas políticos.  

Os preceitos declarados pela Índia e pela China, que estavam na base 

das relações indo-chinesas, nas vésperas da Conferência, em 1954, que 

favoreciam a paz e o respeito pela integridade territorial, vieram influenciar o 

curso da conferência. Quando se realizou a conferência de Bandung, a maioria 

dos países asiáticos já tinha conquistado a independência e, em África, a luta 

pela libertação nacional começava a despontar.  

A conferência de Bandung, ao reunir diferentes correntes do mesmo 

movimento de emancipação, aproxima dois continentes e povos diversos. 

Nesta conferência, o conceito de “coexistência pacífica” foi substituído por 



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 33 

tolerância e acordou-se que a defesa colectiva não deveria ser utilizada para 

advogar interesses particulares de qualquer uma das grandes potências.  

Para além destes acordos, os países não-alinhados fizeram incluir no 

documento outras medidas importantes, tais como, a redução do uso de forças 

armadas e armamentos, e a necessidade de pôr fim a toda e qualquer forma de 

colonialismo e o direito à liberdade de escolha dos povos. Neste contexto, 

Bandung lançou os povos do “Terceiro Mundo” para o palco da política 

internacional, sensibilizando o mundo para a necessidade de uma consciência 

de identidade colectiva.  

Esta conferência procurou lançar uma política de equidade entre os 

países, no entanto, este alinhamento não foi possível no contexto de Guerra-

Fria. No lugar do conflito leste-oeste, Bandung afirmou a posição dos países 

não-alinhados face às potências imperialistas. Esta afirmação gerou o conceito 

de Conflito Norte-Sul, que expressa a divisão entre países industrializados e 

países exportadores de produtos primários e que ainda hoje impera.  

Depois de Bandung, como a política do Estado Novo fez com que 

Portugal ficasse de fora não apenas da Segunda Guerra Mundial, mas de 

questões tratadas em Bandung, ocorreu historicamente a tão famosa, quão 

trágica chamada Guerra Ultramarina que vai dos anos sessenta à Revolução 

dos Cravos.  

É neste entretanto - que acaba por cobrir três décadas - que surge uma 

Literatura, muitas vezes chamada literatura de combate, mas que é muito mais 

do que isso – uma proposta de um novo Humanismo que passou ao lado da 

dita cultura ocidental. Agostinho Neto, Amílcar Craveirinha, Viriato da Cruz, 

Aires de Almeida Santos, Alda Lara “produziram textos negros, literatura 

africana inaugural. Todos fizeram e fazem parte do coro da Voz Igual.” 

(Monteiro, 2001, p. 18), que acrescenta (Monteiro, 2001, p. 330):  

 

“(…) os mensageiros adquiriram uma consciência cultural, souberam impô-la e 

transmiti-la, pelo respeito e pela diferença, incentivando o conhecimento, única fonte 

segura para a proposta que apresentavam: um novo Humanismo. Em termos 

estritamente estéticos, o que na época podia não ser reconhecido como inovador, nem 

mesmo como literário, hoje ninguém negará a titulação de poeta a Alda Lara, António 
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Jacinto, Agostinho Neto, a Craveirinha, para citar apenas alguns exemplos; nem a 

originalidade daqueles seus textos fundacionais das novas literaturas africanas.” 

 

 Estes poetas que fizeram a literatura fundacional, mesmo durante a 

guerra nas “escolas” do Tarrafal e outras prisões (caso de Luandino Vieira), 

são os grandes mestres dos actuais autores angolanos, tal como afirma 

Monteiro (2001, p. 330):  

 

“Nesse sentido, o boletim, as publicações que a C.E.I. fez sair, e o espectro da 

defluência de leitura que abrangeu e causou são hoje o contexto vertical específico, de 

um outro maior, o da língua literária portuguesa, dos actuais escritores africanos.”    

 

A Literatura Angolana centra-se nos problemas do período da 

independência, nas falácias geradas e nos desencantos que restaram das 

utopias. O Angolano, ao lutar contra a opressão e tirania do colonizador, 

desenvolveu também conflitos internos, de luta pelo poder. A Angola 

pertencente aos angolanos não passou de um projecto, que foi perdendo os 

seus contornos dando espaço a guerras civis e a poderes locais que 

camuflaram e apagaram o ideário de libertação traçado inicialmente.   

Em GU, Pepetela dá voz a um grupo de estudantes críticos das políticas 

vigentes, fundadores da Utopia da liberdade e igualdade do povo angolano.  

Pepetela pertenceu ao grupo dos jovens estudantes da Casa do Império 

(CEI) e acalentou projectos para a (re)afirmação da identidade de Angola. Este 

grupo de jovens intelectuais que se reuniu na metrópole pretendiam traçar o 

percurso de uma identidade na busca de si mesma, salientando-se o seu papel 

de “agentes da formação da consciência da cidadania cultural”: 

 

(…) As mesmas condições, penso, de provisórios em Portugal, o contacto e o 

confronto interiores a uma “identidade” à procura de si mesma, que, quer no caso mais 

raro de negros africanos, quer no dos brancos africanos, ou dos mestiços africanos (os 

estudantes da CEI, eram, sem dúvida, uma elite social e cultural das colónias) terá 

contribuído para aclarar ideias. (…) A reclamação da Terra, a construção da ideia de 

Pátria, nasce e cresce, pela poesia, pelo canto, antes das movimentações armadas para 

re-construir a Nação.  
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A construção de uma Pátria possível, o pensar uma pátria, através das 

realidades imediatas, foi, penso, o que fizeram, estes agentes da formação da 

consciência da cidadania cultural.” (Monteiro, 2001, p. 74,75) 

    

No entanto, este sonho foi perdendo a inocência e apenas Aníbal, O 

Sábio, o levou até ao fim, ao espaço da desilusão e da descrença, refugiando-

se de uma sociedade viciada pelo poder, mas sempre com um olhar crítico 

numa Angola que corria o risco de perder a liberdade e os seus ideais.  

O termo pós-colonial implica a percepção de um período anterior à 

independência e outro posterior; isto é, Angola sob o domínio do colonizador e 

o pós libertação para a afirmação. No “antes”, Angola sofre um 

desmantelamento de povos e culturas, divididos segundo interesses europeus 

e sujeitos à exploração e dependência dos colonizadores. A sobrevivência, 

nestas condições de desrespeito pela condição humana, impele os angolanos 

a denunciarem estes abusos do poder e a encorajar-se para uma reivindicação 

centralizada na dignificação do Homem.  

Esta opressão externa em relação ao povo africano silenciou a sua 

cultura e oprimiu os rituais e mitos com profundas raízes nas culturas africanas, 

surgindo a escrita como uma forma de libertação física e espiritual. Os poemas 

reunidos na Antologia de Poesia Negra revelam-se um incitamento à luta do 

africano pela reivindicação da sua condição e dos seus próprios valores 

humanos e culturais.  

As forças imperialistas pretendiam controlar todo o sistema político, 

económico e social, mas a cultura mostrou-se impossível de modelar e orientar, 

uma vez que os africanos rejeitaram a assimilação cultural, sofrendo um 

processo de aculturação. Os saberes locais ganharam uma nova amplitude 

com a aquisição da língua do colonizador e com a observação dos costumes 

europeus. Desta forma, fazendo parte do processo integrante da 

descolonização, as literaturas africanas tornaram-se uma realidade evidente no 

século XX.25      

                                                 
25

 Entenda-se literatura como a literatura escrita. Apesar de existir antes do século XX, é somente neste período que é 
marcada pela consciência política, assumindo um carácter nacional. Em Angola, as primeiras produções escritas datam 
do século XVII, da autoria do Capitão António Dias de Macedo. Dois séculos depois, em 1850, terá sido esta a data 
provável da primeira edição das Espontaneidades da Minha Alma - às Senhoras Africanas, de José da Silva Maia 
Ferreira, considerado o primeiro livro de poemas de um escritor angolano. Composto por 54 poemas, foi impresso em 
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As culturas não são impermeáveis, estando sempre implícita a noção de 

fronteira, permitindo uma troca de saberes e informações projectando o local 

no global. Segundo Edward W. Said (1993, 366): 

  

“culture is never just a matter of ownership, of borrowing and lending with 

absolute debtors and creditors, but rather of appropriations, common experiences, and 

interdependencies of all kinds among different cultures. This is a universal norm.”  

 

 O conceito de cultura implica sempre a capacidade de aprendizagem 

inerente ao Homem, esta não se baseia em ideais “mortos”, mas em 

convenções que podem ser sujeitas a novas interpretações. Associada à noção 

de cultura surge o conceito de multiculturalismo que pressupõe um debate em 

torno das diferenças culturais, uma vez que o Homem participa na construção e 

interpretação dessas culturas. 

Segundo Fokhema (1999, p. 566) a capacidade humana para aprender e 

para a comunicação é essencial quando se discutem problemas da cultura: 

 

“There are reasons to believe that this capacity for learning and 

communication is not restricted to the cultural system into which we were born. One 

may argue that human beings are human precisely in so far as they have the 

competence to break away from the standardized roles prescribed by their class, 

ethnicity, gender, culture, or language. This does not mean that there is an obligation 

to abandon the conventions that are upheld by one‟s own group, or that only those 

people can be called ´human´ who indeed break away from their own class, 

nationality, gender, culture or language. The point made here is that all human beings 

have a capacity for learning, including a capacity for learning the cultural conventions 

of a group different from the one into which one was born.”  

 

A acção de atravessar fronteiras étnicas implica também ultrapassar as 

fronteiras culturais. Neste contexto, os Estudos Pós-Coloniais, questionando a 

noção de cultura e expandindo os paradigmas, afirmam o seu valor na criação 

de um espaço entre, permitindo a comunicação entre a 1ª/2ª pessoa da 

enunciação, o Primeiro e Terceiro Mundos, entre o universal e a diferença:  

                                                                                                                                               
Luanda pela imprensa do governo e foi provavelmente o primeiro livro de poesia publicado em toda a África de 
expressão portuguesa. José da Silva Maia Ferreira foi considerado um caso de assimilação cultural nos primórdios do 
século XIX. Sobre este assunto cf. Ervedosa, Carlos. (n/d). Roteiro da Literatura Angolana. Luanda: U.E.A.    
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“The value of post-colonial discourse is that it provides a methodology for 

considering the dialogue of similarity and difference; the similarity of colonialism´s political 

and historical pressure upon non-European societies, alongside the plurality of specific 

cultural effects and responses those societies have produced.” (B. Ashcroft, G. Griffiths, 

H. Tiffin, eds., 2004, p. 56)   

 

Segundo Leela Ghandy (1998), os estudos pós-coloniais surgem não só 

como um lugar-comum, mas também como campo de batalha para uma 

variedade de disciplinas e de teorias, não sendo pacífica a delineação do 

escopo e da pertinência destes estudos. A terminologia pós-colonial também 

não é consensual26. Nesta discussão, alguns teóricos manifestam também a 

sua preferência pelos termos „poscolonial‟ ou „poscolonialidade‟ em detrimento 

do dogmatismo que encerra a noção de „poscolonialismo‟.   

A mesma escritora acrescenta ainda que a teoria pode ser designada 

por „poscolonialismo‟, e a condição a que ela se refere por „poscolonialidade‟. 

No entanto, acresce que fora desta controvérsia que assombra a teoria, o seu 

valor tem que ser julgado pela adequação à complexidade situacional a que se 

refere, resultado da ocupação colonial. 

Neste sentido, apesar de todos os países colonizados se unirem com 

objectivos comuns de liberdade, direito a auto-determinação e afirmação da 

própria identidade, salientam-se as diferenças entre os países colonizados, 

com particular relevo para a situação dos Estados Unidos. 

Considerando que o termo pós-colonial se refere a um processo que se 

inicia com o contacto entre os países colonizadores e os países colonizados, 

Piper (1999, p. 19) defende o colonialismo como o agente e o pós-colonialismo 

como o seu resultado: 

 

“‟Post-Colonial‟ in my definition does not mean simply „after colonialism‟ or 

„resisting colonialism‟. There is no „after‟ to the territorial, judicial and economic codes 

                                                 
26

 Cf. Gandhi, L. (1998) Postcolonial Theory A Critical Introduction, New York: Columbia University Press:  “(…) 
Disagreements arising from usage and methodology are reflected in the semantic quibbling wich haunts attemps to 
name postcolonial terminology. Whereas some critics invoke the hyphenated form „post-colonialism‟ as a decisive 
temporal marker of the decolonising processes, others fiercely query the implied chronological separation between 
colonialism and its aftermath - on the grounds that the postcolonial condition is inaugurated with the onset rather than 
the end of colonial occupation. Accordingly, it is argued that the unbroken term „postcolonialism‟ is more sensitive to the 
long history of colonial consequences”.        
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generated by colonization. Rather, I define „post-colonialism‟ as „after the imprint of 

colonialism‟. In this sense, post-colonialism began the moment the colonizer established 

his presence on foreign soil and continues through to today. „Colonialism‟ in this respect 

may seem to be a useless term. On the contrary, I would suggest that colonialism 

involves all the machinations of power that lead to a post-colonial environment: it is the 

economic, social, and military policy which subjects one territory to another through the 

institution of foreign dependencies. „Colonialism‟ in this sense is the agent; „post-

colonialism‟ is the result.”  

 

Neste contexto, os Estados Unidos podem ser considerados incluídos na 

definição pós-colonial, apenas no sentido em que a sua identidade fundamental 

está oculta num projecto colonial – colono ou indígena, os habitantes dos 

Estados Unidos foram atingidos pelo ideal colonial do desenvolvimento ou 

exploração. O processo não só pela exterminação interna (a que os índios e os 

fazendeiros foram sujeitos) mas também por sucessivos movimentos de 

imigração.  

Os Estados Unidos podem ser considerados pós-coloniais, na medida 

em que cunharam a sua identidade cultural e marcaram uma posição 

dominante na política global, devido também ao seu poderio económico, que à 

luz duma leitura pós-colonial ou neocolonial, pode ser entendido como um 

processo de “imperialismo sem colónias”: 

 

“This concept of „imperialist-without-colonies‟, however, does not take into 

account either the actual dependencies of the US in the form of Puerto Rico, the Marshall 

Islands, and Guam, or the internal colonization of its indigenous inhabitants. Both of 

these readings – post-colonial ou neo-colonial – make light of therefore actively colonial. 

The US does not suddenly become „post-colonial‟ simply virtue of redefining its overseas 

connections with England. However, the Us is postcolonial in the sense that is largely 

defined by „internal exterminations‟ and „successive waves of immigration‟. The US is 

post-colonial if the term is used (as Ashcroft, Griffiths and Tiffin have done) to designate 

the period „from the moment of colonisation to the present day‟.” (Piper, 1999, p.20)      

   

O caso dos Estados Unidos abre uma reflexão em torno dos conceitos 

de diversidade e hibridismo. Segundo Homi Bhabha (1994, p.56), a diversidade 

relaciona-se com multiculturalismo e hibridismo equaciona-se com inter ou 
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trans-nacionalismo. Neste sentido, o termo multiculturalismo pode tornar-se 

perigoso na medida em que sugere uma identidade cultural que se mantém 

intacta num ambiente híbrido; no entanto, as culturas são permeáveis e nunca 

são estáticas, interagindo sistemas modelizantes primários e secundários, e 

deste modo, criando códigos próprios de cada cultura/literatura. Nesta 

perspectiva, o termo multiculturalismo pode ser entendido como uma forma de 

exotismo, algo que não é perspectivado como pertencente à norma, e portanto, 

catalogado como diferente, podendo incorrer no essencialismo étnico. Ainda 

que esta ideia se apresente como paradoxal, na medida em que o conceito 

multi-cultural se forma pela “convivência” de diferentes culturas, este, 

pressupõe uma pureza das práticas culturais para que essa cultura seja 

reconhecida como autêntica, o que pode estar na base das falácias das novas 

democracias que tendem a igualar as representações culturais e, neste 

sentido, a anular aquilo que as torna diferentes e únicas.  

Os estudos comparativos das literaturas produzidas num mundo 

marcado pelas relações coloniais reveste-se de maior importância na medida 

em que enfatiza as diferenças e transformações linguísticas a que as línguas 

dos colonos foram sujeitas e a miscigenação com as línguas locais, resgatando 

também diferentes perspectivas dos (ex)cursos da História. Neste sentido, 

conseguindo abster-se dos impulsos que caracterizam os estudos pós-coloniais 

(a aproximação do clássico estilo humanista e as aproximações excessivas das 

teorias discursivas), renovam o sentido da “unidade na diferença”: 

 

“The comparative approach to the literatures of colonized and post-colonial 

peoples would seem to serve precisely this agenda; by opening the discourses of post-

colonialism to all who share the experiences it describes, all who want to contribute to 

that collective post-colonial autobiography, we expand not only the post-colonial canon 

but also our collective human community.  

The writings gathered here attempt to move this project forward by representing 

and expanded conception of the post-colonial that includes invader-settler cultures, 

indigenous cultures, and „ethnic‟ cultures, of the United States and the ex- British Empire 

of British Commonwealth. They show, trough the insistent repetition of key issues, 

problems and terminology of post-colonial theory and criticism, that here is a body of 

works, a polyphony, that speaks the voice of heterodoxy and makes sense as „unity –in-

difference‟.” (Madsen, 1999, p. 12)     
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A literatura escrita por povos colonizados e pós-colonizados partilha um 

mundo de experiências e de vivências, possibilitando a expansão do cânone e 

da comunidade humana, na medida em que proporciona espaços de 

compreensão na diversidade, passando, primeiramente, pela compreensão da 

diversidade. 

Segundo Leite, o termo Pós-colonialismo: 

 

“pode entender-se como incluindo todas as estratégias discursivas e 

performativas (criativas, críticas e teóricas) que frustram a visão colonial, incluindo, 

obviamente, a época colonial; o termo é passível de englobar além dos escritos 

provenientes das ex-colónias da Europa, o conjunto de práticas discursivas, em que 

predomina a resistência às ideologias colonialistas, implicando um alargamento do 

corpus, capaz de incluir outra textualidade que não apenas das literaturas emergentes, 

como o caso dos textos literários da ex-metrópole, reveladores de sentido crítico sobre o 

colonialismo.” (2003, p. 11)   

 

A Literatura pós-colonial, produzida num período anterior à libertação, 

transporta consigo toda uma situação que a Europa e as grandes potências 

mundiais pretendem “esquecer”, através de um processo similar à amnésia. 

(Ghandi, 1998). No entanto, esta literatura de reivindicação e de libertação de 

espaço é necessária para repensar e, sobretudo, questionar a posição colonial. 

O exercício da memória pode trazer à luz lembranças e circunstâncias 

que auxiliem na purgação do passado colonial. O fio memorial surge como 

alicerce da consciência e é fundamental este trabalho de ligação entre o 

colonialismo e a questão da identidade cultural, pois nas palavras de Gandhy 

(1998, p. 10): “(…) that postcoloniality has to be made to concede its part or 

cumplicity in the terrors – and errors – of its own past.” 

A teoria pós-colonial, na sua génese, defende um humanismo mais 

solidário, propondo uma reflexão sobre conceitos como raça, nação, 

identidade, que até então estiveram encerrados num dogmatismo imperialista e 

que, no presente, precisam de ser repensados num mundo em constante 

migração e mudança. O pós-colonialismo baseia-se em diferentes teorias e 

correntes e, neste sentido, impõe-se uma referência ao marxismo, ainda que 
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alguns críticos distanciem estas teorias. Karl Marx, na sua extensa obra, 

procurou tecer uma crítica à sociedade burguesa, e preocupado com esta 

tarefa intensa, descurou a coerência dos seus ideais, resultando uma teoria 

polivalente. No entanto, uma unidade de pensamento ressalta nos seus ideais: 

a crítica global da sociedade capitalista, predição dialéctica, anúncio e praxis 

revolucionária instauradora da sociedade comunista.  

A Teoria marxista alicerçava-se no ideal de puros produtores, em que as 

necessidades materiais satisfeitas eliminariam a existência de classes e 

animariam um novo advento caracterizado pelo retorno à identidade 

mediatizada pela natureza.  

O Marxismo, influenciado pelas teorias Leninistas, ainda que tivesse 

alimentado as esperanças do povo angolano, com os seus princípios de 

igualdade e ter preconizado uma repartição mais justa e racional dos recursos, 

revelou-se, na sua prática, muito diferente e desadaptado em relação às 

sociedades angolanas, com origens e culturas muito diferentes e diversificadas. 

Este desajuste é satirizado por Manuel Rui na obra QMDSO, onde a 

terminologia marxista-leninista imposta invade o quotidiano, mas jamais 

consegue modificar o verdadeiro espírito angolano de convivência e de 

fraternidade. Através de diálogos repletos de siglas e de termos políticos 

codificados, a sociedade move-se à deriva, sendo as crianças os arautos dessa 

revolução que os angolanos continuam a travar numa tentativa de resgatar o 

que têm de mais identitário. A angolanidade.  

O humanismo apregoado pela teoria marxista, e por outros teóricos 

como Noam Chomsky, Frederic Jameson e Jurgen Habermas oferece a 

possibilidade de um consenso mais racional e universal entre as 

responsabilidades individuais, considerando uma ordem social mais humana, 

progressiva e justa. Apresentando-se contra esta posição, o pós-estruturalismo 

e o pós-modernismo anti-humanistas argumentam que qualquer postulado 

universal ou normativo que vise uma unidade racional é hostil às mudanças e 

aos desafios do Outro e da diferença. Para estes críticos, os conceitos de 

„racionalidade‟ e „natureza humana‟ são construções históricas e, portanto, 

sujeitas a limitações.    
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Esta querela apresenta-se, portanto, sem solução necessitando de se 

chegar a um certo consenso, que poderá, nas palavras de Lyotard, estar 

viciado pelo imperialismo da conversação, defendendo igualmente que a 

heterogeneidade do pensamento só pode ser preservada através da recusa da 

unidade e pela procura de um radical „discensus‟.  

No entanto, o Humanismo assume diferentes acepções - o Humanismo 

renascentista defendia o Homem como medida de todas as coisas, capaz de 

responder aos enigmas do Universo. O antropocentrismo, gerado pelas 

descobertas marítimas e pelo avanço no conhecimento que se verificou nesta 

época, fez com que o homem se tornasse sensível a tudo o que diz respeito à 

humanidade. Este espírito de valorização do Homem esteve acompanhado de 

um corolário que sugeria que alguns seres humanos são mais humanos do que 

outros, tendo em conta ou o acesso a aprendizagens superiores ou as suas 

faculdades cognitivas. Com base nestas teorias surgem as civilizações 

inferiores, associadas a uma patologia da mente dos nativos e, neste contexto, 

o colonizador assume o papel de “educador”. Esta diferença entre civilizações 

superiores e inferiores esteve na origem de um dos grandes erros da 

colonização. A Teoria Pós-Colonial, tal como o Pós-Modernismo e as suas 

teorias subjacentes – feminismo, estudos culturais e estudos étnicos - 

funcionam debaixo da ansiedade que a modernidade implica, relacionada com 

as teorias universais da razão, da História e do Ser Humano. Esta ansiedade 

provém da leitura de uma Literatura produzida numa época colonizada, no 

designado “Terceiro Mundo”, e da sua reescrita à luz do discurso da 

modernidade, enquanto se busca a afirmação de uma alternativa à 

interpretação eurocêntrica da história do colonialismo. Assim, os escritores pós-

coloniais reclamam a modernidade porque ela constitui a força dos seus 

objectos de análise: o colonialismo e a descolonização. Contudo, a 

modernidade esconde a força anímica dos estudos pós-coloniais, que revolvem 

as categorias de raça, tempo, nação e identidade, impondo uma linguagem 

eurocêntrica.    

Neste sentido, um dos grandes desafios dos estudos pós-coloniais reside 

precisamente no risco de ler o pós-colonialismo com um olhar filtrado pelas 

teorias europeias, tal como afirma Simon Gikandi (2000, p. 89): 
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“Even when such works seem to draw on the examples of specific historic and 

cartographic postcolonial moments, to name postcolonial countries and to recite their 

unfortunate experiences after decolonization, the weight of evidence always seems to 

confirm presuppositions that have already been predeterminated by metropolitan 

theories.”  

 

Os estudos pós-coloniais têm como principal propósito questionar as 

teorias imperiais, num processo de reescrita da História, abrindo a literatura a 

novos códigos e a outras estratégias discursivas, contestando a História e os 

cânones europeus históricos e ficcionais. 

Nesta perspectiva, a teoria pós-colonial pretende o desmantelamento do 

binário centro/margem dominado pelo discurso imperial; o descentramento do 

discurso pretende valorizar o significado da linguagem e da escrita na 

construção da experiência, sendo utilizadas para isso, estratégias subversivas 

como o mimetismo, a paródia e a ironia. Esta escrita de vivência, baseada em 

conceitos e significados pós-estruturalistas, tais como a rejeição do 

individualismo, a instabilidade da significação e a dinâmica operacional do 

poder, reivindica uma atenção sustentada no processo imperial - nas 

sociedades colonial e neocolonial - na examinação de estratégias de subversão 

e nos efeitos discursivos desse processo.       

O pós-estruturalismo influenciou a teoria pós-colonial, apesar das 

diferenças das suas práticas; enquanto os pós-estruturalistas se caracterizam 

por iconoclastas, procuram a licença para retornar ao cânone, a literatura pós-

colonial impede qualquer retorno, porque o cânone transforma-se e tudo o que 

se entende como literatura sofre também profundas alterações. O hibridismo do 

escritor pós-colonial constitui a força da criatividade e, deste modo, o problema 

da representação no texto assume uma dimensão política mais activa e porta-

voz de mudanças latentes.  

O texto pós-colonial caracteriza-se por ser intertextual, quer pelas várias 

culturas e nacionalidades que o compõem, quer pelo contacto com o 

colonizador que, através de diferentes culturas, linguagens, mitos modificou e 

alimentou a gramática e os discursos; estas literaturas vêm abrir um lugar nas 
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novas humanidades, reclamando uma condição desejada e abalando assim 

com os dogmas que sustêm os paradigmas europeus. O intelectual pós-

colonial tem como missão criar um diálogo francamente aberto entre as 

diferentes culturas, trazendo um discurso das margens, e por isso, híbrido e 

criativo, pondo em evidência a Humanidade, sem nunca relegar as 

experiências e a vida social que, por ser o „motivo‟ de sobrevivência dos ideais 

(e do próprio acto de escrita) surge, por vezes, mais forte do que o 

pensamento.  

A literatura pós-colonial gera, por isso, um espaço de constante 

interrogação, proporcionando uma nova visão da Europa e da dita cultura 

ocidental, não já como detentora de um saber canónico e imperial, mas um 

espaço multicultural, contaminada por discursos periféricos emergentes: 

         

“ – É isso – disse Sem Medo. – O ideal seria que cada indivíduo estivesse 

durante xis anos isolado, no meio de outro grupo, para perder os sentimentos tribais. Ao 

fim dum certo tempo, creio que começaria realmente a perdê-los. 

- Em parte é o que acontece com a urbanização. Processo que é doloroso, mas 

que tem o mérito de ir aos poucos eliminando o tribalismo. Mas, mesmo assim, é um 

processo lento. 

- Todos esses processos são lentos. Vê a Europa e o problema das minorias 

nacionais. Nem hoje está resolvido… 

- Mas os europeus gostam de nos atirar à cara com o nosso tribalismo – disse o 

dirigente.  

- Para eles, o que se passa na Europa não é tribalismo. Está bem, já não há 

tribos, o nome está incorrecto. Mas é um fenómeno muito semelhante. Às vezes fico 

desesperado aqui. Será que conseguiremos vencer esse mal?” (M, p.178) 

  

É necessário encontrar as vozes que foram silenciadas e modeladas 

pela cultura imperial, dado que, durante este período, estas foram muitas vezes 

oprimidas sobre a experiência do colonialismo. O espírito de sobrevivência pela 

escrita e a voz do colectivo traçaram um percurso, ainda que à margem e à 

rebelia da subserviência que os nativos foram sujeitos, transformando as 

línguas nativas num médium para articular o mundo pré-colonial com o 

presente. Desta forma, as linguagens locais foram uma ponte para evocar a 

integridade que precede a ruptura.  



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 45 

Assim, o conceito de Dissemination utilizado por Bhabha (1994, p. 199), 

na esteira de Derrida, agrupa o presente e o passado; as culturas são 

permeáveis às migrações e às diferenças entre os idiomas e as fronteiras 

ajustadas à diversidade e multiculturalidade, procurando-se alicerçar a 

diversidade num passado ancestral, na busca de uma nacionalidade cultural 

através da força discursiva.  

No entanto, os africanos ainda não sentiram a estabilidade e a afirmação 

nacional que estava na base das suas revoluções. O colonialismo começou 

com o contacto entre o Ocidente e o Continente Africano e a descolonização 

não foi um acontecimento estanque; pelo contrário, as suas consequências 

perduram até aos nossos dias; África vive num período de neocolonialismo de 

ordem política e económica, afectando a ordem cultural. Este mundo pós-

colonial neocolonizado criou/cria muitos obstáculos aos ideais preconizados 

pelos escritores africanos.  

Depois do carácter panfletário da literatura produzida com uma função 

didáctica, informativa e formativa de consciências, de modo a incitá-las para 

uma sociedade mais justa e equilibrada, a literatura angolana reflecte sobre 

todas as convulsões políticas de que foi alvo e sobre o seu resultado nas vidas 

dos angolanos e, apesar da desilusão instalada naqueles que pertenceram à 

Geração da Utopia, deixam sempre uma réstia de esperança que hoje reside 

mais na cooperação e no diálogo entre as culturas:   

 

“À medida que o militantismo revolucionário enfraquece e as soberanias se 

afirmam, torna-se cada vez mais aceite a ideia de que a criação de “sociedades 

descolonizadas” depende menos da enfatização da separação e diferença das culturas, 

como procurava Ngugi, e mais do diálogo que estas sejam capazes de estabelecer entre 

si”. (Fonseca, 2002, p. 99). 

 

Os estudos Pós-coloniais analisam as literaturas originadas na 

necessidade de contra-discurso, na dialéctica centro/ periferia e, no caso 

particular da Literatura Angolana, estes estudos validam o processo de 

conquista de independência da identidade, abrindo um espaço para a 
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diversidade e proporcionando a (con)vivência da diversidade cultural na 

universalidade.  

A Literatura pós-colonial imprime veracidade às verdades históricas e a 

função do escritor fundiu-se com a de agente de formação da consciência da 

cidadania cultural, porque esta literatura possuía/possui uma função didáctica, 

informativa e formativa, na medida em que pretendia/pretende o resgate da 

identidade e a renúncia da “verdade” histórica do colonizador. No fundo, esta 

literatura procura reescrever a História questionando as “verdades” históricas, 

como se a história estivesse errada27.    

 

  

                                                 
27

 Adaptação de um verso do poema Renúncia Impossível, de Agostinho Neto – “A História está errada”. 
Neto, Agostinho (1987) Renúncia Impossível, Lisboa, IN-CM, p.50. 
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1.1. A Literatura Angolana, Universalidade e Multiculturalismo 
 

Nada do que é humano me é estranho. 

Terêncio 

 

 

Amne?  

Ame ndimbela ndinena ovinimbu vyosi vyovisonehwã 

(Eu?  

Eu sou a chuva trago todas as sílabas e digo a palavra. Posso)   

Manuel Rui (2006, pp.12,13) 

  

O mundo tinha aquele cheiro de terra depois de chover e também o terrível 

cheiro das despedidas. Não gosto de despedidas porque elas têm esse cheiro de 

amizades que se transformam em recordações molhadas com bué de lágrimas. Não 

gosto de despedidas porque elas chegam dentro de mim como se fossem fantasmas 

mujimbeiros que dizem segredos do futuro que eu nunca pedi a ninguém para vir soprar 

no meu ouvido de criança. (ODMR, p. 116)  

 

 

Este título, constituído por termos marcadamente diferentes, pretende 

abrir uma reflexão em torno da Literatura Angolana e das suas características.  

A literatura implica a linguagem porque ela representa a sua ancoragem 

na medida em que se constrói nela e, a partir dela, cria novas significações: 

  

“La littérature jouit on le voit, d‟un statut particulièrement priviligié au sein des 

activités sémiotiques. Elle a le langage à la fois comme point de départ et comme point 

d‟arrivée; celui-ci lui fournit tant sa configuration abstraite que sa matière perceptible, il 

est à la fois médiateur et médiatisé. La littérature se révèle partant non seulement 

comme la premier champ qu‟on peut étudier à partir du langage, mais aussi comme le 

premier don‟t la connaissance peut jeter une lumière nouvelle sur les propriétés du 

langage lui-même.”(Todorov, 1971, pp. 32, 33)        

 

Associado ao conceito de linguagem está a comunicação, na medida em 

que o discurso actualiza a língua, conferindo-lhe sentidos e expressões novas 
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e, portanto, a língua não aprisiona a mentalidade28 mas antes põe à disposição 

do escritor alternativas para relatar as experiências do mundo ou criar novos 

mundos.    

O texto é uma entidade comunicativa29 e sobre o seu esquema material 

actuam componentes de diferente ordem conceptual, emocional e sobretudo 

imaginária, que transcendem a sua materialidade linguística. No entanto, esses 

elementos não podem ser independentes do esquema linguístico; os códigos 

interagem e a língua literária escreve-se e inscreve-se na língua (idioma). A 

literatura30 implica “fazer da língua um trabalho” e, operando numa situação de 

estranhamento: 

 

 “(…) a “literatura” nos parece, hoje, ser o ato mesmo que apreende como a 

língua funciona e indica o que ela amanhã, tem o poder de transformar.  

                                                 
28

 Cf. Mounin, G. (1997). Introdução à Linguística. Lisboa: Livros Horizonte, p. 75. 
29

 Cf. Berrio, A. García. (1989).Teoría de la Literatura (La Construcción del Significado Poético), Madrid: Catedra, p. 35.    
30

 O conceito de Literatura deriva do radical littera – letras, carácter alfabético – e significa saber relativo à arte de 
escrever e ler, gramática, instrução, erudição. Este conceito predominou idêntico, nas diversas línguas europeias, até 
ao século XVIII, designando o saber e a ciência em geral. Para esta modificação semântica muito contribuiu a 
publicação da Histoire littéraire de la France pelos beneditinos de Saint- Maur em 1773, pois o adjectivo literário passou 
a referir tudo quanto dissesse respeito às ciências e às artes, em geral.  
Na segunda metade do século XVIII, o conceito sofreu uma evolução semântica em estreita correlação com as 
transformações da cultura europeia e do significado de corpus em geral de textos literários, passou 
compreensivelmente a designar também o conjunto de produção literária de um determinado país. Assim, o conceito 
de “literatura nacional” trouxe implicações filosófico-políticas, na medida em que cada país possuiria uma literatura que 
seria expressão do seu espírito nacional e que iria contribuir para definir a natureza de cada nação. 
O lexema literatura sofreu importantes transformações semânticas na segunda metade do século XVIII, adquirindo os 
significados fundamentais que percorreram e percorrem séculos posteriores, representando assim uma arte particular, 
uma específica categoria da criação artística e um conjunto de textos resultantes desta actividade criadora. Devido ao 
lexema ser fortemente polissémico, tornou difícil a sua definição e na época positivista todas as obras, manuscritas ou 
impressas, que representassem a civilização de qualquer época e de qualquer povo, independentemente de 
possuírem, ou não, elementos de ordem estética passaram a ser aceites como literatura.  
Como reacção ao conceito positivista, o formalismo russo, o new criticism anglo-norte-americano e a estilística 
defendem que a os textos literários possuem caracteres estruturais peculiares que permitem a sua diferenciação 
relativamente aos textos não-literários. Neste contexto, Roman Jakobson criou a noção de literariedade, que se tornou 
o objecto da ciência da literatura, na medida em que a literariedade é o que faz de uma determinada obra uma obra 
literária. 
O conceito de literariedade permitiu criar uma outra noção – a Poeticidade. Este lexema deriva da raiz grega poiein que 
significa fazer. A Poética e uma ciência antiga, que tem as suas origens na divisão clássica das disciplinas científicas. 
Na Grécia aparece entre um conjunto de matérias relativas à formação do discurso, no tronco da Gramática, da 
Retórica e da Dialéctica. Aristóteles na sua Poética referia-se ao trabalho dos poetas como uma actividade de 
fabricação ou de construção por excelência. A poesia supõe a possibilidade que o homem tem de duplicar a realidade, 
criando-a através da imitação ou mimesis um mundo ficcional que ele mesmo estrutura e governa.      
O mundo clássico exaltou a poesia e a ciência que a estudava como uma das operações mais sérias e poderosas 
mediante as que o homem situa e constitui a experiência do mundo e da existência. No entanto, nas épocas históricas 
em que predominaram as concepções positivistas, o valor da experiência poética foi relegado ao exercício individual e 
restrito de indivíduos e minorias especialmente sensíveis a este tipo de conhecimentos e sentimentos.  
Face ao significado tão vasto da Poética nas suas origens, o pensamento estruturalista divulgado por autores como 
Jakobson e os formalistas russos e checos e pelo neoformalismo francês de Barthes e dos seus discípulos apresentam 
uma denominação renovada da Poética. Assim, a poética estruturalista refere-se muito mais concretamente a uma 
teoria da linguagem literária, ou seja, à parte da linguística descritiva que estuda o uso artístico da linguagem.          
A Poética moderna na sua etapa formalista construiu uma teoria completa da língua literária e poética, e, actualmente, 
em todas as línguas este lexema funciona com um significado equivalente ao de teoria da literatura. A Poética é uma 
disciplina científica que produz um discurso especializado, o seu objecto de estudo são as obras literárias e o sistema 
cultural que elas produzem. Cf. Aguiar e Silva, V.M., de (1997).  

  



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 49 

Sob o nome de magia, poesia e, enfim, literatura, esta prática sobre o significante 

se encontra, ao longo de toda a História, envolvida por um halo “misterioso” que, seja 

valorizando-a, seja atribuindo-lhe um lugar ornamental, se não nulo, dá-lhe o duplo golpe 

da censura e da recuperação ideológica. Sagrado, belo irracional/ religião, estética, 

psiquiatria – estas categorias e estes discursos pretendem, cada um por seu turno, 

ocupar-se desse “objecto específico”, o qual não poderíamos denominar sem classificá-lo 

em uma das ideologias recuperadas e que constitui o centro do nosso interesse, 

operatorialmente designado como texto.” (Kristeva, n/d, pp. 9,10).      

 

Mais do que escrita, a literatura é também a expressão das vozes plurais 

das várias etnias e comunidades linguísticas que povoam este solo, algumas 

com raízes intercontinentais e hoje “aculturadas “ ao espaço. As literaturas 

africanas são literaturas orais, transmitidas de geração em geração e, portanto, 

implicam a função memorial. As obras de tradição oral são produções literárias 

que devem, não a sua existência, mas a sua sobrevivência à transcrição, à 

fixação e à sua inscrição textual.  

A literatura oral é feita pelo povo e está intrinsecamente ligada à vida 

colectiva e social: 

 

“La littérature orale donc beau être un élément de la vie collective lié à toutes 

sortes de cérémonies et de réjouissances sociales, le climat de communion et de ferveur 

collective qui a toujours été le sien n‟ interdit nullement l‟exercice de l‟activité critique. (…) 

Mais, chose remarquable, il n‟ existe et il ne saurait exister aucun divorce entre le moi 

créateur et le moi social, comme on le voit dans la littérature écrite moderne et 

contemporaine. Ainsi donc pas d‟inconscient, pas de vivion propre à l‟artiste qui crée: la 

vie de l‟art et la vie sociale vont ensemble.” (Ngijol, 1977, p. 98) 

 

O autor africano identifica-se com o seu povo e a literatura oral, 

vinculada às cerimónias e aos rituais sociais, promove a sua etnia, permitindo 

fixar, através da memória, a identidade dos povos que o colonialismo tentou 

rasurar. Assim, objecto e método misturam-se; a língua literária, herança do 

colonizador, confere ao autor o estatuto da escrita e é ela objecto de adaptação 

e de negação. Neste trabalho de “pensar o texto”, o escritor africano procura 

“transformar-se” e mantendo sempre a sua identidade e o carácter “oraturizado 

e oraturizante” do seu texto - “E quando a minha literatura transborda a minha 
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identidade é arma de luta e deve ser acção de interferir no mundo total para 

que se conquiste então o mundo universal31”.  

O romance32, apesar da sua face transgressiva ou até subversiva 

incorpora, nas acções narradas, as coordenadas tempo-espaço essenciais à 

definição da literatura e espaço africano:  

 

“A encenação da topografia da origem é muito frequente. A obra retrata espaços 

concretos, ou transformados em mito, para ilustrar o tempo presente, as tradições; 

simultaneamente pretende inscrever-se no tempo dinâmico da investigação, entre uma 

tradição cultural autóctone e a tradição literária europeia. Há, por vezes, rupturas, uma 

preocupação de voltar às origens, ou uma sensibilidade e imaginação que encoraja os 

autores a uma expressão literária mais próxima das suas experiências.” (Leite, 2007, p. 

101)       

 

São várias as obras e os esforços desenvolvidos pelos escritores, no 

sentido de constituir um corpus literário que se identifique com os ideais do 

povo e com os valores do país em (re)construção e de reconhecimento 

universal.  

A literatura é um conceito polissémico e dinâmico, na medida em que não 

se constrói apenas de uma herança cultural, mas afigura-se como um processo 

histórico contínuo de produção de novos textos. A literatura angolana incorpora, 

neste sentido de novidade textual, uma palete de idiomas e de culturas que 

convivem e se interseccionam com os cânones ocidentais, afirmando a sua 

autonomia literária e começando a derrubar imperialismos e nacionalismos, 

ainda que lutando contra uma suspeição enraizada, tal como afirma Leite (2003, 

pp. 23,24):  

 

“No campo dos estudos e da instituição literárias são ainda frequentes posturas 

(quem sabe, involuntárias?) mais ou menos paternalistas, que por vezes escondem 

                                                 
31

 Cf. Manuel Rui Monteiro, “Eu e o Outro – O invasor ou em poucas três linhas uma maneira de pensar o texto.” (1987) 
in. L. C. Padilha e M. C. Ribeiro (eds.) 2008.Lendo Angola. Porto: Edições Afrontamento. 
32

 Sobre o Romance escreveu Aguiar e Silva (1997, p. 671): “Na evolução das formas literárias, durante os últimos três 
séculos, avulta como fenómeno de capital magnitude o desenvolvimento e a crescente importância do romance. 
Alargando continuamente o domínio da sua temática, interessando-se pela psicologia, pelos conflitos sociais e 
políticos, ensaiando constantemente novas técnicas narrativas e estilísticas, o romance transformou-se no decorrer dos 
últimos séculos, mas sobretudo a partir do século XIX, na mais importante e mais complexa forma de expressão 
literária dos últimos tempos. De mera narrativa de entretenimento, sem grandes ambições, o romance volveu-se em 
estudo de alma humana e das relações sociais, em reflexão filosófica, em reportagem, em testemunho polémico, etc., o 
romancista, de autor pouco considerado na república das letras, transformou-se num escritor prestigiado em extremo, 
dispondo de um público vastíssimo e exercendo uma poderosa influência nos seus leitores.”  
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sérios preconceitos de visão ainda subliminarmente imperial (e racial), e que 

condescendem no reconhecimento minoritário e periférico destas novas escritas (a área 

das artes plásticas também pode ser aqui incluída). Veja-se os casos, por exemplo, dos 

Prémio Camões atribuídos a escritores africanos, mostrando a abertura do cânone mas, 

nas margens da instituição, a reticência de alguma suspeição, não da representatividade 

local, mas da que se gera numa relação comparativa que, eventualmente, se estabelece 

com as outras literaturas lusófonas, mais “velhas” e “exemplares”.  

  

As relações desiguais entre os povos, provenientes da colonização, 

deixaram um legado que actualmente discorre das margens33 para a periferia. A 

Literatura Angolana, como toda a literatura escrita num período colonial, numa 

primeira fase, sofreu as consequências da assimilação cultural e, 

posteriormente, reflectiu sobre os seus próprios problemas, nos seus próprios 

idiomas, ainda que apresentando sempre características híbridas.  

A língua foi sempre o instrumento fundamental para os africanos/ 

angolanos “responderem” aos colonizadores e afirmarem a sua autonomia 

literária que preconizou o caminho da independência política. Ligada à História 

e às estórias sociais de Angola, a Literatura Angolana é multicultural, uma vez 

que se compõe de muitas línguas nacionais (seus respectivos sistemas 

semióticos)34, culturas vivas e como tal mutáveis, e pretende atingir um estatuto 

universal afirmando o seu lugar no panorama das literaturas mundiais.     

                                                 
33

 No contexto das Literaturas Pós-Coloniais este conceito tem vindo a ser discutido. Se para uns a fronteira é um lugar 
utópico, um lugar privilegiado para esperar por um mundo melhor, outros teóricos contrapõem esta opinião e 
perspectivam a fronteira como o lugar do vazio, um espaço de mistura cultural deplorável e depravação moral. 
Utilizamos o conceito como zona de contacto e de partilha entre culturas. Sobre este assunto cf. Castillo, D. A. (1999) 
Border Therory and the Canon. in D. L. Madsen (1999) Post-Colonial Literatures Expanding the Canon, London: Pluto 
Press, pp. 180-205. 
Entende-se o conceito de margem como um lugar simultaneamente de zona de contacto e de troca de saberes, mas 
também como limite/fronteira. Assim, a margem implica transacção e intersecção de culturas, mas, simultaneamente, 
representa uma zona de ambiguidade.   
34

 Sobre este assunto convém salientar a diversidade de grupos étnicos existentes em Angola. João Vicente Martins 
divide os povos de Angola nos seguintes grupos – Povo Bantos: Grupo Conguês: língua kikongo (Bakongo-Kikongo), 
Grupo Ambundo: língua quimbundo (Ambundu-Kimbundu), Grupo Lunda-Quioco: língua Lunda, Quioca e Utchokwe, 
(Lunda-Tchokwe), Grupo Ovimbundo: língua Umbundo (Ovimbundu-Umbundu), Grupo Ganguela (Ngangela-
Tchingangela), Grupo Herero: língua Tchihelelo (Helelo-Tchihelelo), Grupo Nhaneca-Humbe: Língua Olunianeca  
(Nyanyeka-Olunyanyeka), Grupo Ambó: língua Tchicuanhama (Ambo-Tchikwanyama), Grupo Xidonga e Povos Não 
Bantos.               
Carlos Estermann afirma o seguinte sobre as grandes divisões étnicas do Sudoeste de Angola:”Procedamos agora à 
enumeração das grandes divisões étnicas da região do sudoeste.  
Antes de mais nada importa salientar a grande distinção rácica que existe entre os povos de raça negra e os de raça 
“khoisane”. Este último termo é um neologismo formado por duas palavras africanas: “!Khoin-!khoin” com que se 
designam os Hotentotes e “san” com que são conhecidos alguns grupos Bochimanes. “Khoisane” quer por conseguinte 
dizer: raça Hotentote-Bochimane. Como representante deste ramo da huamanidade primitiva temos no sul de Angola 
os Bochimanes cujo conhecimento tem despertado destes últimos bastante curiosidade e algum interesse científico. 
Fazem parte do mesmo grupo pequenos núcleos de “Kedes” espalhados pelo Cuanhama e a minúscula tribo dos 
“Kwepes” ou “!Kwai/tsi” do vale do baixo Coroca. 
Todos os outros indígenas pertencem ao grande ramo rácico dos negros. Entre eles há que distinguir duas 
subdivisões: os Bantos e os não Bantos, compreendendo aqueles a maioria da população e estes uns raros grupos 
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O processo de nomeação da realidade é o primeiro passo da 

colonização, porque a língua apropria-se, define e capta o lugar e, deste modo, 

constrói a realidade, ainda que percepcionada na perspectiva do seu detentor e, 

por isso, moldada e ajustada à sua visão da História: 

 

“Once of the most subtle demonstrations of the power of language is the means 

by which it provides, through the function of naming, a technique for knowing a colonized 

place or people. To name the world is to „understand‟ it, to know it and to have control 

over it. The word „Africa‟, for instance, is determined by European historical formations 

which had little or no relevance to the complex of linguistic cultural an economic factors 

which tied and sometimes separated various societies on the continent. “ (B. Ashcroft, G. 

Griffiths, H. Tiffin, eds., 2004, p. 283)   

 

Nomear a realidade é exercer poder sobre ela, dado que a imagem da 

realidade é transmitida e conhecida apenas pela linguagem dominante. No 

processo de descolonização, a rejeição e a subversão foram as duas formas de 

resposta ao imperialismo cultural. Ngugi wa Thiong‟o defendia uma rejeição 

radical da língua inglesa, no sentido de recuperar a identidade étnica e 

nacional.  

Outros escritores defendiam/defendem a apropriação da língua do 

colonizador como estratégia de subversão, para colocarem a linguagem do 

“outro” ao serviço do lugar e da sociedade pela qual foi apropriada. A 

linguagem sofre assim uma nova experiência; adaptando a nova língua às 

                                                                                                                                               
reduzidos e relativamente poucos indivíduos. Parecem constituídos por destroços de uma raça negra que povoou a 
região antes da invasão Banto. Estão neste caso os Cuissis que vivem no deserto de Moçâmedes, são designados por 
“vatwa” pelos Bantos. É termo depreciativo que significa errantes.”in Etnografia de Angola, (Sudoeste e Centro), 
Colectânea de Artigos Dispersos, Carlos Estermann, (1983), Volume 1, Lisboa: Instituto de Investigação Científica 
Tropical, pág. 19. 
A este respeito pode ainda ler-se no Dicionário Temático da Lusofonia, pp. 608,609 (com adaptações): Angola é um 
“país plurilingue”, constituído por línguas de origem não bantu: khoisan (hotentote, vakankala) e vatwa, de origem 
bantu: cokwe, kikongo, kimbundu, ngangela, olunyaneka, oshihelelo, oshindonga, oxikwanyama e umbundu (e 
respectivas variantes); e de origem neolatina: português. Saliente-se também a existência de falantes das línguas 
francesa e lingala, explicadas pelas migrações.  
A implantação da língua portuguesa no território angolano criou uma situação de bilinguismo afro-europeu no seio de 
uma realidade multilingue já existente. (…)  
 A língua literária em Angola distinguiu-se sempre pela presença das línguas locais, expressamente em diálogos ou 
interferindo fortemente nas estruturas do português. Embora quase exclusivamente em língua portuguesa, a literatura 
angolana conta já com algumas obras em kimbundo e umbundo, para além das várias traduções das obras literárias do 
português para as línguas nacionais.  
Assim, entendemos por línguas nacionais (e seus respectivos sistemas semióticos) meios de comunicação que 
promovem a comunicação, a partilha de vivências e experiências, estando na origem da literatura, dado que esta não 
existe sem a língua. A língua permite a expressão de tudo aquilo que o emissor é ou tem de seu, tendo a sua 
actualização no discurso. Numa perspectiva diacrónica, a língua é depositária de uma herança cultural. Deste modo, 
assume-se a língua nacional como aquela que é falada em determinado território, com marcas de uma herança 
específica.                                       
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exigências da gramática da língua mãe, à sintaxe, vocabulário e atribuindo 

pronúncias diferentes às palavras, os escritores e falantes constroem uma nova 

língua, sendo esta ajustada à realidade e, como tal, apropriada para dar 

sentido a essa mesma realidade. 

Os escritores angolanos fazem interagir nos seus universos literários as 

línguas nacionais, a língua “oficial” e a língua literária. Ao inserir vocábulos de 

línguas nacionais nas obras, criam os seus próprios modos de fazer literatura, 

dotando as obras de uma identidade própria. Pepetela, inserindo vocabulário 

umbundo e kimbundo na sua escrita, recupera o cenário angolano e  

transporta-o para as obras, possibilitando à instância receptora contactar com a 

sociedade angolana, na medida em que se tratam temas universais pela 

diversidade. 

Segundo Agostinho Neto (1985), a personalidade cultural do povo 

angolano só pode ser transmitida através da literatura e de outras formas de 

expressão. Quando se referia às línguas, defendia o seguinte: 

 

“O uso exclusivo da língua portuguesa como língua oficial, veicular e utilizável 

actualmente na nossa literatura, não resolve os nossos problemas. (…) Todo o 

desenvolvimento do problema linguístico, naturalmente, dependerá também da extinção 

das barreiras regionais, da consolidação da unidade nacional, da extinção dos 

complexos e taras herdadas do colonialismo, e do desenvolvimento económico.” (1985, 

pp. 32, 33)                           

 

Nesta fase de revolução, a língua representa um elemento unificador da 

nacionalidade e, ao incentivar a recuperação das línguas nacionais, Agostinho 

Neto pretendia unir o povo angolano em torno de um ideal de libertação.     

O aparecimento de jovens escritores e poetas despertou o problema do 

hiato entre a linguagem do colonizador e a realidade experienciada pelo escritor 

angolano. Os romances de Luandino Vieira preconizam uma nova linguagem, 

com “uma base social em Luanda, prelúdio de língua nova, híbrido das culturas 

em choque, a questão começa a assumir-se em termos angolanos.” (Andrade, 

1980, p.50). 
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Luandino Vieira foi o precursor desta nova língua, trazendo a realidade 

dos musseques para a literatura, dotando a língua portuguesa de um animismo 

e de uma roupagem ajustada ao corpo da realidade experienciada.  

Para Andrade, a língua tornou-se então, uma “arma” ao serviço da 

afirmação cultural:  

 

“(…) a utilização da língua portuguesa angolanizada não é mais a resultante de 

uma imposição, quanto uma vitória da angolanidade e do seu universalismo. A 

angolanidade não só resistiu à despersonalização, ao esfacelamento durante séculos; 

pelo contrário, como os cogumelos das nossas matas, reviveu e cresceu sob as pedras 

em brasa das queimadas, presente agora na forma de uma linguagem nova que da 

palavra ao conceito é angolana (…)  

O escritor angolano, usando o português, não se alienou. Serviu-se de um instrumento 

do adversário contra ele.” (1980, p. 51)        

      

Com este ajustamento da linguagem à realidade do espaço e do 

ambiente social, estava conquistada a independência semântica e, 

consequentemente, estes escritores, apropriando-se da linguagem do “outro” e 

subvertendo-a, criam uma nova linguagem que possibilita pelo português, 

descrever uma realidade “não portuguesa”. 

Assim, em solo angolano coexistem línguas nacionais, além da já 

delineada interferência literária do português e a língua “oficial” – o sistema 

linguístico português e, evidentemente, as suas vivências em terras africanas 

(escritores e vivências). Os escritores angolanos utilizando a língua literária 

portuguesa – policódigo disponível ao saber para, mas sobretudo ao saber fazer 

(o código técnico-compositivo especificamente), subvertem-na para criar a sua 

própria linguagem. 

Manuel Rui, numa perspectiva menos pós-colonial e mais multicultural, 

através da personagem Noíto, abre reflexões sobre a língua: 

     

“O que tem mais na vida se uma pessoa não conhecer na vida dos outros. A 

comida. A maneira de cumprimentarem. O trabalho que fazem. E o respeito. (…) Na 

mata foi assim. Os camaradas guerrilheiros vinham de todo o lado. Cada um na sua 

língua. E entendiam-se. Essa língua dos tugas, que não é só deles, é nossa, uniu-nos 

muito. Afinal uma língua não é de ninguém! A língua é de quem aprendeu. Igual saber 
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resolver. Carpintaria é do meu marido não é só de quem lhe ensinou. Já viu uma pessoa 

com uma língua só para si? Uma língua é para falar com outra pessoa e se as pessoas 

são muitas, tem de haver uma maneira de se entenderem.”
35

 (RS, p. 113)    

 

Noíto, ao afirmar nesta passagem, que a língua não é pertença de 

nenhum povo, mas sim um meio de comunicar, sintetiza a problemática latente, 

mostrando que a língua só funciona enquanto transportadora de mensagem e 

meio de veicular vivências; é pela língua que o Homem Plural, incarnado na 

figura do escritor, nos dá o mundo ao mesmo tempo que nos permite sair desse 

mundo.      

Nesta perspectiva, a língua concretiza-se pela comunicação, meio pela 

qual a “experiência privada se faz pública”36. Este processo de exteriorização 

através da língua e sua realização no discurso das personagens permitem a 

criação de novos mundos onde seres interagem e partilham vivências. A obra é 

um espaço de translação cultural, de onde emana um novo modo de estar-no-

mundo.37  

A língua é simultaneamente símbolo do imperialismo colonial, na medida 

em que foi imposta pelos colonos, e instrumento de libertação, uma vez que foi 

através dela que os colonizados puderam empreender a sua luta pela 

independência. Os escritores angolanos, na medida em que foram “assumindo 

a realidade nacional”, pela utilização da língua portuguesa, subvertem essa 

mesma língua literária para criar uma literatura que reflicta a sua própria 

autonomia cultural e os inscreva no Mundo.  

Noíto é a imagem da fusão das margens com os espaços, uma vez que 

congrega línguas nacionais angolanas e a “língua oficial”, alimentando a 

tessitura textual de diferentes realidades que se interseccionam e (con)vivem 

num cenário onde coexiste o universal e o multicultural: 

 

“Então a tua mulher é quioca não é? 

                                                 
35

 O sublinhado é nosso.  
36

 Cf. Ricoeur, P. (1976).Teoria da Interpretação. Traduzido do inglês por A. Morão, 1987. Lisboa: Edições 70, p. 30. 
37 Cf. Ricoeur, P. (1976).Teoria da Interpretação. Traduzido do inglês por A. Morão, 1987. Lisboa: Edições 70, p. 
30:“(…) Heidegger diz com razão, na sua análise de Verstehen em Ser e Tempo, que o que primeiro entendemos no 
discurso não é outra pessoa, mas um “projecto” isto é, o esboço de um novo modo de estar-no-mundo. Só a escrita 
(…) ao libertar-se não só do seu autor e do seu auditório originário, mas da estreiteza da situação dialógica, revela este 
destino do discurso como projectando um mundo”.    
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Te enganaste. Não é quioca. Só que fala quase todas as línguas. Viajou muito. 

Sabe mumuila, kuanhama, umbundu, kikongo… só português e kimbundo é que quase 

nada e compreende muito pouco.”
38

 (RS, pág.14) 

            

A citação de Ondjaki que abre este capítulo refere-se a uma temática 

universal – a despedida. É frequente vermos este tema tratado pelas mais 

diversas áreas artísticas através dos tempos: desde as Cantigas de Amigo em 

que a donzela ficava a suspirar pelo Amigo, em comunhão com a natureza 

circundante, ou outro cúmplice – a mãe, a amiga. Também João Roiz Castelo-

Branco39 tratou a temática da despedida na Cantiga Sua Partindo-se: “Senhora 

partem tão tristes/ meus olhos por vós, meu bem, / que nunca tão tristes vistes/ 

outros nenhuns por ninguém”, passando pela saudade amorosa “os dias conto e 

cada hora e momento que alongando-me vou dos meus amores” dos Poemas 

Lusitanos, de António Ferreira, até ao Soneto da Separação40, do brasileiro 

Vinicius de Morais: “De repente do riso fez-se o pranto”.  

É importante salientar como a saudade surge associada à água, pelas 

lágrimas/chuva e pela ideia do mar/rios que se “formam” com este choro. Neste 

deambular pelos ensinamentos da tradição literária, surge, sem que a 

buscássemos até, uma diferença qualitativa, ou, se se preferir, qualificativa no 

âmago da língua (idioma) em necessária inter-relação com a língua literária. 

Enquanto no texto africano/angolano “chamam” metaforicamente a chuva, num 

texto ocidental, dificilmente diríamos “O mundo tinha aquele cheiro de terra 

depois de chover e também o terrível cheiro das despedidas.”; já um mar de 

lágrimas, por exemplo, é do imediato domínio do entendimento do falante 

ocidental.  

A chuva para os angolanos assume um valor primordial na luta contra a 

aridez da terra e enquanto fonte de criação: 

                                                 
38

 Neste fragmento textual são feitas referências a línguas nacionais. Em Angola o Português é a língua “oficial”. As 
línguas nacionais com maior expressão são: o kikongo, kimbundu, tchokwe, umbundu, mbunda e kwanyama. Os 
angolanos têm, na sua maioria, origem bantu. Os Ovimbundos concentram-se no Centro-Sul de Angola e a sua língua 
é o umbundu. Os ambundos situam-se no Centro-Norte de Angola e a sua língua nacional é o kimbundu. Esta língua 
tem muita relevância porque é a língua falada na capital e era a língua tradicional do antigo reino dos N‟gola.  
No Norte, concentram-se os Bacongos, que falam kikongo, língua do antigo reino do Congo.  
A Leste, os quiocos exprimem-se em tchokwe, que tem vindo a ganhar relevo em relação a outras zonas de Leste do 
país.  
As línguas kwanyama, nhaneca e mbunda são de origem bantu e também são faladas em Angola.  
O sul de Angola habitado por povos de origem não bantu, que falam línguas do grupo Khoisan.              
39

 Cancioneiro Geral, Garcia de Resende in http:www.Instituto-camoes.pt/cvc/literatura/LIRISMO.HTM  
40

 Cf. Moraes, V. (2001) O Operário em Construção, Lisboa: Publicações D. Quixote, p. 41.  
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“canos canhangulos que eu apaguei de sopro tanto tantas vezes 

Até agora sem me cansar estou a chover ombela onjule contém 

Só cada gota contém as minhas gotas para que eu possa cair   

 Sempre e nunca um dia a morte mate a palavra. A palavra sou  

Eu. A Chuva. Vagina de água. Útero matinal parindo estrela 

Sou eu! A Chuva! Marida do céu. (…)” 

 

Manuel Rui (2006, p. 36)  

  

  Na citação de ODMR, a sinestesia sugerida pelo “cheiro da despedida”, 

trata uma temática geral de uma forma particular: “O mundo tinha aquele cheiro 

de terra depois de chover e também o terrível cheiro das despedidas. Não gosto 

de despedidas porque elas têm esse cheiro de amizades que se transformam 

em recordações molhadas com bué de lágrimas.” O mundo surge, nesta 

citação, em sintonia com os sentimentos provocados pela despedida, e, numa 

linguagem poética, o cheiro da chuva transforma-se em bué de lágrimas, 

transmitindo ao leitor a sensação que aquela ambiência angolana com os seus 

“fantasmas munjimbeiros” e que as saudades de Os da Minha Rua poderiam 

ser as saudades sentidas pelo leitor. É esta cultura própria, por vezes 

ficcionada, que gera a especificidade da literatura angolana, distanciando-se 

dos lugares-comuns das literaturas ocidentais: 

 

“Havia pouca gente na rua; ao longe passavam os burros, satisfeitos. Os burros, 

o cheiro a chuva recente, tudo isso lhe trouxe à lembrança a tradicional festa do burro 

daquela aldeia. “Será que ainda a fazem?” (p.35) (…) 

Na conversa travada, percebera que se tratava de uma festa de adoração aos 

burros e que, por isso mesmo, por lhe desejarem tanto bem, por quererem protegê-los, 

por acharem-nos seres divinais, por conviverem com eles como os indianos convivem 

com as vacas, é que tinham de abater um burro – naquilo que denominavam “festa do 

burro”. (Ondjaki, 2002, p. 37)     
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Tal como a “Festa do Burro”, em ODMR, Ondjaki faz referência ao 

Carnaval da Vitória41: 

 

 “O “dia da véspera do Carnaval”, como dizia a avó Nhé, era dia de confusão 

com roupas e pinturas a serem preparadas, sonhadas e inventadas. Mas quando 

acontecia era um dia rápido, porque os dias mágicos passam depressa deixando 

marcas fundas na nossa memória que alguns chamam também de coração. Na 

televisão passava o grande desfile do Carnaval da Vitória e, na Praia do Bispo - o bairro 

poeirento da avó Nhé -, nós formávamos um grupo pequenino que, com um apito 

gritante, fazia uma passeata de quase quarenta e cinco minutos.” (ODMR, pp. 47,48) 

 

Os cenários e ambientes das estórias relatam vivências próprias, 

descrevendo festas e costumes angolanos que, embora pareçam marcas 

distintivas de cada cultura, pela partilha da alegria da infância, são recordações 

que se instauram no domínio do universal, no sentido que lhe vínhamos a 

conferir, do Humano.    

Os códigos técnico-compositivos da escrita de Ondjaki são marcados 

pelas influências de Pepetela e Manuel Rui, com interferência das línguas 

nacionais como o kimbundo, umbundo – “bué”, “mujimbeiros”; o registo da 

linguagem oral e o uso das siglas como provocação e denúncia de uma política 

desajustada à realidade social. A sua escrita denuncia também a influência de 

Mia Couto, na criação de palavras com novos sentidos semânticos: “reindagou”, 

sugerindo a iteração. 

A obra deste escritor é já herdeira de dois contextos verticais (língua 

literária portuguesa e de uma literatura angolana), situando-se num período pós 

colonial. As suas temáticas distanciam-se das feridas abertas deixadas pelo 

colonialismo e pelas guerras civis que marcaram/ marcam a obra de Pepetela; 

as suas personagens, algumas vezes também crianças, como as de Manuel 

Rui, vivem e experienciam o período de independência, fazendo uma crítica 

mais reflexiva (porque mais distanciada no tempo) sobre a colonização: 

 

                                                 
41

 “O Carnaval da Vitória” remete-nos para o porquinho do sétimo andar de Manuel Rui. Isto levanta uma outra questão 
no caso de Ondjaki, um escritor da novíssima geração recebe também já uma outra tradição literária que, embora 
muito próxima, não deixa de ser um contexto vertical (tradição literária) da precisamente literatura angolana.  
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“ – Mas António… Tu não achas que cada um deve mandar no seu país? Os 

portugueses tavam aqui a fazer o quê? 

- Ê! menino, mas naquele tempo a cidade estava mesmo limpa… tinha tudo, não 

faltava nada… 

- Ô António, não vês que não tinha tudo? As pessoas não ganhavam um salário 

justo, quem fosse negro não podia ser director, por exemplo… 

- Mas tinha sempre pão na loja, menino, os machimbombos funcionavam… - ele 

só sorrindo.  

- Mas ninguém era livre, António… não vês isso? 

- Ninguém era livre como assim? Era livre sim, podia andar na rua e tudo… 

- Não é isso, António – eu levantava-me do banco. – Não eram angolanos que 

mandavam no país, eram os portugueses… E isso não pode ser…” (BDC, pp. 14,15) 

  

A emergência das literaturas dos países anteriormente colonizados e a 

sua interacção com os cânones ocidentais torna necessária a existência de uma 

consciência multicultural42.  

Os conceitos de universalidade e de multiculturalismo, ainda que por 

vezes contraditórios no seu alcance, podem congregar aspectos de 

cumplicidade nacionalista e literária. O multiculturalismo aponta para as várias 

culturas, por vezes, coincidentes com comunidades africanas e traduzida numa 

pluralidade de vozes; mas o multiculturalismo pode surgir em contraponto a um  

                                                 
42

  Actualmente somos confrontados com os grandes desafios provocados pelas mudanças culturais: problemas de 
cultura, de personalidade e de individualidade. A desterritorialização cultural, embora sendo um fenómeno muito antigo, 
foi a partir do século XVI que começou verdadeiramente a globalização cultural, com o inter-relacionamento de mundos 
até aqui isolados. Este multiculturalismo esteve ligado a expansões coloniais e a relações políticas entre Estados – 
nações.  
A questão dos contactos culturais, ou seja, os afrontamentos e as interacções culturais, é uma questão antiga que se 
manifestou, em particular, no tempo das missões cristãs e das contramissões que suscitaram. A questão da 
mestiçagem cultural surgiu, quer da parte dos colonialistas, quer do lado das culturas receptoras. Nos dias de hoje, 
assiste-se a um processo de homogeneização ligado a movimentos de populações de mestiçagens culturais e 
religiosas, a inter-relações generalizadas com trajectos diversificados e a uma história longa de contactos culturais. 
Estas alterações colocam novos desafios à democracia, procura-se uma gestão da diversidade, do reconhecimento 
dos outros, da alteridade, numa comunidade de leis e orientações culturais. Uma da questões fundamentais reside no 
diálogo com as outras culturas e no reconhecimento do facto de que todas as culturas são construções, diferentes 
umas das outras, conjugando a racionalidade económica com as diversas matrizes identitárias e culturais, numa 
interacção construcionista da tradição e da modernidade.  
“O multiculturalismo associa-se à previsão de um aumento de interpenetração de culturas num processo mais vasto de 
crioulização. J. Clifford sugere que as culturas estão num processo de transformação em culturas de viagem (travelling 
cultures), em culturas de diáspora e de mobilidade. A ideia de uma hibridação cultural cruzada deve ser analisada no 
âmbito de uma sociedade compósita, pois nenhuma cultura é fechada, mas aberta. O fenómeno do multiculturalismo 
não pode ser concebido, nem em termos de dissolução, nem em termos de confrontação de identidades distintas, que 
emergem de um passado de longa duração de isolamento mútuo. Ao contrário, a nossa perspectiva centra-se no 
processo global de longa duração, como indutor de diferentes produções de culturas. (…) 
Hoje, o mundo é caracterizado por identidades individuais, cada vez mais transculturais, ou seja, marcadas pela 
globalização complexa, múltipla e fluida. As identidades culturais não são rígidas nem imutáveis: são sempre 
processos de identificação em construção prospectiva e constituem uma sucessão de configurações e representações 
que, em espaços e tempos diferentes, dão corpo e vida a tais identidades como autocriações permanentes.” 
(Cristóvão, F. Ed. 2007. Dicionário Temático da Lusofonia. 2ª ed. Lisboa: Texto Editores, ACLUS – Associação de 
Cultura Lusófona, pp. 738,739) 

  



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 60 

monoculturalismo mais nacionalista que pretende a assimilação dos imigrantes 

e da sua cultura nos países de acolhimento. O multiculturalismo aceita uma 

heterogeneidade cultural e a reivindicação dos direitos humanos pertencentes 

a essas etnias que constituem essa diversidade cultural. Neste contexto, essa 

variedade cultural é, por vezes, encarada como uma ameaça para a identidade 

da nação. As várias leituras deste conceito podem contribuir para um 

enriquecimento cultural mais diversificado, mais democrático e global; no 

entanto, para os defensores acérrimos de uma política de uma liberdade 

individual, esta preocupação implícita pelo outro pode constituir um factor de 

desagregação da identidade. O conceito de nacionalismo associado à história e 

ao próprio país questiona, por vezes, o cenário da globalização e nem sempre 

assimila em si a presença de outras forças, ainda que, diluídas pela distância, 

ameacem incorporar-se no “seu-próprio” espaço e sujeito. A nação como 

“comunidade imaginativa” sente-se confrontada com outras elaborações 

imaginativas que prefiguram outros mundos. 

Associado ao conceito de multiculturalismo, pode rebater-se a ideia da 

permeabilidade intercultural, sendo criticado por ser entendido como uma forma 

de manter o exotismo das culturas colonizadas, mesmo que se refira a práticas 

como a mutilação genital, incorrendo o risco de caminhar para um 

essencialismo étnico: 

 

“There is, on the one hand, the problem that multiculturalism threatens to create a 

kind of ethnic essentialism, where the supposed purity of cultural practices – even genital 

mutilation – must be maintained and supported in order for that culture to be recognized 

as authentic.”  (Piper, 1999, p. 17)  

 

Mas ainda ligado ao multiculturalismo, surge o conceito de hibridismo 

como um resultado da tomada de consciência da supressão cultural a que os 

países colonizados foram sujeitos: 

 

“The term hybridity has been sometimes misinterpreted as indicating something 

that denies the traditions from which it springs, or as an alternative and absolute category 

to which all post-colonial forms inevitably subscribe but, as E.K. Brathwaite‟s early and 

influential account of Jamaican creolisation made clear, the „creole‟ is not predicated 
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upon the idea of the disappearance of independent cultural traditions but rather on their 

continual and mutual development.” (B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, eds., 2004, p. 184)   

 

Estes conceitos relacionam-se no sentido em que caminham para uma 

partilha de saberes locais numa perspectiva global, visando o enriquecimento 

cultural e um alcance universal de todas as culturas, fazendo das 

fronteiras/margens um lugar de ambiguidade, simultaneamente utópico e 

transformando-o num dos tópicos dos estudos pós-coloniais.  

A margem torna-se, assim, ambivalente e proporcionadora de troca de 

saberes, de hibridismo, de criatividade e de possibilidades, mas também como 

um não-lugar, um Terceiro Espaço (Homi Bhabha, 1994, pág. 56) sujeito a 

oscilações de conhecimento e à sua ambiguidade, permitindo uma reflexão em 

torno do próprio eu e do outro, fazendo emergir a imagem do outro na nossa 

própria imagem.      

O multiculturalismo entende-se, neste contexto, como um processo que 

deriva das transformações sociais que tiveram origem nos primeiros contactos 

entre culturas diferentes; ganhou novas forças no século XVI com os 

Descobrimentos e, actualmente, é entendido como um conceito ambivalente, na 

medida em que engloba a compreensão da diversidade e o carácter permeável 

e mutável inerente a qualquer cultura viva, mas também incorre nos riscos da 

pós-modernidade, numa tentativa de um neo imperialismo cultural, procurando a 

cristalização das culturas e a anulação das suas diferenças.      

A literatura angolana43 numa primeira fase tende a seguir os cânones 

europeus, desvirtuando a sua própria realidade geográfica e social; assim as 

imagens que nos chegam de Angola privilegiam uma visão exótica deste 

território (literatura colonial). Com a tomada de consciência das desigualdades 

sociais e da exploração a que os colonos sujeitavam os nativos, a literatura 

tornou-se na arma de contestação para exprimir a revolta causada pela 

exploração do povo angolano e a prática da assimilação que permitia “fazer sair 

o indígena, o negro-africano, “das trevas da sua ignorância”, para entrar no 

                                                 
43

 Cf. Ervedosa, Carlos. (n/d) Roteiro da Literatura Angolana. Luanda: U.E.A.  
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“santuário do saber.” (Pinto de Andrade, 1958, pág. XII), num processo de 

silenciamento das suas culturas e práticas sociais (literatura revolucionária)44.      

As temáticas dos poemas africanos que compõem a Antologia de Poesia 

Negra de Expressão Portuguesa são específicas, implicam a sua 

contextualização histórico-social e o conhecimento dos costumes e ambiências 

do povo africano. O poema “Fogo e Ritmo” (1958, pp. 39,40) de Agostinho Neto 

apela, simultaneamente, para um regresso às origens e ao incitamento para a 

luta.  

As sinestesias provocadas pela mistura de sons com a humidade 

adocicada, o calor das fogueiras, os caminhos largos cheios de gente, e os 

traços que caracterizam o povo negro como a dança, “tamtam” e o ritmo fazem 

com que seja necessário o desvendar da “alma” da língua que só o falante 

possui. O ritmo surge como o único meio de sobrevivência do povo negro 

“Ritmo na luz/ ritmo na cor/ ritmo no som/ ritmo no movimento” mesmo que seja 

um ritmo de sacrifício “ritmo nas gretas sangrentas dos pés descalços/ritmo nas 

unhas descarnadas”, sendo a dor física superada pela esperança e pela 

libertação “mas ritmo/ ritmo.” Este incitamento à luta num processo de 

causa/consequência mantém a identificação e a união pelo ritmo.  

O tema da mãe/terra ligada à dor da partida incita à esperança (“Adeus à 

hora da partida”, pp. 41, 42): “A Esperança somos nós/os teus filhos/partidos 

para uma fé que alimenta a vida”, para que esses mesmos filhos da terra se 

libertem da exploração: “Nós as crianças nuas da sanzala do mato/os garotos 

sem-escola a jogar bola de trapos/nos areais ao meio-dia/nós mesmos/os 

contratados a queimar vida nos cafezais/ os homens negros ignorantes/ que 

devem respeitar o branco/ e temer o rico”.  

Esta informação/formação de consciências está presente em todos os 

poemas da Antologia de Poesia Negra de Expressão Portuguesa. O poema “O 

menino negro não entrou na roda” (1958, pp. 55,56), numa narratividade textual, 

denuncia o racismo proveniente da escola colonial portuguesa e as suas 

consequências sociais “O menino negro não entrou na roda/ das crianças 

                                                 
44 Só numa terceira fase da apropriação literária é que se verifica o recurso às fontes culturais.  
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brancas. Desolado, absorto, / ficou só, parado com olhar de cego, / ficou só, 

calado com voz de morto.”  

As composições poéticas nascidas numa época de fervilhação ideológica 

e contestação social acusam todas as injustiças a que os negros estavam 

sujeitos, incidindo no perigo da morte física e cultural dos povos africanos.  

Os escritores são arautos da revolução política que emergiu neste 

continente e o seu papel era fundamental para alertar as consciências 

populares. Neste sentido, o movimento da Negritude esforçava-se para 

consciencializar os africanos do seu valor, contra a ideologia europeia, que via o 

africano como um ser inferior: 

 

“The literature of Negritude was in fact an effort to redefine the terms of the 

colonial conflict as manifested in history. It was an attempt reversing “the meaning and 

implications of the historical drama in which the black race, especially the African people 

were involved.” Negritude was certainly an emotional perception of history, a call to the 

continent for an altered perception of its identity and its worth. Negritude writers were in 

effect trying to wipe away from the consciousness of their people the deliberate lies of 

inferiority that had been spread about them.” (David, 1999, p. 115) 

 

Esta definição da Negritude como uma percepção emocional da história, 

corresponde a uma visão redutora do Movimento, uma vez que este sustentava 

uma reacção contra a discriminação pelo homem branco, que defendia a 

superioridade da sua raça, baseado em teorias raciais (Teoria evolucionista de 

Charles Darwin, no século XIX, as teorias racialistas: teoria racial da história de 

Arthur de Gobineau; a teoria das selecções sociais de Vacher de Lapouge e 

Otto Ammon; a teoria eugénica de base biométrica de Sir Francis Galton). 

Ainda que inflamado pelo racismo anti-racista de Jean-Paul Sartre e pelo 

essencialismo de Senghor, este movimento esteve na origem de movimentos 

culturais, políticos e intelectuais que tiveram como finalidade rasurar uma 

história controlada pelo homem branco.45  

                                                 
45 Alberto Carvalho, na sua intervenção intitulada “Interacção Cultural nos Espaços Lusófonos”, referiu-se ao monólogo 
colonialista, ao dialogismo cultural, à interacção cultural e, finalmente, à comunicação mundial, partindo sempre do 
pressuposto da necessidade do homem comunicar e de contextos civilizacionais envolventes. Baseando-se nas teorias 
de Aimé Césaire e em autores e obras angolanas (Voz de Angola Clamando no Deserto, a Estória da Galinha e do Ovo 
de Luandino Vieira) o citado estudioso fixa-se no conceito de reafricanização (processo designado por Francisco 
Tenreiro, Mário Pinto de Andrade, Amílcar Cabral). “Por reafricanização entendia-se a tomada de consciência 
ideológica do exacto significado da tutela colonialista, em absoluto contrária ao exercício da liberdade e da soberania 
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Agostinho Neto, através da literatura de intervenção, tinha como 

objectivo a total libertação de Angola, encontrando nos escritores angolanos 

contemporâneos, reflexos dos seus ideais: 

 

“Instead the revolutionaries who assumed power in Angola in 1975, replaced 

Luso-Tropicalism with Afro-Marxism as an ideology of national integration, substituting 

the Portuguese colonial settler as a model with the New Man, committed to the new 

socialist order, but who was nevertheless Portuguese speaking. Unlike Brazil 

independence, Angola‟s was a bloody affair, but as the MPLA regime tightened its grip on 

power, literary activity was openly sponsored by the state apparatus through the 

publishing activities of the Angola Writer‟s Union, which was founded even as the new 

government, bolstered by the presence of Cuban troops, fought off a South African 

invasion in 1975, and was formally inaugurated by the country‟s poet president, 

Agostinho Neto. The writers who reflected the ideals of this generation and the desire to 

convey a sense of „angolanidade‟, while also aware of the pitfalls and contradictions 

inherent in the New Man, were, among others, Pepetela, Manuel Rui and Andrade.” 

(Brookshaw, 2007, p. 11)  

 

Em M, Pepetela retrata o período de guerra colonial e das convulsões 

internas, geradas pelo ambiente de insegurança, suspeição e confronto, ao 

qual os guerrilheiros eram sujeitos numa luta primordial pela sobrevivência: 

 

“Era um filme. Lutamos, que estava no grupo do Comissário, também percebeu o 

que se passava. Saltou da sua posição, correndo para o Comissário. Seriam ao menos 

duas armas que conteriam a contra-ofensiva inimiga. Mas a sua corrida foi travada, a 

cabeça violentamente atirada para trás pela rajada da Breda. Lutamos morreu 

instantaneamente.” (M, p. 278)         

 

Esta obra, com um cunho épico, descreve a vida e os diálogos dos 

guerrilheiros que habitavam o verde do Mayombe. As personagens revestem-

se de um humanismo, quer pela forma como encaram a morte, quer pelo 

companheirismo que se vai enraizando entre as próprias personagens e entre 

                                                                                                                                               
dos povos africanos. Em vez do contra-senso de um impossível, e indesejável retorno ao passado, a reafricanização 
visava antes o seu sentido contrário de progresso, incluindo nele obviamente a preservação das tradições de 
autenticação histórica e de identificação cultural.” (Alberto Carvalho, 1998, pp. 119, 120). 
Ao referir-se à presença dos portugueses em África, Alberto Carvalho abordando o relacionamento com o Outro 
escreveu: “o seu valor mede-se antes pelo sentido das dinâmicas de incentivo para a partilha e para a troca.” (Alberto 
Carvalho, 1998, p. 121).  
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estas e o espaço. O espaço de Mayombe é personificado, sendo detentor de 

uma vida própria onde se movem as personagens. 

Em Portugal, há testemunhos que retratam também os problemas 

advindos deste período da guerra colonial. Em Os Cus de Judas (1984), 

Angola é o espaço onde se desencadeiam os episódios de uma guerra que 

surge como salvação para recuperar o orgulho nacional, num clima de 

falsidade e usurpação: 

 

“(…) Éramos peixes, somos peixes, fomos sempre peixes, equilibrados entre 

duas águas na busca de um compromisso impossível entre a inconformidade e a 

resignação, nascidos sob o signo da Mocidade Portuguesa e do seu patriotismo 

veemente e estúpido de pacotilha, alimentados culturalmente pelo ramal da Beira Baixa, 

os rios de Moçambique e as serras do sistema Galaico-Duriense, espiados pelos mil 

olhos ferozes da PIDE, condenados ao consumo de jornais que a censura reduzia a 

louvores melancólicos ao relento da sacristia e província do Estado Novo, e jogados por 

fim na violência paranóica da guerra, ao som de marchas guerreiras e dos discursos 

heróicos dos que ficavam em Lisboa, combatendo, combatendo corajosamente o 

comunismo nos grupo de casais do prior, enquanto nós, os peixes, morríamos nos cus 

de Judas uns após outros, tocava-se um fio de tropeçar, uma granada pulava e dividia-

nos ao meio, trás!” (Antunes, 1984, p. 106)           

 

Estas palavras do narrador46 relatam a sua divisão interior entre a sua 

pertença a “um país estreito e velho, de uma cidade afogada de casas que se 

multiplicam e reflectem umas às outras nas frontarias de azulejo e ovais dos 

lagos” e os vinte e sete meses passados em Angola “a terra sacrificada e 

vermelha de Angola” (Antunes, 1984, p. 183). Nesta obra-reflexão sobre o 

tempo passado em Angola, o narrador tece críticas a um Portugal cristalizado e 

agrilhoado a antigos impérios conquistados: 

 

“(…) Angolé-nossa senhor presidente e vivápátria claro que somos e com que 

apaixonado orgulho os legítimos descendentes dos Magalhães dos Cabrais e dos 

                                                 
46

 Este excerto evoca uma passagem do livro GU, de Pepetela quando Aníbal, O Sábio se encontra isolado, 
discursando para os peixes, numa paráfrase do Sermão aos Peixes, de Padre António Vieira: “(…) Peixinhos quase 
transparentes vinham disputar-se os restos de guelras e intestinos dos parentes assassinados. Ficou a ver a luta 
silenciosa na água clara. Sempre o combate pela sobrevivência, é a lei da natureza. Só o homem mata por prazer, ou 
por outro objectivo que não de comer o adversário vencido. (…) O leão ou a onça não comem os seus parceiros 
mortos, deixam-nos para as hienas. Mas também não lutam entre si até à morte, como o homem. O homem sim, é o 
maior predador de si próprio. Para deixar o inimigo vencido apodrecer ao sol.” (GU, p. 194)          
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Gamas e a gloriosa missão que garbosamente desempenhamos é conforme o senhor 

presidente acaba de declarar no seu notabilíssimo discurso parecida só nos faltam as 

barbas grisalhas e o escorbuto mas pelo caminho que as coisas levam eu seja cego se 

não lá iremos, (…)” (Antunes, 1984, p. 110) 

 

Presa a estes ideais, a política portuguesa era indiferente à morte e à 

amputação de membros “(…) não há motivo nenhum para se preocuparem 

comigo porque esta perna esfacelada ainda não é a minha perna” (pág. 112), e 

indiferente também à morte lenta que sofriam aqueles que eram obrigados a ir 

para África: 

 

“Aí, durante um ano, morremos não a morte da guerra, que nos despovoa de 

repente a cabeça num estrondo fulminante, e deixa em torno de si um deserto 

desarticulado de gemidos e uma confusão de pânico e de tiros, mas a lenta, aflita, 

torturante agonia da espera, a espera dos meses, a espera das minas na picada, a 

espera do paludismo, a espera do cada vez mais improvável regresso (…), a espera do 

jeep da PIDE que semanalmente passava a caminho dos informadores da fronteira, 

trazendo consigo três ou quatro prisioneiros que abriam a própria cova, se encolhiam lá 

dentro, fechavam os olhos com força, e amoleciam depois da bala como um soufflé se 

abate, de flor vermelha de sangue a crescer as pétalas na testa: 

- O bilhete para Luanda – explicava tranquilamente o agente a guardar a pistola 

no sovaco. – Não se pode dar cúfia a estes cabrões.” (Antunes, pp. 135, 136)     

 

Nestes relatos, nos quais o narrador imprime uma revolta contra um país 

colonizador, que desrespeita e “mata” os próprios filhos, está presente também 

uma crítica ao homem, enquanto ser capaz de se transformar numa máquina 

de guerra, desrespeitando e destruindo a sua própria condição – a 

Humanidade: 

 

“Aos sábados de manhã, os velhos reuniam-se ao centro da sanzala em torno de 

uma cabaça de tabaco (…). Velhos livres tornados reles escravos do arame pelos 

canhangulos dos milícias, pelos rostos triangulares de lagartos furiosos dos pides, pelo 

rancor do Estado colonial que os tratava como a uma raça ignóbil, e que cuspiam no 

chão escuro a saliva fumegante do tabaco, em escarros pesados de desprezo.” 

(Antunes, pp. 155, 156)   
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No início do livro, a guerra surge como uma espécie de profecia na vida 

do narrador, a esperança das tias para que este se tornasse “um homem” 

(Antunes, p. 13). No entanto, durante estes “vinte e sete meses de escravidão 

sangrenta”, a guerra “tornava em tristes bichos rancorosos, violando mulheres 

contra o frio branco e luzidio dos azulejos (…)” (Antunes, p. 189), fechando a 

narrativa com a evocação da tia “- Estás mais magro. Sempre esperei que a 

tropa te tornasse um homem, mas contigo não há nada a fazer.” (Antunes, p. 

210)     

Neste signo da guerra e num estado de espírito de resignação 

inconformada, surgem questões retóricas universais sobre a natureza humana, 

procurando talvez nesta impossibilidade da resposta, a possibilidade da 

resignação: 

 

“O que seria de nós, não é, se fôssemos, de facto, felizes? Já imaginou como 

isso nos deixaria perplexos, desarmados, mirando ansiosamente em volta em busca de 

uma desgraça reconfortadora, como as crianças procuram os sorrisos da família numa 

festa de colégio? ” (Antunes, p. 143)      

 

O narrador traça, pela escrita, a mapeação de um país devastado pela 

guerra, em que as populações foram sujeitas a todo o tipo de aviltamento:  

 

“Trazemos o sangue limpo, Isabel: as análises não acusam os negros a abrirem 

a cova para o tiro da PIDE, nem o homem enforcado pelo inspector na Chiquita, nem a 

perna do Ferreira no balde dos pensos, nem os ossos do tipo de Mangando no telhado 

de zinco. Trazemos o sangue tão limpo como o dos generais nos gabinetes com ar 

condicionado de Luanda, deslocando pontos coloridos no mapa de Angola, tão limpo 

como o dos cavalheiros que enriqueciam traficando helicópteros e armas em Lisboa, a 

guerra é nos cus de Judas, entende, e não nesta cidade colonial que desesperadamente 

odeio, a guerra são pontos coloridos no mapa de Angola e as populações humilhadas, 

transidas de fome no arame, os cubos de gelo pelo rabo acima, a inaudita profundidade 

dos calendários imóveis.” (Antunes, pp. 200,201)        

 

As vivências fazem com que os soldados e oficiais portugueses se 

desenraízem das suas origens e sintam também revolta pela miséria de uma 

terra vermelha, pelo paludismo, pelas sanzalas usurpadas, a imensidão das 
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matas, os rios e as chuvas: “Eu odiava o rio Cambo, o rio dos jacarés e das 

gibóias, porque das suas águas lentas nasciam, na época das chuvas (…) Eu 

odiava o rio Cambo e os arbustos decompostos que lhe limitavam o curso, os 

edifícios abandonados (…)” (Antunes, pp. 179, 180)   

Luanda “começou por ser um pobre cais sem majestade cujos armazéns 

ondulavam na humidade e no calor” (Antunes, p. 21) onde desfilava “A miséria 

colorida dos bairros que cercavam Luanda, as coxas lentas das mulheres, as 

gordas barrigas de fome das crianças imóveis nos taludes a olharem-nos, (…)”. 

(Antunes, p. 23) 

Aos olhos do narrador, a África desenhava-se bem diferente daquela 

que apreendera através dos livros de História do liceu “imagens majestosas” e 

que “ o capim e os arbustos rapidamente devoravam”. No entanto estas  

 

“Terras do Fim do Mundo eram a extrema solidão e a extrema miséria (…). E, no 

entanto, havia a quase imaterial beleza dos eucaliptos de Ninda ou de Cessa, 

aprisionando nos seus ramos uma densa noite perpétua, a raivosa majestade da floresta 

de Chalala a resistir às bombas, os púbis tatuados das mulheres, por trás de cuja curva 

de bule cresciam, ao ritmo cardíaco dos tambores, filhos que eu ansiosamente desejava 

menos passivos e melancólicos do que nós, que não se acocorassem, vencidos, diante 

das palhotas, passando-se uns aos outros o cachimbo de cabaça.” (Antunes, pp. 

125,126)            

 

Nesta citação, o narrador deixa transparecer uma certa esperança num 

rumo diferente para o país, tal como os escritores angolanos que vêem as 

novas gerações como os agentes da mudança.  

No final deste relato biográfico, o narrador, não se sentindo pertença de 

terra nenhuma, não consegue encontrar a Lisboa que tinha antes da sua 

partida, interseccionando o fio memorial com a dura realidade que contradisse 

as profecias da família; de facto tornara-se um homem, mas um homem com 

“uma espécie de avidez triste e cínica, feita de esperança cúpida, de egoísmo, 

e da pressa de me esconder de mim próprio, tinha substituído para sempre o 

frágil prazer da alegria infantil” (página 28).   
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Marcado pelo percurso indelével da guerra, o narrador afirma o que a 

força não conseguiu destruir nem impor totalmente. Nesta “renúncia 

impossível”47 afirma, negando: 

 

“Tudo é real menos a guerra que não existiu nunca: jamais houve colónias, nem 

fascismo, nem Salazar, nem PIDE, nem revolução, jamais houve, compreende, nada, os 

calendários deste país imobilizaram-se há tanto tempo que nos esquecemos deles, 

marços e abris, sem significado apodrecem em folhas de papel pelas paredes, com os 

domingos a vermelho à esquerda numa coluna inútil, Luanda é uma cidade inventada de 

que me despeço, e, na Mutamba, pessoas inventadas tomam autocarros inventados 

para locais inventados, onde o MPLA subtilmente insinua comissários políticos 

inventados. (...) Reais são as camionetas cinzentas à espera no aeroporto, o frio de 

Lisboa, (…) as despedidas rápidas na parada. ” (Antunes, p. 208)       

 

Tal como António Lobo Antunes tece uma crítica à guerra colonial e às 

“guerras” internas que a própria guerra gera no homem, Lídia Jorge escreve 

sobre os conflitos que assombram a humanidade e que comprometem a 

errância trágica da própria História.     

Numa época em que o “império” português se encontra em declínio, a 

África Austral, mais concretamente, Moçambique serve de cenário em A Costa 

dos Murmúrios48 para questionar o papel do Estado sobre o indivíduo, a 

preponderância do colectivo sobre o individual e os efeitos devastadores da 

guerra. O Hotel Stella Maris representa o encontro entre a cultura portuguesa – 

casamento de Luís Alex e Evita - e a cultura africana – pelas pessoas que lá 

trabalham. No entanto, é neste espaço que se desenvolve a narrativa; em Os 

Gafanhotos apresenta-se uma percepção da história, que será completada 

posteriormente pelos relatos de Eva Lopo. 

É neste cenário que as mulheres dos soldados os aguardam, num clima 

de grande tensão, enquanto eles lutam obstinadamente pelo objectivo (Jorge, 

p. 65). Quando Helena revela a Evita a personalidade de Luís Alex, o noivo, 

que outrora foi apaixonado pela Matemática, este vai sofrendo um processo de 

desencanto, o que a leva à procura insistente da verdade: 

 

                                                 
47

 Neto, Agostinho. 1987. A Renúncia Impossível. Lisboa: Imprensa Nacional da Casa da Moeda.  
48

 Jorge, Lídia (2004) A Costa dos Murmúrios, 14º Edição. Lisboa: Dom Quixote.    
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“(…) Viam-se vários corpos sem cabeça à beira duma chitala, (…) Helena tomou 

a seguinte e mostrou o soldado em pé, sobre o caniço. Via-se nitidamente o pau, a 

cabeça espetada, mas o soldado que a agitava não era um soldado, era o noivo.“ (Jorge, 

p. 133) 

 

Assim, procura o jornalista e, com ele, vai acrescentando a Os 

gafanhotos as informações necessárias para demonstrar uma guerra sem 

sentido: ”O sentido da guerra colonial não é pois de ninguém, é só nosso.” 

(Jorge, p. 75). 

Neste clima de guerra, em que os homens se transformam em máquinas 

de “degola”, o objectivo torna-se o verdadeiro rumo de uma missão que tem 

como finalidade a anulação do sentimento da humanidade nos homens, tal 

como confirma o testemunho do Góis, procurado por Evita: 

 

“Exacto. A malta entretanto cheia de cio pelo miúdo. Porque enfim, a malta tinha 

visto aquilo nascer, precisamente em cima da meia-noite, o miúdo era já a mascote da 

malta, e já tínhamos combinado o nome do puto, o miúdo ia ficar com a gente e haveria 

de se chamar Jesus Cristo. Mas o capitão lá pensou que se ia o objectivo e decidiu 

limpar os catorze da corda mais a grávida e mais o miúdo. Ou isso ou o objectivo. (…)” 

(Jorge, p. 151) 

   

E, como importa sempre apontar um culpado, a culpa ao ser dividida por 

todos, não se dirige a ninguém em particular e, portanto, todos se sentem com 

o “sangue limpo”: 

 

“Este terraço está completamente inocente! Culpados foram os padres, os 

policias, a tua mãe, o meu pai, os nossos professores da escola primária com aqueles 

mapas! Culpados, minha querida, é o Comandante da Região Aérea, o Comandante da 

Unidade, o nosso General, o Presidente da República, o Presidente do Conselho! Oh, 

até chegar a nós a nossa parcela de culpa, ainda falta um firmamento inteiro!” (Jorge, p. 

157) 

 

Saliente-se, neste excerto, a problemática levantada em torno da 

mapeação. A imagem de África surge como um prolongamento do território 

português, que está prestes a atingir a “ameaçadora” libertação e o objectivo 



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 71 

pretendia recuperar o orgulho de um império em declínio, fixado nos velhos 

mapas e errando, desta forma, a História.        

Quer em Os Cus de Judas, quer em A Costa dos Murmúrios, tece-se 

críticas ao colonialismo e às guerras que vitimaram as populações e silenciaram 

culturas, que se encontram num processo de recuperação e afirmação, dando 

voz a estes problemas universais. Os narradores tornam-se porta-vozes de um 

colectivo e África é descrita pela óptica de uma mapeação imposta pelos países 

imperialistas49.  

Abordar a Literatura de um povo implica atravessar as suas fronteiras 

linguísticas, sociais e culturais, principalmente quando se trata de países que 

passaram pelo período colonial, onde a Literatura é alimentada pelos factos 

históricos, culturais e políticos. A leitura das obras de Pepetela, Manuel Rui e 

Ondjaki permitem-nos aceder a Angola e à sua historicidade, na medida em que 

estes escritores nos traçam os vários estádios do país.  

Pepetela giza, através da escrita, o seu percurso enquanto agente social 

e guerrilheiro até às sociedades da época actual, marcadas por cenários 

aparentemente multiculturais, que dissimulam, na maioria das vezes, práticas 

de racismo e de segregação social. Em LU, Pepetela recupera um tema mítico e 

místico – a lenda da formação do Império Lunda e, através da ficção, 

transporta-o para um tempo presente e interpreta-o à luz da modernidade e de 

um tempo futuro de legitimação de campos literários emergentes: 

 

“A articulação da criação com a antropologia (quase com o aspecto de uma 

arqueologia) transforma as obras literárias num dispositivo poético de mistura entre Mito 

e História, que tem por horizonte a fundação de uma comunidade. Apesar de ser 

necessário avaliar as teorias antropológicas, principalmente vindas do norte, tendo em 

conta a sua relação com o colonialismo, este dispositivo poético, que recorre a uma 

origem mítica, como elemento de reflexão sobre o devir cultural do presente, é uma das 

constantes das literaturas africanas pós-coloniais.” (Leite, 2007, p. 100)  

 

                                                 
49

 Não foi inocentemente antes mesmo de pegarmos no estudo mais directo do corpus dos 
escritores angolanos, que situámos dois autores da literatura portuguesa. Efectivamente, a 
questão dos estudos pós-coloniais tem várias vertentes possíveis. Uma delas a, digamos, “mea 
culpa.”  
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LU é uma obra de fundação, de reconstrução da identidade cultural 

através da recuperação do mito do Império Lunda que serve como cenografia 

para uma intersecção cronográfica e coreográfica, pois o bailado da rainha 

negra é recuperado pela investigação e pela dança de Lu quatro séculos 

depois. As atitudes tolerantes e a constante compreensão da protagonista em 

relação às restantes personagens, permitem uma leitura pós-colonial da obra, 

na medida em que são repensados e questionados a autoridade e os valores 

ancestrais, se levantam reflexões em torno dos conceitos de nação e de cultura, 

problematizando de uma forma transparente as representações de um mundo 

cada vez mais mestiço. (LU, p. 27) 

Lu, ao encarnar Lueji quatro séculos depois, vai questionar a sociedade e 

as transformações que a modernidade implica, tal como fez Lueji no tempo em 

que impôs o lukano: 

 

“ (…) Foi lá que sinteressou a sério por Lueji. Efeitos da civilização pós-

industrial? As pessoas que desprezavam os outros, nem eles reparavam ao andar nas 

ruas? Gente que nem olhava para o que morria de fome na esquina? Nunca poderia 

precisar, mas a busca começou aí. Era uma mulher e o mundo era feito para os homens. 

Oh, claro, tinha havido avanços, já se não considerava a mulher apenas o resultado 

duma costela masculina. Talvez já houvesse legislação igualitária na maior parte dos 

países. Mas faltava ainda muito, sobretudo nas mentalidades. Dos homens e das 

mulheres.” (LU, pp. 154, 155)         

 

Numa perspectiva pós-colonial, LU tem como pano de fundo as várias 

versões do mito do império Lunda para sustentar a reescrita do presente da 

Nação: 

 

“(…) – O que realmente passou naqueles tempos tão antigos, é mentira, 

ninguém vai saber. Por muitas metodologias científicas que se usem. O que importa é o 

que as pessoas imaginaram, criaram a partir dos factos definitivamente enterrados na 

areia. Nos interessa a imaginação, a poesia, a mensagem que os intelectuais da época 

sintetizaram no mito. E esse mito por isso pode ser mudado à vontade, é a liberdade da 

imaginação, da criação artística. E abaixo a tirania dos dogmas! Sobretudo os 

pretensamente históricos. (LU, p. 377)        
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Este processo de reconstrução da nação vai trazer uma nova versão à 

história angolana dos seus mitos fundadores, mas também provocar novos 

desafios às versões históricas coloniais portuguesas: 

  

“De acordo com a crítica pós-colonial, a obra procura situar-se, de forma dúplice, 

no mundo geral, ligando-se a um conjunto sócio-cultural, enraizado num território 

particular, com tradições próprias; no entanto, segundo Moura, a forte hierarquização 

europeia tem dificultado este duplo movimento, na sequência ora da desvalorização, ora 

da mitificação, do conceito de primitivo.” (Leite, 2007, p. 100)  

 

No entanto, este processo de prolongamento actual das tradições 

míticas, através da pluralidade de vozes narrativas e do recurso a temas 

unificadores da alma humana - bailado, permite integrar o particular no 

colectivo: 

 

 “ (…) e a sala explode em aplausos agradecidos e orgulhosos, o que por vezes 

perturba os bailarinos, mas ninguém nota, só eles, se sentindo responsáveis pelo 

encantamento provocado, querendo dar cada vez mais de si próprios, porque já não é 

um bailado, é uma festa, todos no palco, os que morreram e os que partiram, juntos no 

batuque final em que cada um dá um salto, ou faz um passo ou uma atitude, integrando 

o particular no colectivo, enquanto a música de Mabiala sai em torrentes, não sabia 

era tão boa, segreda ele para o vizinho, lágrimas no olhos, é demais, se sentindo ao 

mesmo tempo uma criança comovida pela própria obra, olhos molhados só para Lu e 

também por causa dela, luminosa no palco, segurando o lukano e a rosa de porcelana, o 

ceptro de Lueji também recuperado do esquecimento e a festa está no fim, Lu-Lueji 

sabe, só lhe resta avançar, erguer os braços bem alto, mostrando o lukano e a rosa e 

ficar assim, majestática (…).” (LU, pp. 471,472)  

 

O uso da descrição, com uma pontuação marcada pelo ritmo da vida e 

das emoções proporcionadas pelo clímax, a profusão Lu-Lueji e a recuperação 

do ceptro da rainha negra fazem com que o tema-impulsionador da obra – o 

mito - se corporize no bailado, ganhando contornos e marcando os seus passos 

na (re)afirmação das culturas e literaturas angolanas. 

As trajectórias de Lueji/Lu e de Noíto, a alma/personagem da obra RS 

de Manuel Rui, ainda que muito marcadas por diferenças culturais e sociais, 
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fundem-se pelos mesmos modos defensores da afirmação das suas culturas e, 

consequentemente, pela afirmação da Literatura Angolana.       

Lueji, quando se torna a rainha do Império Lunda, consegue manter a 

sua posição soberana, mandando vir a chuva, e desta forma manteve o 

respeito e admiração, concedidos pelo próprio lukano. As atitudes de Lueji, que 

torceu a tradição e exerceu a sua autoridade para fazer valer os seus ideais, 

ainda que criticada e num ambiente de desconfiança imposto pela sua 

condição de mulher, fizeram com que esta tivesse um percurso de ascensão, 

inscrevendo-se nas estórias da História da Lunda: 

 

“Quando as primeiras gotas caíram, Lueji respirou fundo o cheiro da chuva que a 

ela se antecipava, e avançou para onde estava a liteira, na mão a rosa de porcelana. Os 

carregadores da liteira, molhados pelo frio da chuva, aclamaram-na. Se deitaram no 

chão e passaram terra pelos braços, em saudação. Nos olhos atónitos se via o muito 

respeito e temor que deviam a um chefe tão poderoso, que diz antes o que vai fazer, 

tanta é a certeza da sua força.” (LU, p. 64) 

 

Noíto, a mulher por excelência, quando chega com Zacaria, carpinteiro e 

seu marido, às margens do Rio e encontra Mateus, o pescador, começa desde 

esse momento a traçar uma trajectória que a eleva da sua condição humana à 

de Kambuta, a mulher que “tinha o espírito de Kianda” (RS, p. 295): 

  

“(…) Kambuta, uma espécie de mulher com boa estrela favor de Kianda” (RS, p. 

142) 

“Sim, falam que a mãe consegue tudo. Que deu bafo no Cabo e ele basou… 

Que foi na loja e comprou sem cartão.” 

“E mais?” 

“Que logo-logo aprende pescar, fazer balaios, ximbicar… não, eu não devia ter 

vindo aqui. Desculpa.” 

“Mas ouviste mais o quê?” 

“Que sabe ler e ate trouxe a água da chuva!” (RS, p.145) 

 

Esta mulher é a imagem da força, da determinação e da autoridade, 

capaz de enfrentar os homens e de fazer prevalecer os seus valores e as suas 
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crenças. O próprio narrador, ao referir-se a Noíto, refere-se a ela como uma 

mulher que faz prevalecer acima de tudo a sua condição de Mulher: 

 

“Uma mulher é sempre uma mulher. Nem paz dos homens, nem silêncio das 

vozes lhe dá paragem no pensar assuntos. Seja distraída, alegre ou triste. A sua ideia 

voa demais, cresce, multiplica-se como o que se fermenta num útero fêmeo. Ela tem 

sempre de arranhar nos antes e provires.” (RS, p. 23)   

  

Num cenário de mudança, homem e mulher50 com os seus parcos 

haveres procuram um lugar para mudar o destino, lembrando o começo do 

mundo e da criação: 

 

“O homem estava de pé. Calças verde-olivo arregaçadas até aos joelhos. Olhos 

no ser da água portas de dar quem quisesse e mão direita ancorada na barba rala a 

esbranquear. Dedo, unhas compridas, grossas, sujas, reviradas de arranhar os dentes 

que lhe cortavam ser. Há quanto tempo não fazia a barba? Qual meses, pensou, há 

quantos anos! E a outra mão nas entradas menos cabelo cadavez mais cabeça, testa a 

aumentar. Um homem quando espera, pensa no despedir-se da terra e depara com 

tanto mundo de água para mudar o destino, as mãos procuram, nem que seja só por 

desespero, um lugar
51

. 

Mais para trás, onde a areia era menos húmida, quase seca, revolvente revolvida 

pelas marés e pés passantes, a mulher permanecia sentada sobre a trouxa grande em 

que se descobriam, debotados, por velhice ou uso, os pálidos vermelho, preto e amarelo 

do pano.” (RS, pp. 9, 10)        

 

No entanto, um terceiro elemento é também descrito logo no início do 

romance, símbolo do mar e da sua força, da divisão de Noíto entre o Rio e o 

Mar:  

 

  “O barqueiro deixou de remar e recolheu um dos remos. Só com o outro, jeito 

de leme, orientou a chata pela vontade da maré no favor de encalhe sem lhe magoar no 

casco.” (RS, p. 10)    

 

                                                 
50

 De notar que os nomes próprios das personagens não são referidos no início da obra. Apenas no diálogo travado 
entre as três personagens é que assistimos às suas apresentações (p. 26). A referência apenas ao género da sua 
condição permite fazer uma analogia com o primeiro homem e a primeira mulher – Adão e Eva.  
51

 O sublinhado é nosso. 
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As mãos de Zacaria, sinédoque do corpo, ansiavam um lugar, 

contrastando com a imensidão do mundo da água que lhe trazia uma mudança 

de destino. O local/deslocação é uma característica essencial do discurso pós-

colonial; nele convergem linguagem, história e meio ambiente. A interacção 

entre estes elementos é gerada pela trajectória flutuante daqueles que se 

moveram para as colónias e pela importação da linguagem que gerou uma 

lacuna entre o meio e a suas descrições fornecidas pela linguagem do “outro”.     

Neste sentido, a linguagem é o instrumento que está ao serviço da 

reivindicação do lugar, ainda que seja criadora de tensão pela falta de 

adaptação entre linguagem e lugar.  

O espaço é ao mesmo tempo representação da diferença, a contínua 

lembrança da separação entre colonizador e colonizado, mas também 

representa a interpenetração híbrida do colonizador e do colonizado; assim, o 

lugar conflui-se com a linguagem, num fluxo constante, tendo como objectivo a 

reclamação de cultura(s) silenciadas, durante o período da colonização. Este 

resgate das culturas e estórias fazem do lugar um palimpsesto, uma espécie de 

pergaminho onde sucessivas gerações inscreveram e reinscreveram o 

processo da história. 

Em LU o espaço da Lunda, mítico e místico, é cenário das palavras que 

compõem este romance, numa tentativa de recuperar o mito do império Lunda 

e reescrever a história; as personagens movem-se pelo amor à terra, absorvem 

a água das chuvas e dos lagos, lutam por lugares e poderes para governar o 

espaço; em RS, os habitantes da ilha afeiçoam-se ao lugar pelo contraste 

terra/água, pelo seu carácter de resumo em contraste com as paisagens 

extensas. A topografia está ligada às raízes culturais, aos mitos e lendas que 

estão na base da fundação dos territórios. Esta alma da terra é recuperada 

pela Literatura e outras artes, no sentido de “intervir de modo a inscrever-nos 

no mundo, à medida que formos assumindo a realidade nacional”. (Neto, A. 

1985, p. 43)         

Assim, linguagem, lugar e meio estão interligados numa complexa 

relação: o espaço é pre-texto da linguagem/escrita, ao mesmo tempo que se 

constrói dela, pelo processo de nomeação e pela capacidade de exteriorização 

e partilha de vivências; a escrita por sua vez recupera o espaço para criar o 



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 77 

seu próprio contexto de enunciação, através da subversão conseguindo, assim, 

transmitir uma imagem do seu meio correspondente à sua realidade social e 

ambiental, que o colonialismo tentou esmagar. Efectivamente, a ocupação do 

espaço sempre foi uma constante preocupação dos angolanos, na medida em 

que esta implicava uma usurpação das tradições, procurando o silenciamento 

das identidades culturais.   

RS é uma obra topográfica, no sentido de que descreve o fluxo 

migratório de personagens levadas do mato para a urbanidade, à procura de 

um lugar onde encetam o seu percurso vivencial longe das guerras coloniais e 

civis, movendo-se de uma forma iterada entre as casas e os postos comerciais, 

a fim de manterem a subsistência e as relações sociais, sem as quais o homem 

não consegue viver, mas, ao mesmo tempo, desejando regressar ao local de 

origem. No fundo, este romance de lugar é dotado de uma profunda densidade 

psicológica, que confere um animismo vital às personagens, de tal forma, que 

estas parecem, pela sua movimentação, irromper das páginas e confundir o 

seu percurso com o das literaturas pós-coloniais, pois ambas, movendo-se num 

espaço de tensão entre a origem e a novidade, procuram a inscrição no 

panorama social/universal.  

Em RS a água é Rio/Mar, um espaço aberto de confluências, Noíto 

identifica-se com a chuva, adivinhando-a, aproveitando as suas águas e 

sentindo-as como a riqueza maior “Água é mais que dinheiro” (RS, p. 162).    

  

“A chuva é uma coisa que não está aqui nem a gente sabe o sítio dela. Só 

mesmo quando ela cai a gente vê. E quando acaba já não está. O mar está sempre. E o 

mar nunca entrou na chuva. O mar também nunca entrou no rio. A chuva entra no rio. A 

chuva entra no mar. O rio entra no mar. Essa barriga grande das águas do mar de 

Kianda tem o sangue da chuva e do rio. A barriga da chuva é muito grande e não anda a 

receber nas pessoas como faz o mar. É por isso que vocês querem chuva. Eu também. 

Para encher na barriga do rio. Para encher nas nossas barrigas. E na barriga do mar.” 

“A tia é mesmo a kambuta. E gosta só da chuva.” 

“Não, gosto do mar. Por causa da chuva” (RS, p. 338)  

 

Noíto vive neste conflito entre o Rio/Zacaria e o Mar/Mateus, admitia 

gostar mesmo dos dois, fundindo-se com a chuva, vida dos rios e do mar.  
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Zacaria defendia o rio que alimentava o mar e a força das suas águas que 

entravam no mar e lhe concediam a existência:  

 

“Mentira. Não tem nenhum rio com essa força toda. No mar é preciso respeitar. 

Todos. Até um rio grande deve respeito no mar.” 

“Mentira, qual nada! Não é o rio que entra no mar? nenhum dia nem noite o mar entrou 

pelos rios dentro deles a molhar as tuas nacas de milho com água salgada. Nenhuma 

noite nem nenhum dia.”   

“Mas o mar e muito mais grande que todos os rios. Na contra-costa, já me 

explicaram, a gente fica só a olhar e não tem outro lado da água. É tudo azul até no fim 

que não se vê. O mar é muito grande e as ondas dele têm muito mais força que os rios 

todos juntos. Xé!” 

“O mar é só assim por causa dos rios que lhe trazem a água. Os rios é que 

enchem o mar. Nenhum dia viste um mar encher um rio, já falei.” (…) Não há mar sem 

rio, eu já falei.” (RS, p. 90)     

 

Noíto defendia a convergência das águas, dando razão a Zacaria, sem 

nunca deixar de admirar a força do mar: 

 

“O marido tinha cabeça. (…) Os rios, nascendo assim de um fiozinho de água, 

serpenteando e engrossando por entre as colinas debruadas de floresta, os rios é que 

eram a mãe da vida.” (RS, p. 90) 

  

 Lueji, a rainha negra tem o poder imposto pela hierarquia, ainda que 

contra a tradição, pela sua condição de mulher; no entanto consegue afirmar-

se porque manda vir a chuva. Lueji é detentora da língua do poder: 

 

“Lueji se pintou com pemba e fez todas as operações secretas que lhe ensinara 

Kandala, e que seu pai tinha feito um dia, e que o pai de seu pai tinha feito, até à grande 

serpente que transmitiu o segredo aos primeiros pais dos homens, para com esse 

segredo eles reinarem. Depois invocou os espíritos dos antepassados, recitando as 

ladainhas devidas a todos eles.” (LU, p. 63)      

 

Noíto prevê a chuva e domina as línguas, no entanto, para Zacaria e 

Mateus, o poder era esconder o que se sabe: 
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“Em que língua é que a tua mulher está a falar?”   

“Tchokué.” 

“Donde é essa língua?” 

“Da Lunda.” 

“Mas eu ou estou enganado ou lá falam Quioco.” 

“É isso mesmo só que também se chama tchokué.” 

(…)  

“Então a tua mulher é quioca, não é?” 

“Te enganaste. Não e quioca. Só que fala quase todas as línguas. Viajou muito. 

Sabe mumuila, kuanhama, umbundu, kikongo… só português e kimbundo é que quase 

nada e compreende muito  pouco.” 

” E tu onde aprendeste kimbundo?” 

“Isso é uma história para te contar depois. Eu também sei muitas línguas. Até 

afrikandar e xingrês. Uane, tu, tri, for… é contar em xingrês.” 

“Sabes muitas coisas. Nem percebo como vieste parar aqui. Mas está bem. Fico 

muito contente de viajar convosco. Vocês, a falar tanta coisa podem perceber todas as 

conversas dos outros. Eu se soubesse não dizia nada a ninguém.” (RS, pp. 13, 14) 

 

O texto transforma-se então num metatexto pela tecitura de línguas, de 

diálogos e de monólogos que o sustentam e pelas reflexões que as 

personagens fazem acerca da comunicação. O nome do barco de Mateus  

Boaçorte – é exemplo disso. O erro na sua escrita é apontado e satirizado 

pelos “visitantes” que dominam a língua, mas não dominam as linguagens, nem 

respeitam as culturas locais, contrapondo a sua ignorância com o saber de 

Noíto que se situa quase no domínio do sagrado e do segredo – prevê, 

adivinha e consegue o que deseja na nova terra. 

Esta mulher é a personagem escolhida para ser responsável pela 

desmistificação de Fundanga, ela deseja dominar as artes masculinas, 

anunciando um carácter de transgressão, lembrando Lueji torcendo a tradição 

quando é preciso.  

Noíto tem o poder de se auto-afirmar, um poder ascético que lhe 

permitiu elevar-se da condição humana para ser uma mulher com uma boa 

estrela a favor de Kianda e mesmo quando perde os seus entes mais queridos 

e “perde”os seus poderes, ascende para se afirmar no fim. Noíto, conhecedora 

das línguas do mato e das línguas de estrada, mostra um domínio absoluto da 
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linguagem, enquanto fonte de comunicação, saber e cultura. É nos passos 

desta mulher, que a Literatura Angolana consegue resgatar a sua identidade e 

afirmar-se na Literatura. 

Depois de procurarem um lugar, Zacaria concretizava o sonho de Noíto 

de possuir uma cacimba, um exercício de reconhecimento e de modificação da 

fisionomia do lugar, procurado inscrever-se, naquela terra-longe pela 

descoberta das suas riquezas secretas: 

 

“(…) Para Noíto, tudo aquilo se traduzia numa espécie de exercício secreto esse 

de demandar a água debaixo daquele chão, quiçá detectar um lençol subterrâneo e, com 

ele, modificar por completo a fisionomia do lugar,  sua própria existência e felicidade.” 

(RS, p. 76) 

 

Este mesmo exercício de descoberta do subterrâneo é feito pela 

literatura angolana, que procura as tradições e as culturas que foram 

silenciadas no tempo do colono para (re)afirmar a sua identidade. A reescrita 

da identidade é entretecida na escrita da obra que, num processo de 

apropriação, permite a passagem do estranhamento, da distanciação para a 

proximidade. Esta passagem é marcada pela tensão entre a “alteridade, que 

transforma toda a distância espacial e temporal em alienação cultural, e a 

ipseidade, pela qual toda a compreensão visa a extensão da 

autocompreensão.” (Ricoeur, 1976, p. 55)        

Assim, a leitura das obras pós-coloniais implica que o leitor se posicione 

no mundo, transferindo-se para o “lugar” onde o texto está e, neste sentido, 

ultrapassa a função de mostrar o já existente e permite a criação de novos 

modos de ser e estar nos mundos possíveis: 

 

“The theory of place does not simply propose a binary separation between the 

„place‟ named and described in language, and some „real‟ place inaccessible to it, but 

rather indicates that in some sense place is language, something in constant flux, a 

discourse in process. The sense of „lack of fit‟ between language and place is that which 

propels writers such as Robert Kroetsch and Dennis Lee to construct a new language. 

The post-colonial text, negotiating as it does the space between the textual language and 

the lived space becomes the metonym of the continual process of reclamation, as a 



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 81 

cultural reality is both posited and reclaimed from the incorporating dominance of 

English.” (B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, eds., 2004, p. 391)  

 

A literatura pós-colonial questiona o cânone, apropriando-se e 

subvertendo-o, mas, simultaneamente, não esquecendo a sua função social, 

deixando antever um comprometimento com uma tomada de posição que 

passa pela (re)construção da identidade cultural.  

Se a obra de Pepetela se desenvolve num processo de (re)construção da 

Nação, recuperando mitos ancestrais para alicerçar o presente, posicionando-se 

no passado/futuro, Manuel Rui, ao recuperar as estórias da História, resgata 

também vivências e vidas do agora para questionar e posicionar o olhar 

narrativo num mundo angolano em constante mutação e afirmação. Noíto é 

símbolo das deslocações do Sul para o Norte, das migrações das línguas 

(umbundo e kimbundo). Saída do mato, Noíto procura as cercanias do mar e, 

nesta duplicidade, traça um percurso de vida onde coexistem tradições, 

costumes, línguas.  

Em 1M&OV-DUC, Manuel Rui tece uma narrativa em torno de uma 

temática universal – a morte – tal como se descreve logo no início da obra “Cá 

fora, as pessoas cumpriam esse ritual de conversa e aproximação. Por causa 

da morte, ficavam mais perto uns dos outros. Quase que unidos à volta da 

morte.” (1M&OV-DUC, p. 9) e, através dele, anatomiza os comportamentos 

sociais que fazem o funeral/ comba deste morto que teve a “ousadia” de, num 

governo totalitário, ressuscitar sem autorização do Estado.  

A própria organização do funeral obedece a hierarquias e a buroracias; 

como se de um espectáculo se tratasse e todos devessem marcar presença: 

“Daí que um funeral fosse qualquer coisa a não perder. Faltar era considerado 

coisa grave.” (1M&OV-DUC, p. 9); estavam presentes diversas “formas de 

gente, com importância e posição diversa” (1M&OV-DUC p. 9), Camaradas 

membros do Burô Político” (1M&OV-DUC, p. 17) e, o cemitério tornava-se 

“espaço de liberdade de expressão” (1M&OV-DUC, p. 18) onde todos 

dialogavam, deixando latente uma sociedade toldada pela corrupção: 
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“A maka é outra. E mesmo esse empate fora não foi mau. Não trabalharam o 

árbitro. Desde que eu deixei, sabes que deixei a direcção e desde aí, pronto. Não 

trabalharam o árbitro.” 

“O quê?”  

“Sim. Aqui em África ou abonas o árbitro com notas verdes ou estás fodido.” 

“Estamos a falar muito alto, pá.” (1M&OV-DUC, p. 14,15)    

 

O uso do deíctico espacial na expressão “Aqui em África” remete para 

um espaço circunscrito, mas o alcance da crítica é universal, pois a prática da 

corrupção está presente quer no futebol, quer nas esferas políticas e sociais.    

A morte é também perspectivada pelo próprio morto “Sem mim nada 

disto era possível. Encontrarem-se. Tecerem intrigas. Exibirem roupas. Arranjar 

engates. Tanta coisa! E metem-me numa caixa, uma autêntica caixa.” 

(1M&OV-DUC, p. 13), tornando-se ele próprio sujeito e objecto da narração: 

“Afinal a morte nunca é nossa mas dos outros.” (1M&OV-DUC, p. 13)   

O encontro motiva-se por um móbil de carácter universal – a morte – no 

entanto, este “espaço de liberdade de expressão” (1M&OV-DUC, p.18) torna-se 

palco de diversidade ideológica: “Mas tu achas bem a organização das 

mulheres do partido cantar um hino do maqui, isso está certo, mas, de repente, 

entrar no paleio do padre, onde é que está o ateísmo científico que elas 

aprenderam?” (1M&OV-DUC, p. 19).  

Pela óptica do defunto, o narrador traça uma reflexão social; o estado de 

“atingir o zero”52 parace ser o lugar da lucidez e da interpretação: 

 

“Filho de um comboio de putas! É demais. Um corrupto a fazer-me o elogio 

fúnebre. Eu conheço a conta bancária dele na Suíça. Só por isso renunciaria a ir para o 

céu. Encontrar esse cabrão no inferno, que é o lugar dele, e enfiar-lhe pela boca adentro 

uma acha de fogo desabençoada pelo diabo. E vai passar na televisão à minha custa. 

Ele que se péla todo quando recebe telefonemas de rosqueiras a dizerem que o viram 

na televisão. Este país está de rastos.” (1M&OV-DUC, p. 21)  

 

Neste desconcerto social onde imperam as políticas decalcadas do 

sovietismo, o morto decide ressuscitar sem autorização do governo implicando 

logo medidas burocráticas. Perante a indignação e o espanto das pessoas - 
                                                 
52

 Neto, Agostinho, (1987). Renúncia Impossível, Lisboa: IN-CM.  
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“Mas… Meu Deus! Se ele se levantou do caixão como é que morreu?” (p. 24), 

as personagens apresentam soluções de acordo com as suas crenças – 

segundo o padre “Há que aguardar e esperar pelos desígnios de Deus. Parece-

me andar por aqui a mão do diabo…” (1M&OV-DUC, p. 24); no entanto, o 

conservador defendia que: 

 

 “(…) A partir do momento em que foi lavrada a certidão de óbito, repito, morreu. 

O nome e a certidão só é passada após o tempo que confirma a morte. (…) O senhor 

padre desculpe mas eu sou um homem das leis e as leis são dos homens. Não tenho o 

privilégio do acesso a coisas mais elevadas. (…)” (1M&OV-DUC, p. 24)       

 

Através da sátira, Manuel Rui retrata o quotidiano luandense enquanto 

espaço desvirtuado das suas crenças, no sentido de que a rede burocrática é 

tão densa que confere mais importância à criação de leis para travar este 

acontecimento, do que a ele próprio. Após a reacção inicial, assiste-se a um 

temor generalizado de tocar neste assunto, por ser um fenómeno à rebelia do 

Estado: 

 

“Ouvintes, vamos passar a divulgar um comunicado do Ministério da Segurança 

do Estado, chegado há momentos à nossa redação… (…) Neste momento (…), o 

cemitério está sob custódia deste ministério. Assim, alínea á, até nova determinação, fica 

proibido o trânsito automóvel na rua ex-heróis do Buçaco, à fachada principal do 

cemitério. Alínea bê, ficam cancelados os funerais nesse cemitério, devendo ser 

requeridos para outros cemitérios. Alínea cê, as portas do cemitério vão ser 

imediatamente lacradas. (…)” (1M&OV-DUC, p. 26)  

 

A narrativa desenvolve-se em torno deste acontecimento e, no final, 

após o morto ser oficialmente dado como morto é que se dá a grande 

conquista: 

 

“Atenção, muita atenção! Fontes bem informadas pedem-nos para comunicar 

que, a partir de amanhã, o cemitério, até aqui então encerrado ao público, voltará a ser 

franqueado e as áreas limítrofes serão de acesso livre. Muito obrigado.” Explodiram 

palmas e gritos: “Já se pode morrer! Já se pode morrer! É uma conquista! É uma 

conquista!” (1M&OV-DUC, p. 74) 
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A estória traça uma caricatura da sociedade luandense dos anos oitenta 

que se movimenta na indefinição e, no entanto, espelha uma Angola actual, 

onde “impera” uma globalização a funcionar com os modelos ocidentais à moda 

africana. Através de uma escrita subversiva, Manuel Rui transpõe temas 

universais para outros espaços e insere-se nas literaturas pós-coloniais pelo 

reconhecimento de vários lugares de pensamento e de conhecimento.  

Esta mesma preocupação pelo conhecimento dos espaços é visível em 

Ondjaki, que em BDC retoma espaços físicos e memoriais para caracterizar 

uma Angola dominada pela ideologia marxista, pela presença dos cubanos e a 

angolanidade, inerente ao próprio espaço enquanto gerador de múltiplas 

identidades. A trajectória de vida do cozinheiro António, relembrado também em 

ODMR (“Palavras para o velho abacateiro”, pp. 109-116), constitui também um 

exemplo da criação desses “espaços de liberdade” que Manuel Rui invoca e 

que sustentam a própria literatura pós-colonial.  

A morte do cozinheiro António coincide com o fim da guerra e com as 

primeiras eleições em Angola, no entanto, este espaço de clareza é indagado 

pelo autor/narrador: “Eu ainda quis perguntar mas como é que vão fazer 

eleições, se em Angola só há um partido e um presidente… (…)” (BDC, pp. 

133,134)           

O acto de escrita desenvolve-se na senda de cartografar o espaço, não 

necessariamente físico, mas um espaço em processamento de identidade, com 

a complexidade que essa busca implica: 

 

“ (…) esse espaço enorme assim tão pequenino era apenas um quarto, com a 

enorme janela virada para a trepadeira, que estava perto da poeira dela, que estava 

perto das flores, que estava perto da botija de gás vazia, que estava perto do contador 

de água, que estava perto da relva, que estava perto do cacto, que estava perto dos 

caracóis, que estavam perto das lesmas, que estavam perto da baba, que estava perto 

do portão pequeno, que estava perto da caixa de correio branca sem cartas, que estava 

perto da rua, que estava perto de mim – “se tu quiseres ir para outro lugar, nós também 

achamos que é o melhor”. (ODMR, p. 115)   
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O narrador cofunde-se com a figura do viajante e neste processo de 

conhecimento estão presentes os espaços que a mudança implica. A antítese 

marcada pela repetição do advérbio de lugar “perto” e pela expressão “outro 

lugar” definem esse constructo identitário que a escrita forçosamente também 

atravessa, enquanto produto de contaminações culturais até se inscrever como 

transnacional: 

 

“If there is a lesson in the broad shape of this circulation of cultures, it is surely  

that we are all already contaminated by each other, that there is no longer a fully 

autochthonous pure-African culture awaiting salvage by our artists (…). And there is a 

clear sense in some postcolonial writing that the postulation of a unitary Africa over 

against a monolithic West – the binarism of Self and Other – is the last of the shibboleths 

of the modernisers that we must learn to live without.” (Appiah, 1992, p. 124) 

   

Os escritores angolanos alicerçam a literatura nas vivências e no 

conhecimento do espaço. Estes modos de fazer literatura pretendem mostrar o 

que é nacional, pelas interferências das línguas nacionais na língua “oficial”. 

Estes autores, já que escrevem na língua do “outro” – invasor, impositor – 

tiveram que “nacionalizar” a língua apropriando-se dela, como própria. 

Na escrita de Ondjaki assiste-se a um movimento multicultural endógeno, 

pois a escrita é um espaço de re-concentração de tempo-espaço; as próprias 

narrativas vão trazendo à luz do presente memórias angolanas que preenchem 

o universo do narrador, num processo de resgate para a instauração universal 

de Momentos de aqui53.    

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Título de uma obra de Ondjaki. 
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2. Pepetela, Manuel Rui e Ondjaki – contributos para a afirmação da 
cultura angolana  

 

 

Pouco antes da prima mais velha deixar de acreditar na Avó Catarina, vivemos 

um período de riqueza da tradição oral. Diariamente, abdicando dos seus intermediários 

provisórios, ou seja, nós próprios, a Avó Catarina contou-nos (em directo) estórias 

magníficas e um mundo que está tão perto de nós do dia-a-dia, que nem chegamos a 

vê-lo. Ela dividiu as nossas memórias, preparou-nos um a um, para anos mais tarde 

cada um de nós se lembrar da parte que lhe coubesse. Foram tempos de intensa 

passagem de testemunhos vivenciais que a Avó Catarina não permitia que o tempo 

engolisse. Defendendo-se como podia dessas mordidelas da morte, cultivou então nas 

nossas memórias as mais belas, as mais puras, as mais típicas estórias das gentes e 

dos mundos que ela tinha conhecido. (Ondjaki, 2004, p. 85)        

 

As coordenadas de enunciação – eu, aqui e agora – tecem o texto, 

envolvendo-o em contextos e ambiências que originam os romances, estórias e 

contos, que constituem o corpus deste trabalho. A escrita, como se de um 

processo de fabricação do texto se tratasse, através da evocação do fio 

memorial, regista as “mais belas estórias das gentes e dos mundos” – os 

momentos, sendo a chave de acesso para a criação de outros “mundos 

possíveis”.  

As estórias representam a herança cultural, “a riqueza da tradição oral” 

que vai sendo transmitida ao longo das gerações e a escrita, pela mão do 

escritor artesão, inscreve estes testemunhos na História e na Literatura.  

O escritor africano, inicialmente, tinha como principal função alertar as 

consciências da população e incentivá-las a agir, funcionando, assim, como um 

agente social. O eu-colectivo predominava em detrimento do eu, enquanto 

figura individual do escritor. Em Poesia Negra de Expressão Portuguesa (1982)  

pela voz de diversos poetas e poetisas são denunciados os problemas sociais 

de exploração do negro, as injustiças cometidas pelo colono e o silenciamento 

das culturas, e o sujeito lírico, enquanto agente formador/informador, inseria-se 

no meio social e incitava o povo para a mudança. Assim, a consciência 
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colectiva actuava contra a opressão dos colonos, que pretendiam “conhecer os 

seus nativos” para exercer o controlo:  

 

“To the colonialist mind it was always of the utmost importance to be able to say: 

„I know my natives‟, a claim which implied two things at once: (a) that he native was really 

quite simple and (b) that understanding him and controlling him went in hand – 

understanding being a precondition for control and control constituting adequate proof 

understanding.” (Chinua A., 1988, p. 58)  

 

Deste modo, o conceito de herói como um ser individual é diferente nas 

literaturas africanas, sendo mais valorizadas as vivências em grupo: 

            

“The hero concept – the belief in the individual who is different from his fellowmen 

– is [also] almost totally alien to African life; and, as an extension of this, the hero in 

contemporary African fiction is for the most part non-existent. The hero is almost 

nonexistent in contemporary Western literature too, but his descendant, the anti-hero, the 

isolated figure, is a force to be reckoned with. This is not true of African fiction, however. 

Rather, it is the group-felt experience that is all important: what happens to the village, 

the clan, the tribe…” (Larson, C., 1973, p. 65)  

 

Assim, são os “testemunhos vivenciais” que constituem o património 

literário oral e que, através da escrita, ficam registados em contos, estórias e 

romances e constituem a Literatura. Quando o narrador afirma que “a Avó 

Catarina contou-nos (em directo) estórias magníficas e um mundo que está tão 

perto de nós do dia-a-dia, que nem chegamos a vê-lo.”, era a própria avó o 

repositório da literatura oral, que se compõe das vivências, do mundo que nos 

envolve e que, urdida através da escrita pelas estórias, nos permite o acesso 

às histórias dos povos.   

Nesta passagem do oral para o registo escrito, a língua portuguesa é 

utilizada numa dinâmica de abrogação e apropriação, que implica a negação 

da normatividade linguística, imposta pelo colonialismo, e a sua apropriação e 

textualização em diferentes vertentes; neste sentido a tematização linguística 

(Leite, 2003, p. 20), fez com que as literaturas africanas encontrassem 

“maneiras próprias de dialogar com as “tradições”, intertextualizando-as, 

obtusamente, no corpo linguístico.” (Leite, 2003, p. 21) 
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Como as línguas orais têm a sua própria literatura, estas sustentam a 

língua literária, que se escreve e inscreve na língua (idioma), com os seus 

códigos específicos, e neste sentido, o texto não pode ser concebido fora do 

contexto e dos intertextos54. Assim, é constante a interferência do código oral 

no escrito e o uso do discurso indirecto livre; técnicas usadas para compassar 

a escrita ao ritmo da fala: 

 

“(…) no entanto esse maximbombo nunca mais vem, vou parar mesmo um táxi, 

não, Uli, deixa, espero todo o tempo, pois se sentia bem com ele colado, não queria 

pensar na Marina, sua maior amiga que apresentou a Uli e de súbito senamoraram, ela 

até já teve de fazer aborto, mas a ideia veio na mesma, as ideias não se travam com as 

mãos nem vontades, e ela se desapoiou um pouco (…)”
55

 (LU, p. 33).        

 

Como existe sempre um contexto vertical (tradição literária) onde se 

inscrevem as regras e ensinamentos, o uso dos provérbios e saberes 

ancestrais também são constantes nas obras, bem como o uso de peritextos, 

como os glossários, para concatenar os códigos e os contextos: “Para ter um 

mbambi perco muitos songues, se disse Lu, como o adivinho dissera a Lueji. 

Importava? Já não.” (LU, p. 75)    

Neste sentido, a língua literária é entendida como uma herança, embora 

trabalhada numa lógica de negação e adaptação, mas que não pode ser 

renegada e confere ao escritor um estatuto que lhe permite a produção do 

texto56. A língua é pois o material de trabalho para a fabricação do texto, e este, 

transformando-a e alterando-a, questiona o processo social, as tradições, 

inscrevendo a “tradição literária” de uma literatura oral que se mantém viva 

através do cultivo “nas nossas memórias”.  

                                                 
54

 Entenda-se intertexto como referência ao saber da língua. 
55

 O itálico e o sublinhado são nossos. Esta citação comprova a co-fusão do código oral e o escrito, na medida em que 
os diálogos são introduzidos na narrativa sem marcas gráficas específicas. O vocábulo em itálico surge da junção do 
pronome reflexo se e da forma verbal enamoraram, conferindo à narratividade características discursivas.  
56

 O escritor trabalha como um artesão na fabricação do texto, assim, o conceito de texto é entendido na acepção de 
trabalho de língua. Kristeva, (s/d, pp. 10,11) afirma o seguinte: “Mergulhado na língua, o “texto” é, por conseguinte, o 
que ela tem de mais estranho: aquilo que a questiona, aquilo que a transforma, aquilo que a descola de seu 
inconsciente e do automatismo de seu desenvolvimento habitual.” (…) Assim, por um duplo jogo: na matéria da língua 
e na história social, o texto se instala no real que o engendra; ele faz parte do vasto processo do movimento material e 
histórico (…)”.  
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É através deste trabalho de produção do texto que se fixam as estórias, 

que se (re)constróem as histórias e se questiona a História57. Nas literaturas 

africanas, o processo de narração implica-se na sociedade, uma vez que a 

Literatura funciona como um meio de denúncia e o escritor continua a ser um 

agente de transformação social. Depois de um período de influência da escrita 

ocidental, os jovens africanos utilizam a escrita como um exercício de auto-

conhecimento – exemplo deste processo é o Movimento cultural “Vamos 

descobrir Angola!”, tal como afirma Ervedosa (s/d, p. 82): 

 

“Enquanto estudam o mundo que os rodeia, o mundo angolano de que eles 

faziam parte mas que tão mal lhes haviam ensinado, começa a germinar uma literatura 

que seria a expressão da sua maneira de sentir, o veículo das suas aspirações, uma 

literatura de combate pelo seu povo”.  

 

Estes movimentos de libertação58 exprimiram-se através do género 

lírico, uma vez que esta tipologia textual permite, numa condensação temática, 

uma escrita pautada pelo ritmo de uma vida de exploração e permite uma 

maior aproximação das literaturas orais – veja-se o poema Monangamba de 

António Jacinto (1982, pp. 63-65): 

 

 

Naquela roça grande não tem chuva 

é o suor do meu rosto que rega as plantações; 

 

Naquela roça grande tem café maduro 

e aquele vermelho-cereja  

são gotas do meu sangue feito seiva.  

(…) 

                                                 
57

 História é um conceito que possui vários sentidos, desde o de narrativa imaginada (história) ao relato autêntico de 
uma ocorrência, simples ou complexa. Neste sentido, ficção e história misturam-se, uma vez que o historiador e o 
literato movem-se no “como se”, no campo da possibilidade, como salienta Ricoeur (1983, p. 275): ”(…) l ‟histoire ne 
fait pas autre chose que la philologie ou la critique textuelle: lorsque la lecture d‟un texte reçu ou celle d‟une 
interprétation reçue apparaît discordante par rapport à d‟autres faits acceptés, le philologue ou le critique réordonnent le 
détail pour rendre l‟ ensemble à nouveau intelligible. Écrire, c‟est réécrire. Pour l‟ historien, tout ce qui fait énigme 
devient défi à l‟égard des critères de ce qui, à ses yeux, fait qu‟une histoire peut être suivie et acceptée.”  
58

 Além do já referenciado movimento intelectual “Vamos descobrir Angola!”, em 1950 surge o Movimento dos Novos 
Intelectuais de Angola. Em 1951, publicam a revista Mensagem, na qual dão voz às suas aspirações e ideologias. 
Influenciados pelo Modernismo Brasileiro, foi essencialmente um movimento de poetas, voltados para o seu povo e 
para a simbologia da própria terra.  
Na verdade, este Movimento teve uma curtíssima duração, é constituído apenas por quatro números em dois volumes, 
sendo que o primeiro volume pouco mais é do que os estatutos do Movimento.     
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Quem dá dinheiro para o patrão comprar  

máquinas, carros, senhoras 

e cabeças de preto para os motores?  

 

Quem faz o branco prosperar, 

Ter barriga grande  - ter dinheiro? 

- Quem?   

 (…) 

     - “Monangambééé…” 

 

 

O romance59, apesar de ser um género instável, converteu-se no “estudo 

da alma humana e das relações sociais, em reflexão filosófica, em reportagem, 

em testemunho polémico (…)” (Aguiar e Silva, s/d, p. 243). Nas sociedades 

africanas, o romance e o conto surgem também como práticas narrativas neste 

contexto de fervilhação de ideias e de contestação social e, os escritores, 

utilizando estratégias próprias, adequam estes géneros às suas práticas 

narrativas reflectindo sobre a nação, a (re)construção cultural e o futuro. O 

texto literário, fabricado segundo normas e convenções arquitextuais, 

representa, no entanto, uma exteriorização irrepetível do idiolecto literário do 

seu emissor.  

Nesta perspectiva, estão subjacentes as relações entre culturas e 

literaturas, pois, os pressupostos estabelecidos com base na “grande literatura” 

do Ocidente não são exportáveis para outros âmbitos culturais, onde são 

recorrentes as diferenças, mesmo no meio da sua escrita. As literaturas 

africanas, de feição marcadamente oralizante, alicerçam-se nesses textos 

performativos e oferecem alternativas às formas tradicionais de conceber quer 

o género, quer a literatura. Assim, há uma profunda co-relação entre a 

literatura, enquanto littera e as literaturas orais que são a infra-estrutura dessa 

                                                 
59

 Sobre este conceito, cf. Aguiar e Silva. V. M., de. s/d. Teoria e Metodologia Literárias, Lisboa: Universidade Aberta. 
p. 243) afirma: “Na Idade Média, o vocábulo romance (espanhol romance, francês romanz, italiano romanzo) designou 
primeiramente a língua vulgar, a língua românica que, embora resultado de uma transformação do latim, se 
apresentava já bem diferente em relação a este idioma. Depois, a palavra romance ganhou um significado literário, 
designando determinadas composições redigidas em língua vulgar e não na língua latina, própria dos clérigos. Apesar 
das suas flutuações semânticas, o vocábulo romance passou a denominar sobretudo composições literárias de cunho 
narrativo. Tais composições eram primitivamente em verso – o romance em prosa é um pouco mais tardio – próprias 
para serem recitadas e lidas, e apresentava, muitas vezes um enredo fabuloso e complicado.        



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 91 

nova forma de trabalhar o texto, como artefacto, originado nessa 

imbricação/hibridismo.  

Esta literatura está associada aos mitos de fundação, que funcionam 

como actantes num processo de (re)construção quer topográfica, quer cultural 

e literária: 

 

“Faltavam poucos meses para a mudança do século. Os velhos mitos renasciam 

com a aproximação do ano 2000. Medos. Esperanças. Arritimias. Fim do Mundo, 

Julgamento Final? Bem procurávamos nos afastar desses temores, pensando isso são 

mitos da Europa, lendas criadas a partir dos semitas e do Novo Testamento, que temos 

nós, bantos, a ver com isso, os nossos mitos são outros, de nascimento e formação não 

de mortes e catástrofes escritas em livros antigos.” (LU, p. 26) 

 

Através da polifonia de vozes narrativas e de diversos ângulos de 

focalização, o escritor dá voz à (re)construção do país, alicerçando-a em mitos 

dinâmicos. A relação triádica entre o mito, a história e a escrita funciona numa 

interacção constante e, tal como os povos procuram os mitos para sustentarem 

a sua História de fundação, os escritores levantam questões sobre o próprio 

acto de escrita e desconstroem as visões ocidentais sobre a função do escritor, 

tal como se verifica nesta passagem (LU, p. 26): “E sou eu realmente escritor? 

Há vinte anos me pergunto, apesar de nisso crer há mais de quarenta, quando 

imaginei o primeiro conto.” Angústias de quem se procura toda a vida, 

enchendo páginas para resolver enigma”.  

Em LU é claramente desconstruído o estatuto do escritor ocidental: o 

narrador participa na narrativa e interage com as suas personagens: “Tomava 

meu café, quando do quarto do fundo surgiu o Afonso Mabiala.” (LU, p. 96) e, 

com um tom profundamente irónico desvela os seus rituais de escrita: 

 

“(…) Para escrever, além de outros rituais, tinha de estar em jejum absoluto, de 

comida, bebida e mulher, todo nu e só com uma meia no pé esquerdo. Isso da meia no 

pé esquerdo não é ritual, mas necessidade. Quando escrevo tenho o tique de coçar o pé 

direito com o esquerdo.” 
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Desta forma, o escritor vai parodiando os artistas ocidentais e os rituais 

que usam para se posicionarem num local prestigiado da sociedade. O artista 

angolano, entre a voz e a palavra, procura registar os acontecimentos histórico-

sociais que modificaram a sua História num tempo recente. O escritor angolano 

é o porta-voz de uma sociedade em construção, por isso, o seu estatuto 

transforma-se antes numa missão que consiste em procurar as suas raízes 

culturais e os mitos fundacionais para, tal como Lu fez com a estória de Lueji, 

corporizar as suas origens.  

Neste modo de desconstruir os padrões e normas ocidentais, os 

escritores angolanos intentam outras formas de comunicação literária, 

modificando os géneros que estão sempre sujeitos à globalidade do sistema 

social de onde são originários. Desta forma, Pepetela, traçando reflexões 

metatextuais no corpo da própria narrativa, define a sua forma de fazer géneros 

literários:  

 

“Esta é a estória verdadeira do que se passou no Cahama. Do que passou todos 

os dias no nosso Sul, mítico-verdadeiro. Vem um gajo, resolve mudar tudo. Claro, 

aconteceu o que tinha de acontecer (…) vem da terra da lógica matemática, da 

racionalidade elevada ao infinito, não pode entender os improfissionais que nós somos. 

Improfissionais feiticistas. Quer realismo, mas recusando o realismo de Kafka, e não 

entendeu qual é o realismo aqui, o animista” (LU, p. 75).     

     

Nestas linhas, Jaime ao travar este diálogo com Lu sobre o prototexto 

que seria representado no bailado, descreve também o próprio acto de fazer 

literatura. O checo, alheio à cultura africana, modificou o texto sem o 

contextualizar na sua cultura e sem respeitar os rituais próprios das sociedades 

onde surgem os mitos de fundação, resultando o espectáculo num fracasso. 

Através de uma ironia profunda, Pepetela constrói modos de fazer literatura, 

desconstruindo os padrões e normas ocidentais: a literatura angolana surge do 

“improfissionalismo” dos africanos face à “racionalidade elevada ao infinito”, à 

junção dos mitos dinâmicos e das crenças que os tornam “feiticistas”, mas que, 

aliando todas estas características, compõem uma literatura própria. 
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É através do realismo animista que a literatura se aproxima da voz do 

povo, veículo de comunicação literária e repositório de estórias que constituem 

a própria História de Angola.          

O modo de fazer a narrativa altera-se, na medida em que estas 

literaturas têm necessidade de afirmar outros que se identifiquem com os seus 

meios de expressão e com o seu contexto histórico e social. Neste sentido, o 

romance60 angolano entretece-se de lirismo, mostrando intensidade poética 

num modo de viver: 

 

“Naquela hora em que os pescadores atravessavam o canal com seus 

apetrechos tão resumidos para virem fazer a aguada, o mar abria boca-réstia de sono 

ainda em maré baixa a espreguiçar-se, sonolentamente, sob o sol sem nuvem. Esteira 

de dormir qualquer liturgia mesmo de difícil, um esse porém afofalhado imenso de se 

apresentar sem vaga, na areia da beira-praia, em desinteresse de pureza pisada de 

ilusão. (…) Essências de peixe. Néctares de algas, plantas e coisa no ar como aroma de 

árvore e fruto de beira-rio, amadurecido. Rescaldo ou quê.” (RS, p. 9)   

 

Estas obras mostram a capacidade de autonomia e de abertura das 

sociedades africanas e, consequentemente, pretendem repensar a posição do 

escritor e a questão do cânone, face às novas literaturas. 

O uso singular que cada escritor faz da língua literária e, de uma forma 

mais geral, do policódigo literário, permite determinar características que 

subjazem às diferentes literaturas e posicionar a questão do cânone à luz da 

emergência das literaturas contemporâneas, uma vez que este polissistema 

está sujeito a sistemas culturais específicos e, como tal, a noção de “cânone 

regional”61 permite diferenciar os valores específicos das diversas literaturas: 

 

“Todo o cânone é regional, está interessado numa cultura a partir de modelos 

que provêm da auto-organização dessa actividade cultural, o que, ao teorizar-se a partir 

de uma hermenêutica diatópica, permite sublinhar a escassa consistência do 

                                                 
60

 Neste sentido, entendemos que os géneros literários não se dividem de uma forma estanque, estes podem interagir 
em vários graus, com diferentes intensidades. Sobre este assunto, Jean-Yves Tadié (1994, pp. 6,7) afirmou: (…) entre 
les genres et les techniques littéraires, les différences ne tiennent pás à des oppositions brutales, comme celle, à quoi 
on a longtemps cru, entre prose et poésie, entre musique et évocation reáliste; ces différences sont dues à des 
répartitions variables de functions, d‟ ailleurs souvent plus fines que celles du langage. Tout roman est, si peu que ce 
soit, poème; tout poème est, à quelque degré, récit”.      
61

 Esta posição é defendida por Walter Mignolo. Cf. Yvancos (2001, p. 438).  
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universalismo enquanto imposição de um ponto de vista regional (…)” (Yvancos, 2001, p. 

424)   

 

O cânone literário, enquanto “conjunto de obras que são consideradas 

relevantes e modulares, em estreita conexão com uma determinada hierarquia 

atribuída aos diversos géneros” (Aguiar e Silva, s/d, p. 131) sempre esteve 

sujeito à emergência e à modificação dos géneros derivados da dinâmica do 

sistema literário e, como tal, a “regionalização” do cânone vem chamar a 

atenção para a necessidade de repensar o estatuto da “literatura elevada” e 

para a necessidade de se valorizar os fenómenos de influência e a osmose que 

ocorre entre a literatura periférica e a literatura central, no sentido em que estas 

podem interagir num sistema de partilha e assim contribuir para o 

enriquecimento literário universal: “Mas o Mundo deixara de ser o somatório de 

mundos fechados, era um só, cada vez mais mestiço.” (LU, pp. 26,27)   

As literaturas africanas distinguem-se das literaturas europeias pelas 

temáticas que abordam e pela representação do espaço e do tempo; 

indissociável de contextos e de intertextos, a literatura é um meio de 

autognose, pois recupera a cultura silenciada - os seus mitos fundadores, 

tradições, património oral – para a inscrever no panorama das literaturas do 

mundo. 

A História é uma das linhas vectoriais da literatura angolana pós-

colonial, na medida em que sustenta a narratividade e participa no processo de 

reconstrução da identidade cultural do país. As versões da história trabalham 

como uma espécie de palimpsesto62, funcionando a obra como um espaço 

textual múltiplo, na medida em que outros textos estão implicados na textura 

deste.   

Em GF, as páginas da história de Oliveira Cadornega funcionam como 

esse texto previamente escrito; no entanto, através de técnicas narrativas, o 

narrador vai contando as estórias da sociedade, e numa espécie de metatexto 

descreve o próprio acto de escrita de Cadornega, historiador da época. As 

                                                 
62

 Utilizamos este conceito para designar o texto (ou corpus de texto) que existe antes e debaixo de um determinado 
texto. O texto palimpséstico é um texto absorvido e apagado por outro texto, mas que emerge, sob forma latente ou 
forma explícita, na estrutura de superfície desse outro texto. Ao subtexto e hipotexto, pelas suas características de 
ocultação, atribui-lhe Riffaterre a designação de texto-fantasma (ghost-text). Cf. Aguiar e Silva, (s/d, p. 214).   
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estórias da família Van Dum servem de pretexto para o escravo surdo-mudo 

desenvolver a sua narratividade sobre a sociedade da época e reconstruir as 

versões da História. Este escravo, “pertença” de Baltasar Van Dum, chefe de 

família, vai descrevendo todas as peripécias desta família, participando da 

intriga, narrando estórias, com uma dimensão dialógica, prevê que, através do 

testemunho, se faça a correcção da História:  

 

“Não é só curiosidade vã, eu tenho sentido da História e da necessidade de a 

alimentar, embora os padres e outros europeus digam que não temos nem sabemos o 

que é História. Sou muito diferente do governador Pedro César de Menezes, que deixou 

se perderem todos os documentos de Luanda, (…)" (GF, p. 120) 

 

Nesta reflexão do escravo, além do desejo de alimentar a História, este, 

numa visão crítica, denuncia o menosprezo que os padres e europeus tinham 

pelos africanos por estes serem povos “sem escrita”. O escravo, como 

acompanhava sempre Van Dum, descreve as suas jogadas ardilosas para 

agradar aos mafulos e aos portugueses, tal como Ambrósio, filho de Van Dum 

afirma “Lucro em todas as frentes.” (GF, p. 136) 

Neste interesse de controlar o tráfico negreiro, o próprio escravo, mais 

do que tecer uma denúncia aos europeus e à sua ambição, como se verifica 

nesta reflexão sobre Pedro César: “Os brancos são mesmo engraçados. Ele 

não parecia estar muito preocupado por se encontrar preso longe dos súbditos 

e não poder fazer algo por estes. O problema que lhe estragava as noites era 

não poder estar perto das suas pratas.” (GF, p. 119), escalpeliza as relações 

humanas que se baseiam em jogos de poder e na própria anulação da 

condição humana: “Mas tinham de chegar ao tráfico de dez mil escravos por 

ano, número atingido antes regularmente pelos portugueses para o Brasil.” 

(GF, p. 126) 

O narrador escravo, caracterizado pela sua mudez (e por isso, de 

extrema confiança para Van Dum) interage com as demais personagens e 

desvela os seus sentimentos em relação a estas. Apaixonado por Catarina e 

seduzido pelos poderes de Matilde, descreve o quotidiano da família Van Dum. 

O seu multiperspectivismo narrativo permite ao leitor projectar a casa desta 
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gloriosa família, as ruas de Luanda por onde Baltasar caminhava, as Bodegas 

onde Baltasar sempre arranjara pretexto para comemorar alguma coisa, jogar 

cartas e trocar informações. Deste modo, o leitor pode embrenhar-se nestas 

relações familiares onde se fizeram estas páginas de estórias, que surgem 

numa tentativa de corrigir a História. Através do seu olhar e movimentação, 

“assistimos” às festas e às reuniões que este presencia e os espaços vazios 

são preenchidos com a liberdade da imaginação: “Um escravo não tem direitos, 

não tem nenhuma liberdade. Apenas uma coisa lhe não podem amarrar: a 

imaginação. Sirvo-me sempre dela para completar relatos que me são 

sonegados, tapando os vazios.” (GF, p. 14)  

Este metatexto sobre o próprio acto de fabricação textual, denuncia o 

escritor que aparece camuflado, sustentando a narratividade do escravo, pois a 

mesma “técnica” é expressa em LU: 

 

“Vão dizer, isto ela não me contou. Claro. Por muita confidência que me tenha 

feito. Mas precisava? E a imaginação do escritor não preenche os vazios? (…) Mas 

também o leitor tem o direito a usar da imaginação. Para ele fica o prazer de inventar a 

verdadeira razão do olhar vago de Lu, ao andar pelas ruas de Luanda.” (LU, p. 158) 

 

Tal como o narrador de LU, este escravo também utiliza os poderes 

mágicos da pemba (GF, p. 393) para inscrever na História os dados que retém 

na sua memória cultural e denuncia, assim, o silenciamento e as rasuras a que 

as culturas locais foram sujeitas ao longo dos tempos: 

 

“Na roda de jogadores, se gabara primeiro o Menezes de que estando em 

Massangano, tinha conseguido acabar com as danças dos negros, claramente 

inspiradas pelo diabo. Imaginem, dizia o governador, que homens e mulheres formam 

uma roda, quase nus, e então, ao rítimo de tambores, dançam se contorcendo em 

movimentos lascivos e chegam mesmo a juntar os umbigos dos homens com os das 

mulheres, numa alusão a actos que me envergonho de designar. Uma noite fizeram uma 

coisa dessas satânicas no terreiro (…) Os soldados cercaram os dançarinos, cortaram as 

orelhas de alguns, foram chicoteando outros pelas ruas da vila. Se gabava o Menezes, 

nunca mais esqueceriam a lição, fugiriam de bailes como o diabo da cruz.” (GF, p. 153) 
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A inquisição actuava também sobre todos os feiticeiros, queimados na 

fogueira pelas suas “práticas diabólicas” (GF, p. 154), revelando a crítica à 

forma de actuação e expansão da doutrina de Cristo: 

 

“ (…) Ao fim da tarde, farto de tanta teimosia, num negro educado pelos 

portugueses, pegou num chicote e açoitou-o até lhe fazer entrar a razão, porque esta 

gente só assim aprende. (…) E o governador Pedro César de Meneses deu mais uma 

gargalhada, satisfeito da forma piedosa como sempre defendeu e fez defender a 

doutrina de Cristo.” (GF, p. 155)    

 

Os próprios sentimentos e reacções são analisados e comparados; 

enquanto o adultério para os brancos era sinónimo de “drama”, que 

desencadeava problemas, tais como: “saber com quem ficam os filhos e como 

vão dividir as propriedades e os bens, (…)”, o escravo afirma que “Na terra da 

minha mãe é tudo muito mais fácil, o enganador apanhado em flagrante tem de 

pagar uma multa, que alguns chamam macoji, e pronto, (…) Continuam todos 

amigos, a paz reina.” (GF, p. 161).  

Este escravo, que pretende usar a “neutralidade tradicional e 

necessária” (página 183), exalta-se, todavia, quando compara a cultura do seu 

povo com a “civilizada Europa”:  

 

“Claro que há épocas de fome e nessas alturas tudo serve para alimento. 

Também na civilizada Europa, que eu saiba. O meu dono contou, ele era criança, houve 

um Inverno tão rigoroso que a comida acabou e na casa dele comeram ratos. Não os 

nossos gordos e asseados ratos do mato, mas os miseráveis ratinhos de casa, que só 

vivem no esterco, uma porcaria.” (GF, p. 183) 

 

A voz do escravo e todos os seus relatos que compõem esta obra 

inscrevem-se numa errância de uma nova mapeação, na medida em que, pelo 

testemunho do escravo surdo de Baltazar, o leitor tem acesso a uma polifonia 

de vozes que denunciam os abusos do colonialismo, tal como a violência com 

que foi pregado o Catolicismo e a subversão da palavra de Deus pelos Padres 

– o Padre Tavares que destruiu “o manipanso” responsável por chamar a 

chuva no kimbo do soba Kitela, na Kilunda. Este Padre queria, pela força, 
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impor a fé cristã, menosprezando os deuses e as crenças locais, tal como se 

pode ler nesta reprodução do seu discurso em primeira pessoa: 

  

“Muito tempo perdi a lhe explicar que aquilo não trazia chuva nenhuma, era 

crendice pagã de quem é ignorante da verdadeira Verdade, a chuva só vinha se o bom 

Deus quisesse e o que devíamos fazer era rezar com muita fé para que o verdadeiro 

Senhor soltasse a água das nuvens. Mas ele chorava e pedia, estava aterrorizado, não 

sei se por medo do povo, se por medo do feitiço. Me mantive firme como um guerreiro de 

Cristo, não podia deixar de ser.” (GF, p. 200)
63

     

 

O problema da raça também é aqui relatado. Dona Inocência, mulher 

oficial de Van Dum era “filha dum pequeno soba da Kilunda. Esta senhora, 

dona mesmo, apesar de ser bem mais escura do que eu, seu escravo (…) (GF, 

p. 21) condenava as relações de quintal que os filhos e o próprio marido tinham 

com as escravas, das quais resultavam cafuzos de olhos claros, o que, 

significava uma regressão na raça: 

 

“De facto, no pensamento de D. Inocência, só Gertrudes e Matilde tinham 

avançado na raça, pois foram as únicas pessoas a ter filhos com brancos. Rodrigo e 

Hermenegildo tinham feito filhos em negras, o que significava regredir em relação a um 

ideal, o da alvura.” (GF, p. 239)   

 

Os próprios filhos quando se tornam adultos preconizam esta ideologia, 

mesmo sendo eles próprios filhos da mistura racial - Rodrigo, “o do olho verde” 

quando chegou da guerra descreveu o seguinte cenário: 

 

“E o pior, pai, é que ainda tive de acabar com um inimigo que me fez frente, o 

que vale era um negro, senão ficaria com muitos problemas morais por matar alguém da 

nossa sagrada religião. O negro até pode ser baptizado, mas nunca é a mesma coisa, 

pois não, pai?” (GF, p. 310).      

 

                                                 
63

 O sublinhado é nosso. De notar que o narrador, na escrita do seu relato, emprega a maiúscula na palavra Verdade 
para enfatizar, com profunda ironia, o tom fervoroso com que este “guerreiro de Cristo”, como se autonomeava, 
destruía as crenças e os objectos de culto dos povos locais, impondo a Cruz que “simboliza o amor de Deus pelos 
homens” (GF, p. 201), mostrando que aqueles que antes “faziam macacadas que o gentio faz, quando nas suas cenas 
de feitiçaria abjecta” (Gf, p. 198) passaram a “rezar à volta da cruz e de facto chovia, (…)” (GF, p. 201). 
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Sendo ele fruto de mistura de raças e portanto, apontado pelos 

holandeses que consideravam o mulato uma criação dos portugueses de 

“seres aberrantes, contra a Natureza” (GF, p. 377), opinião esta geradora de 

outras discussões acerca de raças, baseada em suposições: “Os negros e 

brancos são gente, tudo bem, mas cada um no seu canto, nada de misturas. 

Os portugueses se misturam com mulheres negras, mas continuam a 

considerar os negros seres inferiores.” (GF, p. 377).     

Abrindo os seus capítulos com citações de documentos históricos, o 

narrador vai explicando e clarificando o leitor, sendo desta forma deposto o 

centro, pelo texto que é narrado nas margens. A História, como uma única 

versão totalizadora e homogénea, dá lugar a uma outra narrativa da nação, 

através da descentralização do narrador/escravo, que se dissolve por todos os 

elementos da família Van Dum e se imiscui nas estórias que compõem e 

participam na reescrita da História. Este escravo, portador da voz das margens, 

exerce um contraponto com o cronista português, Oliveira Cadornega, pois o 

seu discurso é desconstruído na narrativização do escravo:   

 

“Logo aproveitou Ambrósio para perguntar a Cadornega: 

(…)  

- E vai apresentar o governador Sottomayor da maneira como fala dele aqui 

entre amigos? Porque li algumas crónicas e até poemas sobre os reis e heróis de 

Portugal, que só cantam coisas sublimes e grandiosas, como se não existissem as 

menos gloriosas. 

(…) 

   - Chega a ser uma questão de moral. Se escrevo sobre as grandezas de 

Portugal, como posso contar as coisas mesquinhas? Não, essas ficam no tinteiro, pois 

não interessam para a história. Será necessário saber interpretar uma crónica. 

Personagem que não aparece revestida de grandes encómios é porque não prestava 

mesmo para nada e só o pudor do escritor salvaguarda a sua memória. Assim se tem 

feito, assim se deve ser.” (GF, pp. 268,269)  

 

O escravo ao mesmo tempo que relata o diálogo do futuro cronista com 

Ambrósio, acerca dos preceitos que norteiam os seus testemunhos, escreve 

outra versão da história, desconstruindo essas normas. Pela sua pena, a 

família Van Dum tornou-se gloriosa, facto este que não impediu o narrador de 
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questionar as decisões das personagens, de descrever as suas características 

peculiares e explorar o seu íntimo.  

Este narrador condena-se quando não segue com rigor uma conduta 

objectiva, devido aos sentimentos despoletados pelas estórias que ultrapassam 

a rigidez da história: “Mas já me estou a exaltar, abandonando a neutralidade 

tradicional e necessária” (GF, p. 183).  

Em cada capítulo descrevem-se episódios dos filhos de Baltasar Van 

Dum e decorre em paralelo a estas acções/estórias, episódios da história da 

ocupação de Luanda pelos mafulos, durante os sete anos, profetizados por 

Matilde. Os filhos de Baltasar dividiam-se em dois grupos: os filhos do seu 

casamento cristão com D. Inocência e os filhos do quintal, subestimados pelo 

próprio Baltasar, mas que cumprem um papel relevante na obra, pois é graças 

à sua presença/acção que se procede à recuperação da objectivação dos 

factos, como no episódio em que Nicolau chega com a caravana de escravos 

do interior: “- Como sempre. Tentaram uma fuga, apesar de virem sempre 

amarrados. Tive de mandar cortar a cabeça a um, o mais velho de todos, para 

exemplo. E chibatar uma boa dezena. Acalmaram então. “ (GF, p. 224)   

Esta obra, marcada pela pluralidade de testemunhos narrativos, num 

período histórico limitado, ultrapassa-o e insere-se na actualidade, pela 

vidência e clarividência do Escravo e pelas profecias de Matilde. 

Através do poder da pemba e das profecias de Matilde, o narrador 

consegue escrever a sua história e vingar a sua promessa, perante a anulação 

das suas capacidades. Nestas estórias salientam-se os tributos das mulheres, 

como Matilde, que vaticinou os sete anos de domínio holandês, o que a própria 

ficção se encarregou de corrigir na História: ”(…) isso era arte para a bela 

Matilde, a qual profetizara sete anos de ocupação holandesa sobre a costa de 

Angola. Cadornega até conhecia a profecia, aparecendo como da autoria de 

um jesuíta, afinal seu mais ditoso rival.” (GF, p. 269)   

A bela bruxa, pelas suas acções, é já uma mulher que dita os caminhos 

da emancipação, ao participar nas conversas dos homens e a não temer o pai, 

Baltasar Van Dum. No final da obra, o escravo revela a enorme admiração e 

certo temor deste em relação às capacidades da filha.  
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A postura ardilosa desta família evidencia, além de a inserir num mundo 

escravocrata, uma “assimilação” das ténicas para o lucro fácil: vender 

humanos. Van Dum consegue manter-se entre os portugueses e os 

holandeses, facto atestado pelo escravo: “Mas eu conheço o meu dono, não dá 

ponto sem nó. Também estava convencido de que os portugueses iam ganhar 

e queria ficar com alguns trunfos para apresentar em caso de necessidade. (…) 

Ah, grande Van Dum, um vivaço!” (GF, p. 383).  

Esta obra, relatada por uma voz de margem que pretende desconstruir a 

versão unívoca da História colonial, distende o discurso aos tempos actuais e 

atenta já nos novos poderes hegemónicos que conduzem ao aparecimento de 

novos neocolonialismos. Na actualidade, Vladimiro Caposso64 é símbolo dessa 

classe burguesa que surge em Angola, atentatória à liberdade e à paz tão 

apregoada pelos dirigentes dos partidos de libertação.  

A própria personagem central conclui acerca do esquema de corrupção 

de que ele próprio faz parte, como uma peça de engrenagem: 

 

“(…) Mais tarde Caposso descobriu, o jeito eram os tais 20 %. Grande jeito, filho 

da puta. Portanto tinha sido uma engrenagem do cara de rato. (…) Os ratos sempre 

foram espertos, aprenderam a se esquivar na vida, havia demasiados gatos para os 

abocanharem, com a sua arrogância fátua e flácida de gatos obesos. Os ratos, 

magrinhos para se esquinvidarem melhor, acumulavam ouro nos subterrâneos, era isso.” 

(P, pp. 23,24)  

  

Em P, Pepetela retoma uma saga familiar - de Vladimiro Caposso – que, 

tal como Baltasar Van Dum, através de políticas engenhosas e de esquemas 

de corrupção, representa a classe política dos novos poderes vigentes em 

Angola, que se revelam autênticos predadores:       

 

“Caposso acabou por se ligar a um general no activo, o qual em vez de fazer 

uma guerra ou preparar a seguinte, como era neste momento o caso, andava mais 

preocupado em ganhar dinheiro. E a rede montada acabou por desviar umas tantas 

armas e munições para o antigo Katanga e para o Kivu. (…) Karim tem razão, esta gente 

que lida com armas não é muito séria, reconheceu Caposso, mas também não se podia 

                                                 
64

 Protagonista da obra P, de Pepetela. 
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queixar, tinha ganho alguma coisa com o negócio. E estabelecera uma relação com o 

general, (…) tinha acesso a outras mercadorias e oportunidades. Como os diamantes.” 

(P, pp. 260, 261). 

 

Nas obras de Pepetela há sempre uma personagem que não se 

desvirtua dos seus princípios, ainda que resulte essa vinculação em desterro, 

ou em desilusão. Sebastião, amigo de juventude de Vladimiro Caposso, crente 

nos princípios que norteavam o MPLA, mostra esse desencanto: “o homem é o 

lobo do homem, dizia o Hobbes. Estava mais perto da verdade, pelo menos 

nesta terra de lobos.” (P, p. 129) 

Em GU, o escritor, demonstrando tal preocupação de reconstruir a 

história das personagens e da própria África, inscreve os capítulos no tempo - 

A Casa (1961), A chana (1972), O polvo (Abril de 1982), O templo (A partir de 

Julho de 1991). No primeiro capítulo - A Casa (1961) - é o tempo da voz 

colectiva, do ideário de libertação:  

 

“(…) Foram conversando os três e Sara notou que os outros dois se entendiam 

muito bem, mesmo quando o assunto era político. As opiniões eram diferentes, Aníbal 

defendendo as teses marxistas e Marta contestando-as. (…) E de qualquer modo tinham 

um vasto terreno comum, o ódio à ditadura de Salazar e a esperança na independência 

das colónias. Opunham-se nos métodos e na maneira de prever a sociedade futura. 

Uma sociedade onde o Estado ia abolir as classes, segundo Aníbal, uma sociedade sem 

Estado pois este tendia a ser o manto sob o qual novas classes se criariam, segundo 

Marta.” (GU, p. 74,75) 

 

Este grupo de jovens discutia a situação dos seus países e a censura 

em Portugal, que obrigava a um acesso clandestino das informações; para 

além da consciência política, reflectiam também sobre a literatura que se 

estava a criar em África: 

 

“- Vê o livro de Viriato da Cruz. Ele marca a ruptura definitiva com a literatura 

portuguesa. Utilização da voz do povo, na língua que o povo da Luanda usa. Já não tem 

nada a ver com tudo o anterior, em particular com os portugueses. A literatura à frente, a 

expressar o sentimento popular de diferença. Os brasileiros fizeram isso há trinta anos.” 

(GU, p. 78)    
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Na obra de Pepetela o “eu” reflecte vivências, com um pendor biográfico, 

na medida em que o autor viveu no período colonial e participou, como 

guerrilheiro, nas lutas de libertação; no entanto, as suas personagens actuam 

como agentes sociais, na medida em que se movem para mudar a sociedade, 

são intervenientes activos no processo. Em GU, Pepetela revê a sua Geração 

enquanto estudante na Casa dos Estudantes do Império (C.E.I.), projectando-

se na personagem Aníbal, o Sábio: “(…) era aspirante miliciano. Tinha 

terminado no ano anterior o curso de Histórico-Filosóficas e fora fazer o serviço 

militar obrigatório.” (GU, p. 17). 

No entanto, o autor, através de estratégias diegéticas próprias, inicia o 

romance, para depois se desvincular do espaço narrativo: 

  

“Portanto só os ciclos eram eternos. 

(Na prova oral de Aptidão à Faculdade de Letras, em Lisboa, o examinador fez 

uma pergunta ao futuro escritor. Este respondeu hesitantemente, iniciando com um 

portanto. De onde é o Senhor?, perguntou o Professor, ao que o escritor respondeu de 

Angola. Logo vi que não sabia falar português; então desconhece que a palavra portanto 

só se utiliza como conclusão dum raciocínio? (…) Daí a raiva do autor que jurou um dia 

havia de escrever um livro iniciando por essa palavra. Promessa cumprida. E depois 

destes parêntesis, revelador de saudável rancor de trinta anos, esconde-se definitiva e 

prudentemente o autor)” (GU, p. 11) 

 

Neste excerto, o futuro escritor revê-se agora como o autor textual e 

depois deste alerta ao leitor, expande o texto como narrador não participante, 

mas omnisciente, uma vez que revela o íntimo das suas personagens, 

desvelando a personalidade até ao (seu) âmago – caso da personagem Aníbal, 

o Sábio, que funcionando como um desdobramento do próprio autor, analisa o 

comportamento dos outros actantes e reconstrói os factos históricos:    

 

“- Isso da utopia é verdade. Consumo pensar que a nossa geração se devia 

chamar geração da utopia. (…) Pensávamos que íamos construir uma sociedade justa, 

sem diferenças, sem privilégios, sem perseguições, uma comunidade de interesses e 

pensamentos, o Paraíso dos cristãos, em suma. A um momento dado, mesmo que muito 

breve nalguns casos, fomos puros, desinteressados, só pensando no povo e lutando por 



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 104 

ele. E depois… tudo se adulterou, tudo apodreceu, muitos antes de se chegar ao poder. 

(…) A utopia morreu. (…)” (GU, p. 202) 

 

Esta reflexão da personagem reflecte o pensamento do próprio autor, 

enquanto membro desta Geração e voz colectiva dos ideais. Como a escrita do 

romance procede de factos passados, é permitido às personagens viver os 

acontecimentos e analisá-los posteriormente como se se tratasse de um registo 

biográfico. Os estudantes que formaram a Casa dos Estudantes do Império 

seguiram rumos diferentes de vida e as balizas temporárias permitem analisar 

o seu comportamento através de vários pontos de focagem e ao longo do 

tempo. Assim, numa espécie de gradação, as personagens vão acalentando 

sonhos, desenvolvendo papéis activos para a sua realização e, com a distância 

temporal necessária, reflectem sobre as mudanças sociais e analisam o seu 

próprio comportamento: 

 

“- Para falar a verdade, o mal vem de muito atrás. Este país teve uma elite 

intelectual de causar inveja a qualquer país africano. Elite citadina, transitando 

tranquilamente da cultura europeia para a africana, acasalando-as com sucesso, num 

processo que vinha de séculos. Elite que nunca soube aliar-se às elites rurais, 

tradicionais. No século passado, isso foi a causa do fracasso de diferentes tentativas de 

autonomização. (…) E depois, neste século, apesar de muita conversa sobre a ligação 

com o campo, a elite urbana continuou egoisticamente só, considerando-se superior ao 

resto do país. Daí a chamada divisão do nacionalismo angolano, que acabou por se 

manifestar nesta guerra civil, que ninguém queria considerar como tal. (…) (GU, p. 304) 

      

O conhecimento da realidade social funciona como um transtexto65 que 

alimenta o romance enquanto reflexão e sustenta a sua história. Na escrita de 

Pepetela é visível o predomínio dos dados históricos sobre a ficção, 

sustentando-a e conferindo-lhe dinamismo, e as próprias personagens são 

repositórias dessa mesma cultura, partilhando e refutando opiniões sobre os 

cenários sociais e políticos: 

 

                                                 
65

 Aguiar e Silva, V. M. de. (s/d., p. 189) afirma o seguinte: (…) Quer dizer, o contexto, na acepção que este termo 
possui na teoria do texto de Petöfi, articula o texto com um transtexto, isto é, com outros textos com os quais mantém 
relações explícitas, rasuradas ou secretas, e com o real material, com o real social e histórico, com as ideologias, com 
os sistemas de crenças e convicções, etc.”       
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“- É normal, aqui é pouco conhecido, proibidíssimo. Denuncia da forma mais 

violenta o facto colonial. Mas está descansado, ainda vai dar muito que falar. É 

absolutamente indispensável ler Fanon, para entender o presente e o futuro dos nossos 

países. Ele é antilhano, médico, mas está com os argelinos na sua luta pela 

independência. Diz por exemplo que só a violência do colonizado pode fazer ultrapassar 

o complexo de inferioridade que o colonizador lhe inculcou. O colonizado só pode 

adquirir uma personalidade de homem livre se exercer a violência. (…) 

- Por essa teoria, a violência da UPA justifica-se. 

- Exactamente. É a violência dos oprimidos para fazer superar os traumas 

causados pela violência dos opressores. 

- Não estou de acordo. A UPA mata também a gente da minha terra e da tua, os 

contratados que vão trabalhar para as roças de café no norte…” (GU, p. 82)       

  

Este multiperspectivismo desvenda a divisão dos jovens sobre os 

movimentos que surgiam em solo angolano e estavam na origem das guerras 

civis que atentaram contra a liberdade conseguida após o período colonial. A 

própria linguagem narrativa, ao reconstruir os discursos das personagens, 

confere-lhes dinâmica e entusiasmo – caso do pleonasmo “absolutamente 

indispensável” – enfatizando a preocupação ideológica dos jovens intelectuais.      

No entanto, este mesmo grupo de jovens, mentores de uma sociedade 

mais justa e igualitária, mostram-se, anos mais tarde - O Templo (A partir de 

Julho de 1991) - decepcionados: “Nós os intelectuais, sempre tivemos belas 

ideias, mas nunca fomos capazes de as defender a sério. E absurdamente 

criámos um anti-intelectualismo populista que nem nos apercebemos ser 

suicida.” (GU, p. 305)   

No início da obra, uma personagem - Marta - faz um vaticínio em relação 

ao destino de Aníbal, o Sábio: 

 

“- Se não morrer, o que se enquadra melhor com a sua maneira de ser, vai 

desiludir-se. A tal revolução que tem à frente não vai ser como ele a imagina. Nunca 

nenhuma é como os sonhos dos sonhadores. É um sonhador, apesar de toda a sua 

linguagem rigorosa de comunista. Acaba por ter ideias mais libertárias que as minhas, 

que ele chamava de anarquista. As revoluções são para libertar, e libertam quando têm 

sucesso. Mas por um instante apenas. No instante a seguir se esgotam. E tornam-se 

cadáveres putrefactos que os ditos revolucionários carregam às costas toda a vida.” 

(GU, p. 111)   



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 106 

  

Nestas palavras de Marta está condensado o verdadeiro sentido da 

utopia que norteou a vida desta geração de idealistas e esta predição             

cumpriu-se, mas nas suas duas vertentes: “- Enganou-se numa coisa, colocou 

a questão numa alternativa. Eu morri e desencantei-me. Os dois caminhos num 

só”. (GU, p. 202). O próprio autor, com a distância temporal que a vida e o 

posicionamento intelectual implicam, também revela em obras posteriores este 

“desencanto” perante os problemas sociais que ainda hoje assolam Angola. 

Em GU, além da escrita marcadamente reflexiva, de dissecação social, o 

narrador analisa a sociedade contemporânea, num tom irónico – O Templo (A 

partir de Julho de 1991) - Malongo entregara-se ao poder e à corrupção:  

 

“Tinha começado há sete anos. Nos últimos tempos só tratava de negócios 

grandes, recusava representar as firminhas com que iniciara. Agora nadava no meio de 

tubarões e recebia grandes postas dos peixes caçados, já não se contentava com uma 

sardinha. Claro que os assuntos implicavam outros riscos. (…) As condições especiais já 

não eram uma ida a um cabaré de luxo em Paris ou em Bruxelas, todas as despesas 

pagas, ou quinze dias de férias nos Alpes para a família aprender a esquiar. (…) Mas 

mesmo assim ganhava muito dinheiro. Ganhou dez vezes mais num ano que em toda a 

vida anterior. Estava preparado para a paz tão esperada.” (GU, pp. 260, 261) 

 

Este retrato do meio social de Angola denuncia uma burguesia 

capitalista que enriquece pela prática da corrupção e o escritor, como um vate, 

projecta nos negócios de Malongo o futuro de Angola no mundo, pois esta paz 

aparente encobre novas intolerâncias: “E era mesmo a tempo, pois sentia 

ventos de intolerância racial que começavam a soprar pela Europa ocidental, 

vindos da sua previsão de futura grande potência.” (GU, p. 261)  

Nesta linha reflexiva, o narrador profere uma crítica à exploração 

falaciosa dos Mitos: 

 

“ (…) Como as rosas de porcelana, por exemplo. Era ideia antiga, surgida ao ver 

o negócio da tulipa na Holanda. Podia até aproveitar a ideia louca daquele escritor que 

indicou o Leste de Angola como local de origem da rosa de porcelana, ligando a flor à 

mitologia. A publicidade podia ser baseada nos mitos, flores com máscaras tchokue, 

alusões à história do Império Lunda, coisas assim. Quando viesse o primeiro botânico 
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filho da puta a provar que a origem da planta era doutro sítio, até talvez doutro 

continente, já a coisa tinha pegado, era mais um mito. E esse mito dava muito 

dinheiro
66

.” (GU, p. 261)     

 

A ligação da flor à formação de um mito e sua consequente exploração 

capitalista denuncia a superficialidade cultural e a valorização do exótico do 

Ocidente, relativamente às culturas dos países que foram colonizados. O que 

se impunha era o lucro, mesmo que implicasse um desrespeito pelos mitos e 

pela história da terra. Esta obra critica a corrupção da sociedade pós-moderna 

e pós-colonial e revela como o espaço social se tornou gerador de corrupção – 

caso da criação da Igreja de Dominus: 

  

“As litanias introspectivas e murchas da Ásia Menor, transpostas para a Europa 

pelo judaísmo-cristianismo, chocam com a natureza extrospectiva e alegre do africano. 

Os protestantes perceberam isso muito antes e ganharam terreno. Mas estão amarrados 

à ideologia tristonha da Bíblia. Nós cortamos todas as amarras com a Ásia Menor, 

somos uma igreja africana, a primeira que proclama a virtude do amor e da alegria, 

desculpabiliza o prazer, que alia Deus e a festa. Dominus é deus único, mas pagão, 

força sensual da Natureza.  

- Está porreiro – disse Malongo. - Uma Igreja que encoraja os bacanais.(…)  

- Não, tu não entendes nada! (…) – Estás corrompido pela vida devassa da 

Europa, pelo capitalismo materialista que tudo conspurca. (…)” (GU, p. 282)     

 

Nesta perspectiva, a criação da Igreja de Dominus foi ao encontro do 

que a sociedade emergente necessitava: uma igreja que entrasse em ruptura 

com as práticas do cristianismo ocidental e que aliasse a religião ao prazer e à 

desculpabilização. Assim, esta Igreja funciona como uma alegoria, ainda que 

pela ironia, do próprio rumo das problemáticas mundiais actuais: 

 

“ (…) pois em África nasceu o homem e em África nasceu a fala, a palavra 

divina, e em África nasceu a dança, a arte divina, e de África a verdadeira palavra de 

Dominus vai irradiar para o Mundo, desta África aqui nossa, desta terra bendita de todas 

as maravilhas e desde sempre amarfanhada por todas as opressões, que no entanto 

nunca conseguiram abafar completamente a VOZ, (…)” (GU, p. 314) 
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“ (…) Dominus falou, dinheiro da corrupção é sujo, Dominus falou, dinheiro da 

inveja é sujo, Dominus falou, dinheiro de roubo é sujo, Dominus falou e os assistentes 

enchiam os sacos com o dinheiro e as poucas jóias e até mesmo as camisas, (…)” (GU, 

p. 315)   

 

O Templo é o símbolo da realidade angolana numa época actual (A 

partir de Julho de 1991), Luanda está entregue à corrupção e à usurpação dos 

poderes; desta forma Pepetela denuncia o rumo neocolonial que se começou a 

traçar na época pós-independência e que predomina até hoje, tal como relata 

em P, através da personagem Vladimiro Caposso e de todas as outras 

personagens que gravitam à sua volta, por subirem socialmente à custa da 

exploração dos mais fracos e da corrupção que os une e cria uma teia 

complexa de subserviência pela manutenção dos estatutos adquiridos. Numa 

espécie de escrita memorial, Pepetela vai relatando os episódios de vida de 

Caposso mais relevantes para que o leitor tenha acesso às suas estórias e 

através da técnica de flash-back, esse mundo vai-se desvelando, para 

“justificar” certas ponderações e consequentes atitudes da personagem. 

Ao contrário da ordenação cronológica a que Pepetela sujeitou a 

narrativa em GU, em P, as datas não são sequenciais, facto para o qual o 

narrador previne o leitor:  

 

“[Qualquer leitor habituado a ler mais que um livro por década pensou neste momento, 

pronto, lá vamos ter um flash-back para nos explicar de onde vem este Vladimiro Caposso” (…) 

E desde já previno, este não é um livro policial, embora trate de uns tantos filhos da puta. Mais 

previno que haverá muitas misturas de tempos, não nos ficaremos por este ano de 1992 (…)]” 

(P, p.13)    

 

Esta nota introduzida no corpo do texto pelo narrador, marcadamente 

irónica, adverte, desde logo, para o facto de este não ser um livro policial, 

desconstruindo, quer a estrutura tradicional do romance quer as expectativas 

do leitor ao estar perante uma narrativa policial. Assim, num tom irónico, acusa 

ainda a ênfase literária dada à recepção, o que já “vitimou” muitas obras “pois 

democracias dessas de dar a palavra ao leitor já fizeram muita gente ir parar ao 

inferno e muito livro ir para o caixote do lixo.” (P, p. 13) 
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Após esta reflexão metatextual67, o narrador retoma a estória de 

Vladimiro Caposso, homem que acaba de cometer um crime passional e de 

culpabilizar a UNITA:  

 

 “Se atirasse as culpas para a UNITA o partido que afrontara o governo na 

guerra civil e cuja violência era reconhecida até pelos próprios aderentes mais 

imparciais, ninguém ia investigar nada. A polícia governamental acusaria a UNITA, esta 

se defenderia, dizia ser manobra política para a desmoralizar antes das eleições, o 

partido no poder, o MPLA, aproveitava imediatamente para relembrar outros crimes 

cometidos pelos rivais, a polémica se instalava e ninguém ia investigar coisa nenhuma.” 

(P, p. 11)  

 

Em Setembro de 1992 este era o ambiente vivido em Luanda: Maria 

Madalena, “pecadora”, amante de Vladimiro, traíra-o. Este quando 

testemunhou essa realidade, matou os amantes e ilibou-se, lembrando Judas. 

Neste cenário de desculpabilização, as personagens movem-se numa 

sociedade ainda a traçar o seu percurso numa fase de pós-independência. Os 

partidos digladiando-se pelo poder, os atentados sistemáticos, a violência 

contra a população, toda esta ambiência de instabilidade que se instalou logo 

após a independência perdurou e perdura na realidade angolana.   

Vladimiro Caposso, passou, através de golpes políticos e desta cadeia 

estabelecida de favores, de “camarada director, pois não havia outro 

tratamento possível nos tempos do partido único, todo constituído por 

camaradas” (P, p. 17) (ainda que de ideologia burguesa) - a Chefe, pois, “o 

termo camarada, tão prático nas relações humanas, foi abruptamente banido”. 

Caposso era patrão, mas “termo que no entanto trazia conotações negativas do 

tempo colonial, ninguém ousava utilizar. Chefe resolvia perfeitamente o 

problema (…)”. (P, p. 18)  

Apenas no quarto capítulo se remonta a Novembro de 1974, à juventude 

de Caposso, desconhecedor das ideologias políticas que fervilhavam na época, 

arrastado para os comícios pelo seu kamba Sebastião, Caposso alertado pelo 

                                                 
67

  A participação do narrador apresenta-se já como característica da obra do escritor Pepetela. Através da presença do 
narrador na obra, camuflando a figura do próprio escritor, Pepetela desconstrói os modelos ocidentais, questiona o 
estatuto do escritor e abre reflexões acerca da evolução dos modos de fazer literatura.     
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seu pai sobre os efeitos nefastos da política, preferia manter-se no seu 

emprego, na loja do Sô Amílcar: 

 

“- Estou bem na loja, esquece. E não percebo nada dessas políticas, nem me 

vou meter. O meu pai dizia, política causa sarna. Se continuas com essas ideias, vais 

ver, Sebastião, vais passar a vida a te coçar.” (P, p. 82) 

 

Mas logo em Novembro de 1975 “Caposso deixou de ter medo da sarna” 

e no ano da “abençoada” Independência (P, p. 83) o Sô Amilcar entregou-lhe a 

loja; pela primeira vez na vida, Caposso tornava-se proprietário e, com o MPLA 

a dominar, procurou inscrever-se no Movimento, pois “possuir um cartão de 

membro era fundamental para qualquer coisa” (P, p. 91) e, assim, inventou 

uma nova genealogia, ao afirmar ser filho de um revolucionário e a nomear-se 

Vladimiro, tal como Lenine: 

 

“Não lhe custou nada abandonar José, efectivamente só o pai o chamava assim, 

(…). José portanto não foi substituído por Vladimiro, apenas caiu em desuso. Foi nesta 

altura também que arranjou uma assinatura revolucionária, capaz de fazer inveja 

àqueles heróis vindos da mata. Passou a assinar VC, assim mesmo, com maiúsculas, 

com o C aproveitando se cruzar com o segundo braço do V, explicando para quem não 

sabia que não só era o seu nome mas como VC significava também a Vitória é Certa, 

principal palavra de ordem do MPLA (…) Quem poderia imaginar uma assinatura mais 

revolucionária?” (P, p. 95)             

   

A partir deste momento, Vladimiro Caposso começa a dar os seus 

primeiros passos na política e tal como predisse Sebastião “ele se 

proletarizara, de pequeno-burguês passava a pequenino burguês (…). (P, p. 

100) e em Setembro de 1978, este homem “politizou-se” e conseguiu, através 

da ajuda de membros do grupo de Acção, tornar-se ajudante do Secretariado 

do Ministério da Educação:  

 

“(…) talvez não seja muito legal, (…). Chamou a secretária, ditou um certificado 

reconhecendo que Vladimiro Caposso tem a 6ª classe feita em escola X de Novo 

Redondo. Assinou, mandou carimbar, uma das cópias ficou no gabinete para justificar a 

contratação de um jovem como funcionário do ministério.” (P, p. 104).  
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Quando se deu o Congresso que tinha como objectivo mudar o MPLA de 

movimento para Partido, Caposso, devido à sua jovem idade (vinte e dois 

anos) foi enviado para a Juventude do Partido e continuou, desta forma, a sua 

ascensão política e social.      

Feijó é também, como Vladimiro Caposso, um homem com poder 

político e social, do qual também se torna vítima. Menos arrojado e destemido 

do que Caposso, Feijó, personagem de CM, de Manuel Rui é a caricatura de 

um governo corrupto, sustentado por interesses pessoais e, por isso, 

prejudiciais ao desenvolvimento da criação de um País em África.    

As duas personagens “crescem” socialmente, através da corrupção, 

chave de sucesso e de poder. Feijó vivia atormentado na masmorra da sua 

consciência que não permitia fuga de informações. Neste ambiente de 

cumplicidade, o fundamental era “cumprir o (seu) dever” (CM, p. 16) e no 

comportamento da personagem este clima de suspeição reflectia-se nos 

comportamentos estranhos e nos tiques: “Henrique Feijó sentado. Uma golada 

de uísque puro. A coçadela do costume. Pasta aberta. Papel por papel. E 

pouco a pouco a serenidade a temperar-lhe os ânimos.” (CM, p. 23). 

Em CM o segredo torna-se assim a alma da obra que assenta na sua 

exegese, através de teorias que se dizem e contradizem: o segredo deixa de o 

ser quando é partilhado – tese que defende Feijó “os tugas tinham razão, no 

segredo é que está alma do negócio mas outros valores mais altos se 

levantam”. (CM, p. 16), mas que ele próprio não consegue cumprir “Creio que 

há fuga de informações. (…) Não é tanto o caso mas isto saiu de fonte oficial, 

veio para mim e eu transmiti-vos. Só a vocês os dois.” (CM, p. 23) - antítese da 

ideia defendida, dando origem à síntese, que não é mais do que a mensagem 

que atravessa toda a obra – o segredo que é partilhado por todos (mujimbo) e 

que chega mesmo a ser transmitido pela rádio oficial, termina por ser segredo 

para o leitor: “Nem mais, na contradição é que se anuncia a síntese.” (CM, p.  

60); para Feijó este é causador de toda a dialéctica que sustenta a obra e, 

como tal, gerador da corrupção.    

Os problemas sociais resolvem-se, tal como o tique de Feijó, pela 

aparente contradição. Face ao seu tic de se coçar sistematicamente, o médico 
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aconselhou-lhe a seguinte solução “Você, por enquanto, precisa do tic. Nada 

de repressões. Ele é necessário de forma reflexa até que, mediante tratamento, 

realize o caminho consciente para ser e estar como deve e pode. (…) “Então, 

olhe, coce-se para deixar de se coçar.” (CM, p. 117) 

Feijó tentou cumprir rigorosamente o seu “síndrome situacional” que, nas 

palavras do próprio médico “não é nada”, resultando numa explicação 

tautológica “É mesmo um síndroma da situação, situação do paciente, 

situacional, portanto”. (CM, p.123)   

Para resolver o seu problema, Feijó e Joaninha iriam fazer uma viagem 

e, neste contexto, surge a “maka da língua”, que para Joaninha é um 

impedimento na viagem: 

 

“Cala-te com isso. Maka da língua, maka da língua. Isso é as quartas-feiras lá 

nos escribas. Foi com a língua que nos lixaram durante cinco séculos e os outros, 

dessas línguas esquisitas é que nos ajudaram para nos libertarmos do colonialismo. E 

são eles, ainda hoje, que nos ajudam contra os Karkamanos, os fantoches e o 

imperialismo.” (CM, pp. 118,119). 

 

A língua é sujeita a diversas interpretações, “Língua, língua. Pra tua 

mãe a maka é outra. Língua, língua é bacalhau, azeite e conversa de saudade 

com bazantes como a tua prima Arlete” – para Joaninha, pequeno-burguesa, a 

língua associa-se aos costumes e às tradições portuguesas. O azeite é uma 

metonímia da presença dos portugueses em Angola: “(…) e vinho é vê-lo mais 

o azeite que nunca ninguém lhe voltou a pôr um olho em cima , o vinho e o 

azeite, talvez as duas únicas coisas dos portugueses que nos criaram tanta 

saudade.” (P, p. 31) 

Esta mesma sublimação pelos países “desenvolvidos” é defendida por 

Vladimiro Caposso que procura ostentar o seu pretensiosismo em Paris, 

quando demonstrou a sua vontade em comprar um castelo francês para o 

colocar na sua fazenda da Huíla. Mireille, a sua filha que estudava arte em 

Paris, “sentiu humilhação pelo novo-riquismo capossino.” (P, p. 175)  

Este “síndrome” capossino fez com que este erigisse no jardim uma 

réplica da Torre Eiffel, manifestando o seu fascínio pela “Cidade das luzes”: 
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“Nacib, entretanto, olhava para a enorme réplica da torre Eiffel em madeira que 

Caposso tinha mandado erigir no jardim da frente da moradia, em sinal de carinho pela 

capital francesa. (…) Eis o género de obras que o meu velho gostaria de ter feito, ele era 

capaz, bastava ter umas fotografias, e ganhava uma boa maquia com o serviço, pensava 

sempre Nacib. Mas VC não confiava na mão-de-obra local, dizia sempre na origem de 

tudo é melhor. Assim, tinha mandado fazer a torre em Paris, veio mesmo uma equipa 

francesa depois montá-la no jardim, uma despesa e tanto. O máximo do novo riquismo 

boçal, um espalhafato de mau gosto, tinha sido comentado nos jornais da terra
68

.” (P, pp. 

202,203)      

 

Joaninha, Caposso e Malongo representam os vícios sociais e o sistema 

político que, se inicialmente foi pensado de uma forma desprendida e pura, tal 

como o pensou Aníbal, o Sábio, na prática, desenhou-se como um meio de 

corrupção e usurpação de poderes, o que fez com que a Geração da Utopia 

concluísse: 

 

(…) Afinal, tudo caiu no mesmo. Até a venda de produtos ao montinho, sem 

balança, resultado de uma economia de miséria. E a prostituição, os pequenos negócios 

ilegais, os biscates. E a mendicidade dos governantes junto do Banco Mundial, CE, e 

todas as instituições de ajuda. Um povo tão digno tornado mendigo… (…) quisemos 

fazer desta terra um País em África, afinal apenas fizemos mais um país africano.” (GU, 

p. 296)  

 

Esta mentalidade pequeno-burguesa de Joaninha e de Vladimiro 

Caposso é rejeitada pelo Sábio da GU, que descreve o estado da sociedade 

actual em que o homem é o lobo do homem (P). O Sábio, rejeitando infiltrar-se 

nestes poderes que surgiram com a independência, isolou-se e, do alto do 

morro, assiste a esta sociedade de predadores que Pepetela disseca nas suas 

obras ao longo dos tempos. Desta forma, observando a sociedade de um lugar 

privilegiado (porque perspectivada de uma focalização externa), Sábio extrai a 

conclusão desta saga geracional: são todos “capazes e honestos” (P, p. 201) 

mas, deixando de ser dirigentes, destapam a corrupção que os sustenta.  
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O narrador de GU, depositando em Sábio a sua focalização interna, tece 

as estórias que compõem a saga desta geração a que ele próprio pertenceu. 

As personagens são meticulosamente seleccionadas e movem-se numa 

Angola em (re)construção que é o palco das obras e motivo de (des)encontros 

entre gerações.  

No entanto, este romance de Pepetela não se identifica com o roman du 

desespoir, pois, com as suas glórias e os seus fracassos, esta Geração 

inscreveu-se na história e na História de Angola, por participar activamente na 

construção de um país novo, e as gerações futuras – Judite e Orlando – 

possuem o olhar crítico necessário para contestar a indiferença com que então 

se tratavam os problemas e as injustiças socais e traziam consigo a mesma 

vontade de participar na (re)construção do seu país.  

O mesmo poder de intervenção está presente nas crianças Ruca e Zeca 

em QMDSO, de Manuel Rui onde o narrador questiona os valores que norteiam 

uma sociedade à procura de orientação. As personagens movem-se num meio 

social vinculado à ideologia soviética imposta e, como tal, distante dos seus 

ideais e do seu pragmatismo. Nesta narrativa, assiste-se a uma espécie de 

metamorfose das personagens, pois o indivíduo, que decide criar o porco num 

sétimo andar e que tem aspirações de pertencer à burguesia, vê os seus 

projectos complicarem-se, enquanto o porco começa a adquirir hábitos de 

burguês – ouve música e manifesta determinados apetites. Esta sinédoque da 

sociedade luandense nos finais dos anos oitenta, denuncia, pela voz de duas 

crianças – os pioneiros Ruca e Zeca – os kambas de uma sociedade em 

construção. É a escassez alimentar que motiva estes “diálogos 

desmistificadores dos propósitos da pequena-burguesia citadina, da corrupção 

dos quadros burocráticos médios, usando o imperativo nacional para seu 

próprio proveito.” (Venâncio, 1992, p. 53) 

Numa sociedade marcada pelo comunismo de feição marxista-leninista, 

as pessoas movem-se, ajustando-se aos jogos de poderes e parecem 

desvirtuadas das suas culturas e modos de vida. A família de Ruca e Zeca 

habitava num sétimo andar de um prédio “tudo de gentes escriturária, 

secretária. Funcionários de ministérios. Um assessor popular, e até um seguras 
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que andava num carro com duas antenas, foram os militantes do Partido?” 

(QMDSO, p. 10), onde criam à rebelia um porco, desejosos de comerem carne.  

Estes anos, marcados pela pobreza e pelos difíceis acessos aos bens 

mais básicos, são também vividos pela família honesta de Nacib, em P: 

“Normalmente o almoço era o mesmo, arroz com um pouco de peixe frito, o 

prato mais barato do mercado.” (P, p. 41). Nesta sociedade marcada pelos 

“ismos” – “peixefritismos, fungismo e outros ismos da barriga da gente” -  a 

denúncia move os fiscais na tentativa de descobrirem camaradas que caiam 

“na alçada da lei.” (QMDSO, p.7) 

As crianças são conhecedoras do regime político, utilizam termos 

vinculados ao partido e questionam a autoridade dos mais velhos – caso do 

cartaz elaborado pelo camarada Nazário. Apologista do sistema político 

marxista-leninista, Diogo insurge-se contra a burguesia e vaticina o fim de 

todos os burgueses capitalistas, que têm a sua representação na figura do 

porco: “Chamador de bófias é pidesco do antigamente do colono pequena-

burguesia contra-revolucionária como o meu porco mas acabam sempre na 

faca e…” (p. 40). Neste discurso de Diogo é notória a presença desta 

metalinguagem marxista, numa carnavalização literária.  

Da mesma forma que o “suíno estava culto, quase protocolar”, Diogo 

insurgia-se cada vez mais contra o peixefritismo e as “bichas” importadas do 

sistema político soviético. Assim, através da sátira, Manuel Rui denuncia as 

incongruências entre a ideologia imposta e a forma de pensar de um povo.  

Ruca e Zeca, os pioneiros, jogam também neste sistema político de 

acusação e utilizam os meios políticos, numa tentativa de salvar Carnaval da 

Vitória da fúria de Diogo. Na Redacção de Ruca Diogo, dedicada ao “porco 

mais bonito do mundo”, este faz uma crítica ao pai, utilizando também a 

metalinguagem marxista associada à ingenuidade dos sentimentos:  

 

“O meu pai é um reaccionário porque não gosta de peixe frito do povo e ralha 

com a minha mãe. Ele é que é um burguês pequeno mas diz que carnaval da vitória é 

um burguês. Por isso lhe quer matar só por causa de comer a carne. Carnaval da vitória 

é revolucionário porque quando meu pai bateu em mim e no meu irmão Zeca ele lhe 
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quis morder. Nós não vamos deixar matar carnaval da vitória porque a luta continua 

(…)
69

” (QMSO, pp.35,36) 

   

Além destas recorrências vocabulares, na textualização da oralidade é 

frequente a reescrita de siglas como “ó-dê-pê, ”Cê-pê-pê-à”,”Fenelá” e “Vê-dê” 

para, num tom satírico, descrever uma realidade desvirtuada das suas origens, 

provando que “da revolução cubana apenas apanham a vestimenta.” 

(Venâncio, 1992, p. 53)   

No final da obra, a matança do porco serviu para unir todos os 

moradores do prédio: “Espere um momento. Vou buscar a minha mulher, trago 

uma grade e na volta chamo o Faustino com a aparelhagem. Veja se precisam 

de louça e talheres.” (QMSR, p. 65) e, assiste-se a uma libertação das 

personagens e ao resgate da autenticidade do ser angolano que, após a 

libertação, continua(va) o seu excurso na (re)construção cultural. 

Em BDC, Ondjaki contrapõe aos enredos ficcionais multifacetados, 

estórias da infância com um pendor biográfico, onde também ressalta a 

memória colonizador/colonizado centrada nas relações entre Portugal e o povo 

angolano e a metalinguagem marxista, numa sociedade que se pretende fazer 

por si própria:  

 

“- Não é assim, António – eu levantava-me do banco. – Não eram angolanos que 

mandavam no país, eram os portugueses…E isso não pode ser… 

O camarada António ria só.”
70

 (BDC, p. 15)       

 

António era o cozinheiro, já do tempo dos brancos, que alimenta um 

diálogo com o narrador – o “menino” – que frequenta a escola e tem 

professores cubanos. Este menino, em tom provocatório, interrogava o 

camarada António sobre o tempo em que fora cozinheiro de um português (o 

senhor director) de quem, ao que parece, revelava saudades, assim como 

daquele tempo em que a cidade “tinha tudo” (BDC, p. 14). Na perspectiva do 

narrador, por aquilo que tinha ouvido de “histórias incríveis de maus tratos, de 

más condições de vida, pagamentos injustos, e tudo mais” (BDC, p. 13) 
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 O negrito é nosso.  
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 O negrito é nosso.  
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instigava António para o diálogo que apenas sorria. Ao interrogar João, o 

motorista do Ministério, onde trabalhava o pai do narrador, também este não 

fornecia grandes informações acerca do passado e da presença dos 

portugueses. A acção central desenvolve-se à volta do narrador e das suas 

memórias da infância, que despoleta interrogações, vive antecipadamente a 

chegada da tia Dada, critica carinhosamente os professores cubanos, 

ironizando alguns momentos através da linguagem e expondo assim as 

tendências de políticas comunistas exteriorizadas na reiteração da palavra 

camarada e nos princípios que regiam o ensino segundo os professores 

cubanos: “Antes de começar a aula, o camarada professor disse que (…) num 

país em reconstrução era preciso muita disciplina. Ele também falou do 

camarada Che Guevara, falou da disciplina e que nós tínhamos que nos portar 

bem para que a coisas funcionassem bem no nosso país.” (BDC, p. 17)            

No relato destas estórias da infância do narrador, é frequente a 

introdução do discurso oral no texto, sobressaindo termos da linguagem usada 

pelos meninos na rua, como “gamar mambos”, “diarrumba” (BDC, p. 35) e 

também o recurso às siglas: “O FAPLA disse: a máquina está detida por razões 

de segurança de Estado!” (BDC, p. 38)  

 A visita da tia apenas serve de contraponto para revelar debilidades da 

política angolana: desde a marginal com “FAPLAS com metralhadoras e 

obuses” (p. 52), o espanto provocado pelo facto de o presidente português 

andar a pé “Epá, tenho de contar essa aos meus colegas!, ainda querem 

estigar os presidentes africanos… Presidente em África, tia, só anda já de 

Mercedes, e à prova de balas” (BDC, p. 56); os presentes e os chocolates que 

a tia traz de Portugal geram uma reflexão em torno do uso do cartão e das 

bichas: 

 

“Eu fiquei logo a pensar naquela quantidade de coisas que ela tinha trazido, e eu 

estava mesmo a pensar que ela devia ter pedido a diferentes pessoas, com diferentes 

cartões de abastecimento, para comprar aquelas prendas, mas ela disse que não tinha 

cartão nenhum, e que não era preciso isso.” (BDC, p.41) 

 

Além destas fragilidades, acrescentam-se as estórias de violência e de 

medo, o recordar as tradições: 
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” Ê!, aqui em Luanda, não se pode duvidar das estórias, há muita coisa que pode 

acontecer e há muita coisa que, se não pode, arranja-se uma maneira dela acontecer. 

“Porra, aqui em Angola já não dá pra duvidar que uma coisa vai acontecer.” 

(BDC, p.106)  

  

BDC revela as várias lutas internas vividas em Angola no período que se 

seguiu à independência e o aproveitamento das forças políticas que 

continuaram a explorar os mais pobres e a provocar a instabilidade e o medo. 

No entanto, o povo angolano mantinha a esperança na paz:  

 

- Parece é a paz que vai chegar, menino... Ontem tavam a falar lá no bairro. 

- Tavam a falar de quê? Da paz?  

- Hum... Parece vamos ter paz... 

- Ó António, e tu acreditas nisso? Há quantos anos é que ouves essa conversa?” 

(BDC, pp. 117,118) 

  

Neste excurso pela infância, o narrador, tal como Ruca e Zeca, de Quem 

me dera ser onda, relembra as redacções e os desenhos que fez na escola, em 

que predominavam “coisas relacionadas com guerra: três pessoas tinham 

desenhado akás, duas tinham desenhado tanques de guerra soviéticos, outros 

faziam makarov‟s, e as meninas é que faziam mais coisas do tipo mulheres no 

rio a lavar roupa (…)” (BDC, p. 128). (…) “Guerra também aparecia sempre nas 

redacções, experimenta só mandar um aluno fazer uma redacção livre para ver 

se ele num vai falar de guerra (…).” (BDC, p. 129)  

Estas crianças acompanharam as mudanças políticas em Angola, as 

convulsões internas geradas pela luta pelo poder entre a UNITA liderada por 

Savimbi e o MPLA que, com a ajuda do exército cubano, tomou o poder após a 

independência. No final de quinze anos de guerrilhas, a UNITA, apoiada pelos 

Estados Unidos e pelas tropas sul-africanas contra o exército cubano, 

consegue que estes se retirem e, como tal, as crianças assistem à partida dos 

seus professores. No discurso do professor camarada Ángel, este salientou o 

espírito revolucionário das crianças, a colaboração entre Cuba e Angola e o 

perfil do homem do progresso, que “no tiembla ante las investidas del 
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imperialismo, no cede ante la voluntad de aquellos que se creen dueños del 

mundo, no se ensucia en el todo de la corrupción, en fin, el hombre del 

progreso no cae!” (BDC, p. 111)     

A narrativa acompanha o processo político de ocupação do poder pelo 

MPLA e as consequentes guerrilhas com a UNITA, terminando com “Quando 

ligámos o rádio afinal é que percebi: afinal estavam a dizer que a guerra tinha 

acabado, que o camarada presidente ia se encontrar com o Savimbi, que já 

não íamos ter o monopartidarismo e até estavam a falar de eleições”. (BDC, 

p.133)     

O recurso à polifonia e as rupturas do discurso funcionam como 

estratégias valorativas para a manutenção do realismo biográfico; o escrito e o 

oral inscrevem-se num tempo e num espaço de comunicabilidade directa e 

indirecta fulcrais para garantir o dinamismo das acções - o jogo entre o 

som/grafema, sendo as palavras registadas conforme a sua pronúncia, 

denunciando, desta forma, os clichés que o progresso impregnou a sociedade: 

“birô político” (BDC, p. 26), a referência ao “ché kingue” (BDC, p. 107). O 

narrador vai, também, parodiando situações – caso do nome “Robin dos 

postes” atribuído a Savimbi, devido à violência da UNITA – de forma a garantir 

a oralidade através da escrita e, desta forma, inscrever estas estórias na 

intemporalidade.  

Ondjaki, figurando a “outra margem”, denuncia, através das 

personagens da obra, a insegurança causada pelas lutas internas que marcam 

a História de Angola. A escola é cenário de medo e a viagem da tia é a 

metáfora da outra margem. O autor, pelo seu universo da infância, focaliza a 

viagem como temática fulcral da obra, com o intuito de accionar a história do 

colonialismo e as relações interpessoais que resistem ao tempo. Assim, 

António é a personagem que marca a ponte entre o tempo da história e o 

presente da narrativa; a tia é pretexto para as estórias que maravilham a 

curiosidade do “menino”. A obra BDC tecida de factos e biografias, atinge o 

objectivo crítico e redimensiona o paradigma literário da sua época, na medida 

em que estas estórias alargam o conceito de Literatura, escrevendo e 

inscrevendo Angola, sem comprometer a sua universalidade literária.  
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O narrador/autor que assume a própria identidade “As falas do Ndalu: 

como eu estava sentado …” (BDC, p. 88) faz referências ao clima instável de 

Angola, quando a chuva cai de repente e isso fez o “menino-narrador” accionar 

a memória: 

 

“Ao ver aquela tanta água, lembrei-me das redacções que fazíamos sobre a 

chuva, o solo, a importância da água. Uma camarada professora que tinha a mania que 

era poeta dizia que a água é que traz todo aquele cheiro que a terra cheira depois de 

chover, a água é que faz crescer novas coisas na terra, embora também alimente as 

raízes dela, a água faz “eclodir um novo ciclo”, enfim, ela queria dizer que a água faz o 

chão dar folhas novas. Então pensei: “Epá... E se chovesse aqui em Angola toda...? “ 

(BDC, p. 135) 

 
 

Os escritores angolanos tornam-se, assim, co-autores da língua, uma 

vez que conhecem a norma, mas não ficam paralisados pela regra, antes 

trabalham a língua como o instrumento que nos dá o mundo e ao mesmo 

tempo nos deixa sair desse mundo. Nesta arte de transformação, é de extrema 

importância o recurso às literaturas orais, na medida em que elas edificam a 

literatura, enquanto letra. Ondjaki recupera discursos, usando-os como 

epígrafes dos seus capítulos: as mesmas palavras do professor Ángel de BDC, 

abrem o livro ODMR - “não se esqueçam que vocês, as crianças, são as flores 

da humanidade”.  

A escrita autobiográfica, com cenários ficcionados, leva o leitor à infância 

de Ndalu; o próprio escritor, revisitando o Camarada António e todas as 

personagens que participaram nesta rua. O narrador relembra com carinho “as 

magias” do tio Vítor que vivia em Benguela onde “tinham uma piscina de coca-

cola com bué de chuinga e chocolate também.” (ODMR, p. 56) 

A literatura angolana constrói-se de imagens, sons e cheiros e da 

riqueza da tradição oral, legado dos mais velhos, que preencheram a memória 

das crianças e que são hoje “as recordações que nem a idade nem o tempo 

nem os adultos me poderiam arrancar: precisamente estas” (ODMR, p.87).       

Noíto, personagem de RS de Manuel Rui, é também um repositório de 

saberes, simultaneamente aberto à aprendizagem; pelo seu carácter íntegro e 

pela autodeterminação, Noíto é o antídoto do “país africano”; capaz de traçar 
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uma nova mapeação do lugar, enquanto espaço físico e intelectual, mudando 

as mentalidades locais da ilha e instituindo novas hierarquias. Esta mulher é 

duplamente resistência e mudança. Funciona como uma metonímia do texto 

pós-colonial, actuando entre linguagem e lugar. O percurso vivencial de Noíto, 

metáfora das vivências dos países colonizados, permite que a conexão entre 

linguagem, lugar e história esteja sempre em interacção e em constante 

processo de reescrita:  

 

“Nesses dez anos de andar de um lado para o outro, aprendera muita coisa com 

resignação. (…) Mas de concessão em concessão, eivada no faro de melhores alvores 

por cada aventurosa pesquisa das nesgas do marido, fora perdendo notícias dos 

parentes mais próximos, deixara para trás cada casa erguida com sacrifício, bois, 

panelas e tantos caminhos feitos com os seus próprios pés sobre a teimosia do capim.” 

(RS, p. 14).        

 

A rejeição de fixação de Zacarias contradiz o desejo de Noíto que o 

acompanhava nestas andanças pelo mundo à procura de um lugar “Porém, 

agora, lhe verosimilhava ter-se o homem instintivado, por divina graça, nos 

arredores da bonança.” (RS, p. 14). No entanto, o lugar predestinado é 

diferente de todos os lugares, pela sua fisionomia “Aquela ideia da ilha era 

quase a experiência que faltava.” (RS, p. 14). A ilha, cerceada de água, é 

espaço de compensações e de triunfos (Ilha dos Amores, em Os Lusíadas, de 

Luís de Camões)?, local de refúgio (Utopia, de Thomas More)?, partilha, uma 

vez que o homem ultrapassou a barreira da água para aportar noutras 

paragens? ou transmutação pela urgência de sobrevivência?   

Noíto simboliza a nova cartografia do espaço, permitindo a passagem do 

lugar idealizado ao lugar real. Ela, personagem do mato, do Sul, será a nova 

protagonista do espaço como lugar sócio-económico, cultural, sensorial e 

místico, tornando-se o agente transformador de um espaço em construção – a 

ilha.  

Este movimento cartográfico Sul-Norte de Noíto e a sua predisposição 

para a reconstrução representam metonimicamente a reconstrução dos países 

africanos num período de pós-colonização.  
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As personagens movimentam-se numa perspectiva de reconstrução e 

apenas o que levam para esta tarefa “De memória, reinventariava os salvados. 

Embambas poucas que a trouxa continha. E, quando se lhe começava a 

recordar as perdas tão de imensas pelos caminhos da vida, acenou com a mão 

esquerda para trás a enxotar todas as moscas do passado.” (RS, pp. 14,15). 

Esta atitude desprendida e libertária de Noíto e Zacaria face às imposições da 

vida, aproximam a história deste casal do começo da criação do mundo: um 

Adão e uma Eva dispostos a traçar uma cosmogonia do espaço, por não se 

poder rasurar um passado colonial “Que era centro-sulana Longonjo e logo-

logo a revisão. A nossa terra como está? Noíto pormenorizando resumos da 

guerra. Noticiando mortos e feridos mas dando, acima de tudo, ênfase na fome 

e da gente que dela morria.” (RS, p. 35). Este casal move-se nesta relação 

triádica (linguagem, lugar e história) procurando fixar-se no desequilíbrio 

“Qualquer coisa não equilibra aquele espaço. (…) E como as pessoas fazem 

tempo de viver e transformar os dias, cada dia, assim, por cima da areia?” (RS, 

p.23).  

Esta ilha geograficamente situada “Do outro lado. De onde viemos é o 

canal. Do outro lado, por detrás da tua mulher, é o mar sem fim, caminho de 

Benguela, Namibe.” (RS, p. 28) é o lugar escolhido por Noíto para mudar a 

“fisionomia do lugar, a sua própria existência de felicidade” (RS, p. 76). Esta 

figura feminina tem o poder de “adivinhar a chuva” (RS, p. 76) e desejava ter a 

sua “própria criação”. Noíto tornava-se, tal como a rainha Lueji, a detentora do 

poder local, pois pela sua força, os habitantes acreditavam nos poderes destas 

duas mulheres: 

 

“Quando as primeiras gotas caíram, Lueji respirou fundo, o cheiro da chuva a 

que ela antecipava, (…) Nos olhos atónitos se via o muito respeito e temor que deviam a 

um chefe tão poderoso, que diz antes o que vai fazer, tanta é a certeza da sua força.” 

(LU, p. 64). 

 

 “Na contra-costa os pescadores lançavam as suas redes de toda a diversa 

maneira porque o peixe morria de feição. Muitos deles, a maioria, vinham na casa de 

Noíto, de oferendas, na crença de que ela é que havia trazido tal bastança por mor de ter 
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chamado a chuva e encardumado os peixes nos caminhos das malhas de todo o 

tamanho.” (RS, p. 215)     

 

Noíto e Lueji são as mulheres que questionam o poder masculino e a 

própria força da História: “(…) Lueji é uma mulher, nunca uma mulher tinha 

reinado no trono da Lunda, as mulheres eram importantes mas não até esse 

ponto (…)” (LU, p. 22) e Noíto questiona também a autoridade masculina, 

quando revela o seu desejo de fazer uma rede de pesca que estava a cargo 

dos homens da ilha: “Vocês os homens têm coisas que não sei! Tem mal uma 

mulher trabalhar numa rede? basta só uma começar, meu filho.” (…) (RS, p. 

133)     

Assim, começam a desafiar uma autoridade histórica, pelas suas 

estórias de vida e é Lu/Lueji (Quatro séculos à frente) que vai corporizar estes 

poderes conquistados. Lu é uma mulher emancipada, culturalmente adulta, que 

procura conhecer os seus antepassados para melhor compreender o presente; 

a vivificação do seu bailado é a reconstrução cultural de uma Angola que viu 

quase desvanecer os seus ideais após a independência, com as guerras civis e 

o aparecimento de uma classe pequeno-burguesa da qual Joaninha71 é a 

perfeita caricatura. Esta mulher apenas se preocupa com dietas que nunca 

chega a concretizar, revistas de moda e visitas a Lisboa; é o retrato vivo da 

mcdonaldização do mundo. (Gandhy, 1998, p.125).  

A história de Lueji projecta-se na vida de Lu e é através do diálogo com 

a sua avó de Benguela, repositório de cultura oral “Lendas, estórias de 

cazumbis, enfeitiçamentos, provérbios, a família e os antepassados, os 

conhecidos e os míticos, tudo era pretexto para a avó lhe falar.” (LU, p. 154) 

que Lu sustenta a estória para o seu bailado e procura força para a sua 

emancipação “Era uma mulher e o mundo era feito para os homens. (…) Em 

Paris se sentiu mulher.” (LU, p. 154). 

Lu e o seu grupo de dança Kukina ensaiavam numa casa antiga: “dois 

séculos atrás, onde vivera uma escravocrata que controlava boa parte do 

tráfico de gente para a América”. (LU, p. 169), local este que prefigurava o 

tempo colonial através do bailado, a casa transformou-se na imagem de uma 
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 Personagem de CM, de Manuel Rui. 
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África livre e multicultural. O rumo do bailado reflecte também o caminho da 

própria literatura: as opiniões dividiam-se entre os elitistas que defendiam “só o 

ballet clássico, europeu”, os mais avançados que “faziam uma concessão ao 

chamado ballet moderno, com incursões pelo jazz”, os tradicionalistas 

“tentando com a mão fazer parar o tempo, que apenas admitiam as danças 

camponesas africanas” e, neste período de pós-independência destacou-se o 

grupo que procurava as “sínteses”, precursor de uma sociedade multicultural: 

“E foi nascendo um género próprio, nacional, indo buscar temas e passos à 

tradição dos camponeses, misturando por vezes as culturas de origem, e 

estilizando com recurso ao que de mais avançado se fazia no Mundo”. (LU, p. 

170). 

Em RS assiste-se também a esta profusão de culturas, concentradas na 

personagem Noíto, detentora do poder de falar muitas línguas: “Repara. Em 

conversas difíceis, não foi agora, enquanto eu ponho noutra língua, estamos a 

pensar resposta. Por isso, uma pessoa que fala mais do que uma língua pode 

ganhar sempre as discussões.” (RS, p. 32) Noíto torna-se portadora das 

narrativas do poder, estas tendem a reverter a favor da conquista de outros 

poderes: “E ganhando as discussões fica com mais importância e até dinheiro.” 

(RS, p. 32) Esta é uma obra de reconstrução do espaço, quer no sentido 

topográfico, quer no sentido do espaço literário, na medida em que as 

personagens se movem em diferentes sistemas, em dinâmicas de partilha e 

assiste-se a uma fronteira entre o centro/periferia que tende a ser ultrapassada 

e os poderes a serem substituídos. O percurso das personagens vai expondo 

as suas idiossincrasias, mas também estas estão sujeitas à mudança pela sua 

própria condição de humanidade, tal como se lê em LU “a tradição se cria”. A 

ilha é então uma representação dos polissistemas que são originados pela 

sociedade e que nela interferem, num clima de tensão/modernidade e de 

eu/outro.  

O romance angolano inscreve-se no espaço “entre” a voz e a letra, no 

sentido que o Eu é atravessado pelas dicotomias particular/colectivo, oralidade/ 

escrita, individual/universal e, neste sentido, a literatura angolana, na voz das 

suas personagens interventivas, mostra a abertura e autonomia que 
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caracterizam a sociedade angolana: “- A sabedoria dum homem está em 

aproveitar tudo o que lhe ensinam – disse Lueji.” (LU, p. 304) 

A escrita coreográfica da obra LU compõe, pelo bailado que recria a 

versão do mito da história de fundação da Lunda, a própria reconstrução da 

cultura angolana, na medida em que o escritor e Lu trabalham e cooperam 

neste exercício de reescrita. Juntos procuram e questionam as fontes, 

funcionando estas como palimpsestos que sustentam a escrita da obra. Ao 

conceber um bailado, Lu/narrador conta o nascimento de um Império, espaço 

topográfico, espaço Literatura. 

Lu é uma mulher emancipada e o seu grupo de amigos são, tal como em 

GU, jovens que se destacam pela sua capacidade de intervenção – quando a 

antimúsica de Afonso Mabiala se tornou uma música de sucesso, pelo seu 

poder de criação artística “Colaste o que chamas o mau dos outros” (LU, p. 

210), este transformou a colagem em arte e criou uma “linguagem nova” (LU, p. 

210). Este episódio é uma micro-narrativa atinente ao processo de criação – 

assim como Lueji criou um império e Lu edifica o seu bailado sobre o mesmo, o 

artista cria a sua arte sobre aquilo que já está inventado, sendo necessária 

autonomia e espírito de partilha, pois “(…) o Mundo hoje é só um”. (LU, p. 211). 

A literatura angolana, tal como o bailado de Lu, resgata dos” séculos de 

obscurantismo” as estórias das “cinzas da História e das falas locais dos mais-

velhos” que constituem os alicerces culturais do povo angolano, que esteve 

sempre presente nas poeiras antigas “depositadas na memória colectiva que 

nunca é aniquilada” (LU, p. 471). A arte, plasmada quer no bailado, quer nas 

páginas da obra de Pepetela, tem como função principal alertar as 

consciências para um passado com as suas tradições que foi silenciado no 

tempo do colono: “(…) nada igualava as tradições da Europa a que tínhamos 

de ficar para sempre agradecidos porque das trevas nos tirou, quando afinal as 

trevas vinham de lá e nos escondiam de nós próprios, órfãos de passado, sem 

saber que também é glorioso” (LU, p. 471). E é este mesmo passado que 

sustenta a reconfiguração cultural e que se escreve e inscreve numa literatura 

que tende a ser menos pós-colonial e mais multicultural:  
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“(…) como tudo que existe neste Mundo, no qual afinal nos inscrevemos por 

direito próprio, o direito de sermos nós, redescobertos, maravilhados com a nossa 

existência de sempre, orgulhosos por sermos diferentes e tão iguais aos outros, 

orgulhosos por proclamarmos a nossa diferença entre iguais (…)” (LU, p. 471)      
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2.1. Estórias da História ou a reconfiguração cultural  

 
 

NA FOZ DO RIO KWANZA 

 

a foz – lugar que te quero mostrar um dia  

irmos lá ver as margens e espreitar 

os mangais verdes 

perto de uma água lisa 

bonita de os pássaros e as árvores e as nuvens 

se espelharem nela, nessa água bonita 

mostrar-te as margens brancas  

e uma língua extensa de areia onde 

a margem do rio 

toca 

a alma salgada do mar. 

 

um rio lindo 

de se deitar os olhos 

 

kwanza 

é o nome dele. 

 

 Ondjaki (2009, p. 53) 

 

 

 

A busca do passado, com todas as suas tradições e mitos, onde se 

edificam as narrativas torna-se indispensável para inscrever neste Mundo “a 

(nossa) existência de sempre.”  

  

“(…) o belo tinha de ser sempre mais forte que a verdade histórica, se alguma 

havia. Discutiam muito, brincando, sobre as qualidades e defeitos de lundas e Bângalas 

e isso levou Lu a aprofundar conhecimentos sobre os tempos antigos, para arranjar 

argumentos” (LU, pp. 45,46)  

 

O mundo ficcional não é apenas o que se configura no texto, mas o que 

refigurado surge como consequência da interacção entre as projecções do 
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mundo da obra e as permanentes interpretações. O passado surge sempre 

como resultado do questionamento do presente, como essencial ao universo 

em construção; o passado longe de ser um remendo, ele é o princípio do 

começo que permite consertar as rupturas históricas e recuperar as memórias 

históricas, como salienta Madsen72 (1999, p.10). Assim, os povos colonizados 

reclamam o seu direito de nomear e de serem sujeitos da História do seu 

próprio passado:   

 

“Across national, regional and ethnic boundaries, native counter-discourses 

criticize the colonial legacy but also accommodate and reinterpret it within the terms of a 

recuperated native cultural context (Boehmer, 1995, p. 187). This body of native writing 

does the crucial cultural work of mending historical ruptures and repairing historical 

memories; reclaiming the native right to name; representing native peoples „as subjects 

of their own past‟; and filling in the historical blank that represented the pre-conquest past 

in the terms of the colonizer.” (Boehmer, 1995, pp. 190-94) 

 

Nas obras destes escritores, o povo angolano sofreu a opressão, morreu 

pela libertação e luta pela reconstrução; os vários movimentos políticos 

desencadeados ao longo da história contribuíram para o 

silenciamento/recuperação da identidade. Assim, a história aparece mesclada 

pela ficção e a própria ficção enraizada na História. A literatura associa-se ao 

contexto histórico e político, enquanto ao escritor lhe é incumbida a tarefa de 

narrar a nação73, que implica a recuperação do passado de um povo, dos seus 

costumes, tradições, mitos fundadores e sua projecção no presente, tangível 

no desejo de viver uma vida em comunidade. Nas sociedades pós-coloniais, 

literatura pode operar no seu sentido canónico, mas o seu sentido imanente 

está associado à contestação da “objectividade” da narrativa histórica. 

                                                 
72

 A tradução é nossa.  
73

 A Nação está associada ao espírito do povo. Ernest Renan (1882) define a nação pela solidariedade, esta é 
constituída pelo espírito dos sacrifícios feitos pelos cidadãos e que os impulsiona para fazê-los mais uma vez. A nação 
implica, por isso um passado, que se resume no presente no desejo de viver em comunidade. Segundo Renan a nação 
define-se como uma elevação de um passado glorioso, rico em tradições.  
Embora o conceito de nação se defina sobre uma historicidade bastante vincada, não impede o questionamento de 
retóricas nacionais. A desconstrução de uma nacionalidade mítica e ancestral tem sido tentada por diversos autores, 
como Homi Bhabha e Benedict Anderson, que procuram localizar sobre sistemas culturais absolutamente amplos 
alguns mecanismo de produção das diferentes narrativas, aproximando assim, a nação de uma série de estruturas 
ambivalentes, flexíveis e transitórias. 
No caso específico da nação angolana, muito embora tratando-se de uma nação com uma independência recente, esta 
estrutura-se nas suas tradições culturais e sociais. O conceito de nação não se alicerça apenas por um imemorial 
ímpeto independentista, ou por uma diferenciação cultural inerente, ma também pelo esforço de determinados grupos 
concretos, com objectivos definidos.       
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A literatura dos países que foram sujeitos à colonização está associada 

de uma forma intensa aos factos históricos e à contextualização política. A 

cultura dos povos foi silenciada e os episódios da história rasurados durante a 

época da colonização; no entanto, o escritor, comprometido com a sociedade, 

manipulou a linguagem do colonizador para falar e preservar os seus valores 

culturais autênticos, criando um discurso narrativo polifónico que abarca a 

multiplicidade de versões das línguas dos colonizadores criadas e usadas 

pelos escritores pós-coloniais e, assim, o texto de resistência “becomes a 

„richly hybridized dialogue” (…). „The result of this exquisite balancing act is a 

matrix of incredible heteroglossia and linguistic torsions and an intensely 

political situation‟ (Owens, 1992, cited in Linton, 1999, p.15)  

GF, de Pepetela relata a saga da família Van Dum que se consagrou na 

história pela voz do escravo surdo de Baltasar, personagem que se dissolve no 

corpo narrativo, resultando o seu perspectivismo em diferentes focalizações, 

deixando sempre o lugar aberto para a única liberdade possível deste escravo: 

a imaginação.  

Pepetela, ao conceder a este escravo o dom da escrita, confere-lhe 

também o poder da reescrita, na medida em que a narração é gerada pela 

questionação das fontes históricas e pela releitura crítica da História Geral das 

Guerras Angolanas, de Oliveira Cadornega.  

Nesta obra é recorrente a alusão às fontes históricas – o Prólogo é um 

excerto da História Geral das Guerras Angolanas e os capítulos abrem com 

epígrafes (com excepção de um) sustentam a narrativa do escravo, com quem 

estabelece um diálogo para escrever a sua versão da história.  

Na concessão dos poderes da pemba a este escravo surdo, Pepetela 

está a dar voz àqueles que foram silenciados na época; a pluralidade de vozes 

que surge nas estórias tem como intenção mostrar que o discurso histórico é 

“potencialmente ficcional e explora a hipótese de uma narração alternativa dos 

factos e de uma nova versão estórica”. (Leite, 2003, p. 112)   

A inserção do pensamento de António de Oliveira Cadornega no 

discurso do escravo constitui uma paródia ao discurso historiográfico na 

medida em que o próprio cronista “modela” a realidade, subvertendo a própria 

concepção de História.  
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As personagens ficcionadas interagem com personagens históricas – 

caso de Cadornega, o cientista alemão Georg Marcgraf, o pintor holandês 

Barlaeus – transformando a história em ficcionalidade. Através da 

desconstrução das narrativas históricas, o escravo “parodiza criticamente a 

História colonial, documental” (Leite, 2003, p. 112). Neste processo, as 

profecias de Matilde permitem à instância narrativa intemporal – o escravo - 

mover-se pelas épocas, co-fundir narração e ficção. 

Matilde prevê sete anos de domínio holandês em Massangano e o 

jesuíta fez desta profecia sua pertença, a qual foi citada na História de 

Cadornega. A sequência, narrada desta forma e sustentada no final da obra, 

parece querer resgatar a história e reconstruir a identidade do país pelo seu 

povo: “os protagonistas devem ser da terra, os co-autores da História 

pertencem ao chão angolano” (Leite, 2003, p. 115). 

Esta mobilidade temporal do narrador permite um ajustamento da 

história de Angola do século XVII à época actual, já que a desilusão instalada 

no presente foi prognosticada nesta obra e, por isso, afirma Leite (2003, p. 

116): 

 

“A Gloriosa Família é uma narrativa pós-colonial, que cria uma história alternativa 

à historiografia colonial, pela voz narrativa oralizada de um excluído da história, ao 

parodiar, em simultâneo, o estatuto ficcional do discurso histórico, e simultaneamente, 

ajustar e prolongar essa mesma narrativa aos tempos actuais, mostrando como a 

sombra da história do império ainda sobrevive e se reproduz, fantasmagoricamente, nos 

novos poderes vigentes e nos seus novos „escravos‟.”    

 

A literatura acompanhou, ainda que desta forma subversiva, o rumo da 

história e, no tempo da luta pela independência, Pepetela relata-nos 

testemunhos de quem viveu o ambiente de instabilidade e de convulsões 

internas, pela óptica dos próprios guerrilheiros que travavam uma dupla guerra: 

lutavam por uma Angola livre e independente e lutavam contra a destruição das 

suas próprias raízes metaforizadas no M: 

 

 “Os tuga dizem que somos bandidos, que matamos o povo, que roubamos. (…) 

Não somos bandidos. Somos soldados que estamos a lutar para que as árvores que 
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vocês abatem sirvam o povo e não o estrangeiro. Estamos a lutar para que o petróleo de 

Cabinda sirva para enriquecer o povo e não os americanos. Mas como nós lutamos 

contra os colonialistas, e como os colonialistas sabem que, com a nossa vitória, eles 

perderão as riquezas que roubam ao povo, então eles dizem que somo bandidos, para 

que o povo tenha medo de nós e nos denuncie ao exército.” (M, p. 41)    

 

Se até ao momento as dicotomias branco/negro, português/africano, 

colonizador/colonizado eram tratadas como pólos centralizadores da narrativa, 

estes conceitos cederam a sua importância ao espaço e ao tratamento do 

narrador, assumindo-se como eles próprios os agentes da própria ruptura. 

Pepetela, em M, mais do que relatar as guerrilhas internas e a ascensão do 

herói, estava disposto a reduzir esses “heróis” a humanos, procurando aceder 

ao terceiro espaço (Bhabha, 1994) e desmistificá-lo, o espaço da fronteira entre 

o eu e o outro:  

 

“E vejo quão irrisória é a existência do indivíduo. É, no entanto, ela que marca o 

avanço no tempo.  

Penso, como ele, que a fronteira entre a verdade e a mentira é um caminho no 

deserto. Os homens dividem-se dos dois lados da fronteira. Quantos há que sabem onde 

se encontra esse caminho de areia no meio da areia? Existem, no entanto, e eu sou um 

deles.“ (M, p. 287) 

 

Assim, a floresta Mayombe assume o estatuto de personagem e, mais 

do que o espaço de guerrilha, é a metáfora de origem. Não é a floresta que se 

confunde com o mato, mas passa a ser o percurso de definição de identidade:  

     

   “Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados, que nele abriram uma 

clareira. Clareira invisível do alto, dos aviões que esquadrinhavam a mata, tentando 

localizar nela a presença dos guerrilheiros. As casas tinham sido levantadas nessa 

clareira e as árvores, alegremente, formaram uma abóbada de ramos e folhas para 

as encobrir. Os paus serviram para as paredes (...) A folhagem da abóbada não 

deixava penetrar o Sol, e o capim não cresceu embaixo, no terreiro limpo que ligava 

as casas. Ligava, não, separava com amarelo, pois a ligação era feita pelo verde.” 

(M, p. 79) 
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A saga preconceituosa da “cor” emergente em alguns diálogos entre 

Teoria e Sem Medo: “Mostrar? Um mestiço mostrar o medo? Já viste o que 

daria? Tenho procurado dominar-me, vencer-me... compreendes? É como se 

eu fosse dois: um que tem medo, sempre medo, e um outro que se oferece 

sempre para as missões arriscadas, que apresenta constantemente uma 

vontade de ferro...“ (M, p.33) transforma o espaço de escrita em acto de 

reflexão ao serviço do comprometimento entre a sociedade e a literatura. Esta 

espécie de heteronímia revela ainda o conflito interno da cor e do fenómeno da 

assimilação favorecido pelo espaço. 

O diálogo é essa plataforma giratória que roda à volta do “eu” e que vai 

desvendando alguns segredos para apaziguar: “Há coisas que uma pessoa 

esconde, esconde e que é difícil contar. Mas, quando se conta, pronto, tudo 

nos aparece mais claro e sentimo-nos livres” (M, p. 33). O próprio narrador não 

se mostra indiferente ou mero observador neste processo de perscrutação; ele 

assumiu, pelas estratégias discursivas, a voz do escritor que o nomeou como 

um eleito: “É bom falar, é bom conversar com um amigo, a quem se abre o 

coração. Sempre que estiveres atrapalhado, vem ter comigo. A gente papeia. 

Guardar para si não dá, só quando se é escritor. Aí um tipo põe tudo num 

papel, na boca dos outros.” (M, p. 34).  

Pepetela, ao desnudar este espaço de guerrilha, arrasta os sonhos e a 

ambição da cidade para o interior, transpõe as crises do litoral para o mato e 

abre ao enredo da obra uma panóplia de preocupações comungadas pelos 

mais “incomunicáveis”, transformando o texto numa teia plural de vozes, de 

crenças e de superstições. Os vários narradores vão revelando que o processo 

de colonização não apagou a pluralidade de costumes e de crenças do povo 

angolano. Mayombe é a voz desse chão, onde estão as raízes que não podem 

ser destronadas à machadada. 

Pepetela conseguiu provar, instaurando rupturas na literatura, que o 

poder de Luanda encontra-se em qualquer parte, desde que haja crenças e 

vontade; pela transfiguração do espaço ele redimensionava outra Angola, uma 

espécie de pátria mítica que o tempo fará surgir. A floresta foi o espaço de 

conjunção e de confrontação onde o indivíduo deu origem ao colectivo para 

nascer a ideia de uma nova sociedade. 
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A Literatura construiu-se neste período sobre os sobreviventes, o 

passado colonial, as lutas pela independência e as desilusões que essa 

mesma independência trouxe: “Aquelas árvores, para sempre cinzentas, eram 

o símbolo das marcas que uma guerra deixa, de todas as profundas feridas 

que uma guerra vai deixando. Marcas, feridas, às vezes cicatrizes, que não 

estando visíveis, não deixam mais de estar connosco.” (Ondjaki, 2001, p.95).  

As literaturas emergentes foram/são descobertas in media res, na 

medida em que a sua escrita presente retoma o passado histórico, 

questionando-o e subvertendo-o para que depois dessas “marcas, feridas”, a 

terra angolana seja reabilitada e pela voz do seu povo uma nova versão da 

história seja equacionada.  

Em LU, o passado é a infra-estrutura que sustenta o presente – a cultura 

oral, repositório das versões da história - que o presente recupera para 

incorporar o bailado. Assim, os movimentos da dança tecem a performance das 

estórias que estão na origem da reescrita da História. As personagens 

procuram no passado forças para o presente – ”Lendas, estórias de cazumbis, 

enfeitiçamentos, provérbios, a família e os antepassados, os conhecidos e os 

míticos, tudo era pretexto para a avó lhe falar.” (LU, 154) Este mesmo pretexto 

do bailado foi recuperado pelo próprio escritor para escrever Lueji.  

O sucesso do bailado dependeu da resistência de Lu face às 

interferências de outras estórias que extrapolavam as origens e as tradições 

africanas. A coreografia do checo resultou num fracasso devido a essa 

desidentificação (entre a história e a representação através do corpo). O 

bailado de Lueji representa assim, a necessidade de introspecção e diálogo 

com a própria cultura, a necessidade de nos conhecermos bem para podermos 

conhecer a cultura do outro. 

Lu, durante o romance, procura a sua própria identidade na sua história, 

e é esta busca que norteia os seus passos dentro e fora do palco. A 

consciência do mosaico cultural e social que sustentou o império lunda permitiu 

a Lu a configuração da sua própria história. Assim, o carácter universal da obra 

advém dos seus particularismos e do ritmo que subjaz da ” nossa diferença 

entre iguais (…).” (LU, p. 471)      
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Lu era uma mulher emancipada, que procurava em Paris “documentos 

sobre a Lunda de raízes tão fracas já.” (LU, p. 155) A mesma força que 

Pepetela legou em Sara, personagem de GU, com um percurso vivencial 

semelhante a Alda Lara, também está presente em Lu, que preconiza um 

cenário de liberdade e de justiça em Luanda, estando esta ideologia presente 

na sua forma de pensar a vida: “Sou eu ou Lueji? Se a vou dançar, ela sou eu, 

pois é minha criação. Não é peso demais criar uma Lueji? Eu? Tão fraca e sem 

espíritos protectores? Inútil tentar escapar, só na minha fraqueza posso 

encontrar a força. E nela.” (LU, p. 169)   

A génese do grupo “Kukina” transporta o ideal que norteia a literatura – 

uma mistura do local e o universal, afirmando o particular no universal:  

 

“E foi nascendo um género próprio, nacional, indo buscar temas e passos à 

tradição dos camponeses, misturando por vezes as culturas de origem, e estilizando 

com recurso ao que de mais avançado se fazia no Mundo. E o grupo de bailado 

“kukina”, que se formou no terraço, já tinha obtido prémios em festivais internacionais, 

pois cativava as atenções pela originalidade das criações, misturando kimbos com 

computadores e danças de roda com sapatilhas de ponta.” (LU, p. 170)
74

      

 

Esta citação revela o trabalho dos artistas interventivos na 

reconfiguração cultural e identitária de um país; através da recuperação das 

tradições originais é possível a pro-fusão entre Lueji/ Lu, passado e presente, 

prefigurando o caminho da literatura entre o local/universal. O bailado/escrita 

precisa das versões da história, sempre acompanhadas pelo poder da 

imaginação, com consciência que esta também mudou e reinventou os 

caminhos da própria História: 

 

“(…) contando o que sabia de Lueji e Tchinguri e Chinyama, por ter lido nos 

livros de Vansina, Henrique de Carvalho, Bastin, Redinha, Calder Miller e outros, versões 

contraditórias todas elas e mais as versões que imaginava poderem existir, e lia os 

apontamentos para citar os autores e também as invenções dela, os personagens 

fictícios mas tão importantes quanto os conhecidos, pois faziam as ligações lógicas e 

davam vida aos factos enterrados no esquecimento do tempo, talvez incómodos para os 

narradores de tradição oral e por isso apagados da História em momentos diferentes de 

                                                 
74

 O negrito é nosso.  
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afirmações de poderes, mas que ela fazia renascer para que o mito tivesse corpo e não 

apenas e não apenas um esqueleto, (…)” (LU, p. 212)          

 

Em LU, o narrador, conversando com as personagens, faz a seguinte 

invocação: “Lu, deixa-me escrever um livro sobre isso. A tua visão da Lueji, 

como está no roteiro. Desenvolvo num romance.” (LU, p.466). Esta estória é 

despoletada a partir da visão de Lueji, com mais de quatrocentos anos no 

tempo. Mas a história ganha também com isso, pois a ficcionalidade não a 

apagou, pelo contrário, ela serve para a recriação da cultura africana; os gestos 

e os acordes musicais são páginas da história e estória. Neste processo 

criador, o mito desempenha aqui um papel essencial, enquanto voz desse 

passado e elemento estruturante do futuro: 

  

“Lu ficou calada. Tinha precisado falar antes com Uli, como Lueji precisara de 

anunciar primeiro a Tchinguri o seu casamento com Lhunga? Era a estória a se repetir ou 

apenas coincidência.” (LU, p.459) 

 

O trabalho do artista passa pela recuperação e transformação da 

história, para alicerçar a sua obra no presente e escorar a nacionalidade, na 

medida que é através da sua recuperação que os povos recuperam os seus 

mitos e tradições, misturando-os com o progresso inerente à Humanidade, 

sendo esta a imagem “que se procura para o país, com a arte sempre à frente.” 

(LU, p. 170) 

A morte de Afonso Mabiala, o compositor do bailado, após a apoteose 

conseguida em palco, encontra semelhanças com a desilusão de Sábio que o 

levou ao isolamento e à fuga social. As personagens eleitas por Pepetela são 

dotadas de uma força social, conscientes da mudança de mentalidades 

necessária para que se opere as mudanças sociais; no entanto, o decorrer do 

tempo vem comprovar que essas mudanças, muitas vezes, assumem-se 

contrárias ao ideário de justiça e igualdade que norteou estes jovens que 

pertenceram à saga da Geração da Utopia. O poder e a corrupção instalaram-

se na sociedade, como se verificou com o percurso de Malongo e, através das 

estórias da família Caposso, traça-nos o retrato do presente da sociedade 

luandense. O vazio sentido pelas personagens Sábio, Afonso Mabiala é agora 
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sentido pelo narrador que constata que a sociedade se transformou numa 

plataforma que se movimenta pela corrupção. Nacib, o rapazinho nascido no 

Catambor e que saiu da sua terra para estudar engenharia, é o eleito para, 

através da sua óptica, o narrador exteriorizar os seus pensamentos sobre o 

rumo de Angola.  

Caposso é aquela personagem que, desde a sua juventude, vai jogando 

com as forças do poder, aproveitando sempre as ilegalidades para subir na 

vida, através desta personagem, o narrador explica como “(…) engorda um 

tubarão…” (P, p. 361). Nesta obra, Pepetela, num tom de desilusão com o 

rumo do futuro de Luanda, denuncia as ilegalidades que o sustentam, o 

desvirtuamento dos ideais e as feridas que a corrupção deixou abertas no solo 

africano.     

Em GU e em LU, o escritor consciente do seu papel interventivo na 

reconstituição cultural, num processo de reflexão metatextual, revela esse 

esforço em fundir o passado/presente, local/universal. Em P esse papel 

interventivo está presente, no entanto, há um espaço para a desilusão 

instalada relativamente a Angola que se tornou num “país africano”. 

O escritor denuncia também o passado, certas tradições que violam os 

direitos humanos, como o ritual da circuncisão a que o pai bêbado sujeitou 

Kasseke, em Benguela. P é uma obra de denúncia em que são expostos todos 

os entraves à evolução de Angola, desde as tradições que põem em risco a 

própria vida, passando pela exploração dos estrangeiros que apenas queriam 

enriquecer à custa de semear a guerra – caso do contrabando de armas que 

envolveu o próprio Vladimiro Caposso -, o uso de cartões nas lojas75 que 

também alimentava os negócios ilícitos, a corrupção que mina toda a estrutura 

social e, por isso, impeditiva de construir um país sólido e seguro.  

Pepetela traça-nos um retrato de Angola que se vê libertada dos brancos 

que vieram à procura de explorar as suas “riquezas reais ou supostas”, bem 

                                                 
75

 O narrador, em nota explicativa no corpo da narrativa esclarece o leitor sobre o uso de cartões de uso racionado, que 

passamos a transcrever: “ Não esqueçamos, era a época dos cartões de racionamento. Cada chefe de família tinha um 
cartão que lhe dava acesso a uma loja determinada onde comprava a cesta básica para um mês, com especial relevo 
para as numerosas grades de cerveja. Estas eram importantes, decisivas mesmo, para a primeira acumulação de 
capital, pois algumas famílias prescindiam de beber tudo e as grades sobrantes eram revendidas à porta da loja a 
preços vinte vezes superiores ao de compra. O lucro permitia ou acumulação de dinheiro, logo trocado em dólares nas 
kínguilas para serem guardados sem depreciação, ou compra de bens suplementares, ou compra de bilhetes de avião 
para irem adquirir produtos baratos na Europa e revender em seguida em Luanda a preços elevadíssimos, sempre 

lucrando. ” (P, p. 354) Esta situação dos cartões é denunciada por Manuel Rui em QMDSO, em Ondjaki em BDC.  
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como dos anos de guerrilhas que se sucederam a essa libertação, mostrando 

que uns Predadores deram lugar a outros.  

Como em todas as obras do escritor, há sempre uma réstia de 

esperança nas personagens eleitas e, nesta obra, é Nacib que prefigura essa 

ponte entre a tradição e o progresso. Este jovem, tendo crescido no “bairro 

miserável, o Catambor” (P, p. 29), cresceu sempre com o carinho da mãe que o 

ajudou a prosseguir os seus estudos e a formar-se em Engenharia na 

Califórnia. Nacib é o casamento idealizado em LU entre “passado e futuro 

parindo o presente”; esta personagem reúne os valores locais, pelo seu amor 

às origens e pela procura de uma senda universal.  

Na obra de Ondjaki, o passado continua a ser matéria de 

questionamento e o presente, através da viagem da tia, permite confrontar 

espaços e relançar a polémica da história diluída em pequenas estórias. A 

fronteira entre o colonizador/colonializado assinalada pelo narrador é 

perspicazmente atenuada pelo Camarada António ao revelar saudades desse 

tempo ido. Ao sonho da libertação ainda não chegou o momento da verdadeira 

liberdade e aquela utopia de igualdade e fraternidade sociais foi apagada pelas 

lutas e ambições a que o território ficou exposto, daí o medo e sofrimento que 

as próprias crianças sentiam na Escola que aparecia na imagem do “Caixão 

Vazio”. No entanto, o passado, pelas estórias e pela riqueza da tradição oral, 

alimenta o presente narrativo e estrutura uma literatura multicultural, sendo a 

Rua da infância do narrador que conduz à universalidade das recordações da 

infância. 

O passado surge assim como estruturador do presente, ajudando na 

recuperação da identidade, para traçar um futuro que passa por um novo 

posicionamento no Mundo. Aí a literatura, nas palavras de Manuel Rui, 

“transborda a (minha) identidade é arma de luta e deve ser acção de interferir 

no mundo total para que se conquiste então o mundo universal” (Manuel Rui, 

1987, p. 28). Neste sentido, a literatura angolana expandirá não só o cânone, 

mas também a Humanidade.     

Uma das obras já surgidas na Literatura Angolana, na nossa opinião, 

aliás, uma obra sem dúvida, de referência para esta Literatura é o romance RS, 

de Manuel Rui.   
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RS centra a sua estória numa ilha, com protagonistas simples, mas que 

tudo fazem para dar lições de vida àqueles que se consideravam mais 

importantes. Apesar de origens diferentes, Noíto e Zacaria vieram do outro lado 

e chegaram àquela ilha. De pessoas simples - ela mais conhecedora de 

comércio e de negócios caseiros - fez-se à  vida para aí  a reconstruir, e 

Zacaria, com jeito para carpinteiro, decidiu exercer a sua arte – passaram a 

participar na história e “incorporaram” a obra, tal a densidade do seu papel.   

Este casal anónimo surge junto do barqueiro a negociar a passagem 

para o outro lado “ Quanto é que tu me levas para me pôr a mim e à minha 

mulher do outro lado?” (RS, p.10), para a ilha que eles próprios iriam ajudar a 

construir. A mulher estava fascinada com o mar “a mulher grudava e 

desgrudava os olhos do mar” (RS, p.11), sonhando com o novo emprego do 

marido a arranjar os barcos dos pescadores. Ela será também uma espécie de 

mensageira da “cultura” antiga para a nova, aquela vida que ajudará a construir 

a Ilha. Como seres desterritorializados eles sentem-se outros, face aos 

habitantes da ilha e, por isso, RS é um exemplo do fenómeno da globalização, 

do multiculturalismo e das diferenças existentes no território. Neste caso, são 

as diferenças existentes entre o mato e o litoral, entre a terra e o mar que 

despertam esta nova aprendizagem.  

De salientar que Noíto é aquela que mais sede tem de viver e de 

adaptar-se à nova vida e, nesta aprendizagem, o filho de Mateus, o pequeno 

Kwanza (que metaforicamente aponta para o principal rio de Angola) vai ser 

essencial: 

 

“Vó. Ainda vou apanhar primeiro dois cocos. A água que está com ele faz bem 

no matabicho. Sabe? Estou trazer duas linhas de pescar, Uma para mim e outra para a 

avó.” (RS, p.89) 

 

A diferença de idades retrata também a organização social e o papel que 

ambos desempenham no crescimento das sociedades, pois os mais velhos (a 

avó) podem transferir os seus conhecimentos aos mais novos (neto) e vice-

versa. Noíto e Kwanza tecem mantas de sabedoria e tornam-se símbolos das 

modernas teorias em defesa das literaturas multiculturais: “Rio misturado com 
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mar é ele próprio. Que bonito. Eu não hei-de morrer sem ficar um dia inteiro a 

olhar o sítio onde esse grande rio que lhe deu o nome. O rio que o mar não 

aguenta a força dele.” (RS, p.89) 

O casal, no caminho da água, ia esquecendo os infortúnios da vida 

passada, não sem que o marido ouvisse as acusações da mulher: ”Tu sempre 

foste um aventureiro e por isso perdi tudo, não te esqueças, casa, bois e mais 

embambas que tinha com elas há muito tempo.” (RS, p.13) A terra fora o seu 

meio de sobrevivência e símbolo da fertilidade; em África a mulher é a 

responsável pela lavra, conforme o sistema matricial. Há mesmo rituais que se 

unem à forma de “agricultar” – caso do lundu que é uma dança e canto que os 

escravos bantos levaram para o Brasil.  

A mudança da terra para a água estava a perturbar Noíto, e essa 

atrapalhação originava uma revelação cultural aos olhos do barqueiro 

desconhecido:  

 

“então tua mulher é quioca, não é?” 

“Te enganaste. Não é quioca. Só que fala quase todas as línguas. Viajou muito. 

Sabe mumuila, Kuanhama, umbundu, kikongo...só português e Kimbundo é quase nada 

e compreende muito pouco”(RS, p.14).  

 

Estas “falagens” constituem um património único em revelação; Noíto 

sugere-nos a imagem do princípio dos tempos que é integrada na obra com o 

intuito de revelar conhecimentos; ela é uma espécie de mistura de passado/ 

presente; de mulher experiente e de moça aprendiz. Surge com a capacidade 

de mudar “os pontos cardeais” e fá-lo lentamente, mesmo que isso implique 

várias viagens. 

As trajectórias de Noíto, quer por terra quer por circum-navegação, 

apontam para uma reconfiguração da história espacial como o refere Carter 

(1987, p. 375), no acto de nomear um novo espaço, descobrindo e explorando 

as lacunas da história imperialista. A tarefa do texto pós-colonial, metaforizada 

em Noíto, passa pela contestação da mensagem da história ocidental que 

relegou muitas vezes a história dos países colonizados, mas também por 
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comprometer-se como agente na própria narratividade, reinscrevendo a 

heterogeneidade da representação histórica.   

O sonho da ilha impunha-se naquela cabeça feminina, que esquecia os 

sacrifícios passados, na esperança de um novo futuro construído na base de 

um novo elemento da natureza: a água. Afigurava-se-lhe mais importante o 

negócio da água e do peixe do que o pensamento nos bois ou na casa 

destruída; agora, só a ilha contava. Esta ilha aureolada de misticismo, de 

drama e de tragédia há-de ser o grande cenário do RS.  

A grande questão do romance anda sempre à volta do título Rio seco e 

das hipotéticas explicações que o justifiquem; essa procura constitui um 

desafio permanente ao leitor até à descoberta, através das várias deduções. E, 

como o próprio título se inclui na água, ou melhor, na sua ausência, porquanto 

é um rio aparentemente fictício - “seco”- assim a questão da água constitui a 

centralidade da obra. Enquanto a mulher era o mar, já o homem se 

considerava o rio e esta divergência vai motivar grandes discussões entre o 

casal permitindo ao leitor a interiorização da filosofia e das crenças africanas. A 

dialéctica da água surge, na nossa perspectiva, para ajudar o leitor a 

ambientar-se a um mundo que o narrador lhe quer oferecer, à luz de uma 

anunciação prévia.  

 A água é, juntamente com o ar, a base da evolução do ser. Sem ar e 

água não é possível a existência humana com o seu processo cultural e 

material na terra. Angola sofreu/sofre com a escassez deste recurso, 

procurando água nos rios mais próximos. Ora, a transição do tema da terra 

(prefigurado no antes em Noíto) para o da água (o futuro em construção) 

elucida bem que África é um país sem fronteiras fixas e permanentes onde o 

povo se desloca, sobretudo, à procura de melhores condições de vida: “(...) a 

vida do mar é uma vida de lhe conhecer, não é como na terra. Tanta gente vive 

na terra sem lhe conhecer. No mar é diferente.” (RS, p.16) – aqui transparece o 

desejo e a necessidade de estabelecerem laços, mas o barqueiro não se cansa 

de explicações: “Mais-velho, o mar tem de ser com muito respeito. Ninguém lhe 

pode abusar. Tem vez parece mulher. Tem vez parece homem e mau.” (RS, 

p.16).  
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E o narrador continua:” Uma mulher é sempre uma mulher. Nem paz dos 

homens, nem silêncio das vozes lhe dá paragem no pensar assuntos. Seja 

distraída alegre ou triste. A sua ideia voa demais, cresce, multiplica-se como o 

que se fermenta num útero fêmeo.” (RS, p. 23). Este juízo valorativo sobre a 

mulher confere-lhe uma dinâmica psíquica que poderá servir de resgate para a 

salvação da mulher, numa sociedade que a subestimou. No entanto, esta 

mulher ainda não fora nomeada no romance, era anónima, pois só quando o 

barco parou houve a apresentação. “Eu sou Zacaria. Minha mulher, Noíto”. 

“Meu nome é Mateus” (RS, p.26). E, só após a verdadeira instalação no 

lugar, surgem as abordagens profundas sobre a água: a água elementar à vida 

e tão rara na ilha; a água fonte de riqueza e elo de ligação entre os outros – eis 

a simbologia da cacimba que Zacaria cavara. “ Ele cavava, enchia o balde, ela 

puxava, ia entornar e repetiam a operação. Seu sonho, de possuir uma 

cacimba, aproximava-se da realidade.” (RS, p.76). Mas, mais do que tudo, a 

água, agora em forma de rio, representa a sexualidade de Zacaria, o desejo e a 

posse de percorrer o corpo da mulher e serpentear-se nas veias de Noíto:  

 

“(…) Noíto! Noíto! O teu marido sou eu! Não é o mar!” 

“Continuas a não ter vergonha! És daqueles circuncizados que iam espreitar as 

raparigas tomar banho no rio (...)” 

“Não ouvi nada. O rio sou eu”. (RS, p.116) 

 

 Noíto defendia:  

“Não acredito que o mar seja mais traiçoeiro do que um rio. Tem tanta força que 

nem precisa de empurrar à toa. Só quando Deus quiser. O mar é mais de Deus do que 

um rio qualquer. Mas Zacaria tem razão quando continua a gostar do rio. Eu também 

gosto do rio. Mas gostava ainda mais gostar de um rio entrar no mar sem confusão.” 

(RS, p.126) 

 

Na perspectiva da mulher, o mar estava mais ligado a Deus: “O mar é de 

Deus” (RS, p.195) e talvez seja esse o motivo que intrinsecamente a liga mais. 

O simbolismo do rio está associado à fertilidade, à morte e à renovação.   
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Daqui se extrai que a teoria de Zacaria sobre o rio parecia conter em si o 

gérmen da destruição, porque, enquanto Noíto viajava com frequência para o 

outro lado, na compra de bens e como representante da ilha, já Zacaria parecia 

temer a corrente do rio e acabou por morrer aí: “O Boaçorte entrou naquele 

encalhe manso de encostar na pequena canoa de Satumbo.” (RS, p. 528) A 

faca que fora dada por kakuarta a Noíto, para dar sorte na vida, foi a mesma 

faca que Rasgado, o Fundanga, utilizou para matar Zacaria. E essa faca 

haveria de ficar enterrada atrás da casa: “ Fechou os olhos e andou mais para 

a frente e em Ziguezague. Abriu com a faca um buraco e enterrou-a, sempre 

de olhos fechados, voltando ainda de olhos fechados até chocar com as 

buganvílias.” (RS, p.530) 

O mar, esse, simbolizando sempre a dinâmica da vida, parecia 

identificar-se mais com a força de Noíto, uma vez que ela, para além do poder 

material conquistado a pulso, tinha outras virtudes que a tornavam conhecida: 

ela conseguia desamarrar a chuva e prever a vida. Ora esse mistério, esse 

olhar excessivo sobre as coisas depressa se fez constar no lugar, 

contaminando o próprio espaço. O mar goza de propriedades divinas, o mar foi 

o caminho para os navegadores, mas destruição para muitos; assim, a mulher 

reunia em si estes poderes, tornando-se uma força temível no lugar. Ela tinha 

que construir uma nova cartografia, foi para isso que lutou, pela construção de 

uma identidade, apoiada no conceito de margem e de viagem.  

Um casal que, fora do mato e do rio, há-de tornar-se da ilha e do mar; 

esse mar que Manuel Rui ancorou no seu romance: 

 

”Naquela hora em que os pescadores atravessavam o canal com seus 

apetrechos tão resumidos para virem fazer a aguada, o mar abria boca-réstia de sono 

ainda em maré baixa a espreguiçar-se, sonolentamente, sob o sol sem nuvem.” (RS, p. 

9) 

 

Ao longo do romance várias vezes é nomeado, para além do nome 

próprio, outro nome, que caracteriza e identifica a pessoa pelos dons/profissão 

que possui - caso de Zacaria, Carpinteiro e Abelha, e Noíto, a Kambuta.  Esta 

mulher, pelos seus dotes impunha o poder e conquistava-o à força do homem 
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que sempre dominara naquelas paragens. Na perspectiva ficcional do autor, 

Noíto assume o papel de viajante e as várias viagens são incursões no espaço 

sócio-cultural do povo africano e pre-texto para revelação das suas estórias. 

Ela é uma mulher insatisfeita que destemporaliza a acção para a re-configurar 

no sítio onde quer instaurar a sua história; os vestígios culturais da origem não 

são renunciados mas, a semente dessa nova “cultura”, há-de florescer na ilha; 

poder-se-á dizer que a eliminação da fronteira deu lugar a um confronto 

cultural, onde o mato e a água se fundiram, pela hegemonia da viagem 

psicológica da protagonista.  

RS é uma obra que aborda o enraizamento e a errância, as duas faces 

da questão identitária; sendo esta uma característica da literatura angolana, 

pois o narrador, pela voz das personagens, precisa de se alimentar com os 

mitos e as estórias de fundação para questionar a verdade histórica e traçar a 

sua versão. Noíto reza a Deus e à Kianda. Ela trouxe os poderes da terra e 

convence o povo que tem o dom de amarrar a chuva; é ainda ela que suscita a 

reflexão sobre a língua, inclusivé sobre o português:  

 

“Cada um na sua língua. E entendiam-se. Essa língua dos tugas, que não é só 

deles, é nossa, uniu-nos muito. Afinal uma língua não é de ninguém! A língua é de quem 

a aprendeu. Igual saber resolver. Carpintaria é do meu marido não é só de quem lhe 

ensinou. Já viu uma pessoa com uma língua só para si? Uma língua é para falar com 

outra pessoa e se as pessoas são muitas, tem de haver uma maneira de se entenderem. 

Porque é que hei-de ter a obrigação de falar Kimbundu?” (RS, p.113) 

 

Assim, a língua surge como a “voz igual” que pode harmonizar o povo, 

ela é o suporte da nova era multicultural e plurilinguística. A língua, como 

apropriação, está sujeita à arte da subversão por parte do escritor angolano 

que, combina irremediavelmente quer o género quer a literatura com as 

literaturas orais, dando origem ao poliglotismo literário76.  

Na segunda parte da obra Fundanga, a quem chamavam o Rasgado, 

provoca alguns desequilíbrios, era um homem temido e saqueador, no entanto, 

surge como um pretexto de crítica ao poder. Noíto esforça-se por reabilitá-lo 

                                                 
76

 Este poliglotismo literário resulta da diversificação do campo da produção literária. Nestes casos, o autor provoca 
uma ruptura com o código, infringindo ou subvertendo as suas regras e convenções, podendo dar origem a novos 
códigos literários.  
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perante os outros, mas há outros desmandos sociais que permitem 

compreender que a guerra e o poder conquistaram outros meios: “E agora 

parece que tem mais cipaios que no antigamente” (RS, p. 172) - é o novo poder 

emergente que se vai instalando. 

O reencontro com a filha Bélita (na terceira parte do romance) é um 

momento de alegria, mas de “revolução” cultural na ilha: ela surge como 

inovadora, quer pela atitude, quer pelo espírito de negócio, montando a 

lanchonete, quer ainda pela sua forma de actuar, tornando-se amante de 

Mateus. Ao acolher no seu ventre o fruto de Mateus, torna-se o símbolo do 

encontro, ela que veio da terra uniu-se ao mar. Esta nomeação do mar e do rio 

assumem interpretações misteriosas no final, pois até Kwanza, menino do mar, 

tinha nome de rio. Curiosamente, são as águas barrentas do rio que vão 

desembocar no mar; esse mar que traz a Noíto a imagem da Kianda e de 

Mateus e que caminham para o oceano. A ilha foi o palco de sofrimento, de 

mortes, mas o local de resistência a todas as contrariedades, mesmo aquelas 

que surgiram no seio da família - caso do incidente da árvore cortada por 

Zacaria - que surgiu como um prenúncio negativo da vida do casal.  

 

“Quando o pássaro despertador ainda não tinha cantado sua voz meio-

compassada de sonoro augúrio mau, mas voando e pulando nos ramos da casuarina 

mortalmente ferida, o silêncio da noite foi atravessado por um barulho estranho e veloz, 

Noíto levantou-se sem mais” (RS, p. 63) 

 

Aporta-se a uma ilha, após um voo e navegação, portanto ela é símbolo 

”dum centro espiritual e mais concretamente do centro espiritual primordial”77; 

assim, em RS a ilha vai formar com o rio e com o mar o grande triângulo onde 

assenta o romance. A ilha funciona como uma plataforma giratória onde se 

movimenta Noíto e, em simultâneo, o refúgio ideal para encontrar as forças 

misteriosas que a alimentam.  

Esta relação triádica é essencial para interpretar as valências 

simbolizadas por cada um dos elementos e a sua confluência final, rumo ao 

Oceano. A ilha representou o sonho de felicidade partilhado pelo casal e, a 
                                                 
77

 Chevalier, J. Gheerbrant, A., 1982. Dicionário dos Símbolos. Traduzido do francês por C. Rodriguez e A. Guerra. 
Lisboa: Editorial Teorema, Lda, pp. 374, 375. 
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morte de Zacaria, ao destabilizar a relação, desmoronou toda a auréola mística 

do lugar. Esgotado o tempo, ela passará à memória, tal como acontecera com 

o passado de Angola, aqui oportunamente revisitado pelos protagonistas da 

obra e presentemente plasmado no questionamento do seu futuro.  

A ilha foi/é o pretexto para se compreender melhor a importância 

temporal e espacial no fluir da história do país, uma vez que se distingue: o 

tempo do mundo, o do paraíso terrestre e o tempo mítico associado à criação 

do mundo; também no espaço, podemos distinguir dois espaços ontológicos, o 

espaço imanente e o transcendente entre os quais se distribuem os factos 

narrativos. Assim, conjugados estes elementos, a ilha assume-se como a 

“miragem” de um novo espaço. 
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2.2. Multiculturalismo vs Biografismo  

 

 

 

“A estória da tua vida deve ser bonita.” 

“Todas as estórias da vida são bonitas. A tua também deve ser. E a da tua 

mulher ainda mais.” (RS, p. 20)  

(…)  

 
O VIVENCIADO 

 

são as linhas que os calos da mão e do coração escolheram 

para edificar os seus muros.  

(…)  

o vivenciado são as cores do céu quando não conseguimos  

explicá-las e elas nos esgotam o pensamento.  

isto de vivenciar requer uma fatia de tempo acumulado.  

(Ondjaki, 2009, p. 73)  

 

A Literatura associa-se ao espaço cultural das nações; no entanto, não 

se pode estabelecer fronteiras nem limites de influências, uma vez que as 

culturas interagem e são dinâmicas. Associado à literatura, surge o conceito de 

língua, a qual também está sujeita a mutações e a influências que a 

transformam e enriquecem. No tempo da colonização, a língua tornou-se 

pertença de outros povos e de outras culturas que se apropriaram dela para 

passarem à fase de abrogação das culturas imperialistas dos colonos.  

Ngũgĩ wa Thiong‟o (2005, pp. 145-168) defende a utilização da língua 

mãe como expressão das culturas e das literaturas, pois sendo a linguagem 

intermediária entre o eu e a (sua) cultura, ela permite a transmissão das 

imagens do mundo na cultura que transporta.  

Ainda que não se posicionem segundo esta perspectiva mais radical de 

Ngũgĩ wa Thiong‟o (2005), os escritores angolanos escrevem, utilizando a 

língua portuguesa, a sua angolanidade. A língua portuguesa foi eleita o veículo 
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de transmissão privilegiado em Angola porque, através dela, a elite cultural 

chegou ao colonizador e ao colonizado, abanando as estruturas imperialistas e 

agitando as consciências dos angolanos e, desta forma, conseguiu impor os 

ideais e encaminhar o país para a luta da libertação.  

Numa época de mutações e de usurpação territorial e cultural, a língua 

foi a arma de poder utilizada para fazer a história de um país; actualmente a 

língua portuguesa é utilizada pelos escritores angolanos que a subvertem e a 

enriquecem (através de palavras em kimbundu e umbundu) para relatar as 

vivências angolanas, os costumes e tradições que constituem a essência 

cultual de um povo.  

Neste exercício de apropriação e subversão da língua, os escritores 

angolanos vão enriquecendo a sua própria cultura, na medida em que se 

apropriaram da língua e, através dela constroem a sua visão do mundo e dos 

mundos possíveis, escrevendo as estórias e reescrevendo a História numa 

perspectiva multicultural. Assim, a língua é indissociável do espaço e, através 

dela o homem pode ter acesso ao mundo e criar outros mundos. A literatura é 

essa chave de acesso às memórias e tradições silenciadas, que estão na 

origem da reconstrução da identidade cultural. Inicialmente, a oralidade foi o 

veículo de transmissão das culturas e tradições das sociedades angolanas. As 

gerações souberam guardar essas palavras no arquivo memorial e, 

posteriormente, a sua recuperação sustentou a palavra escrita e a 

reconfiguração cultural de Angola.  

Os primeiros nomes que surgiram com a literatura impressa foram os de 

António Dias de Macedo78 e José da Silva Maia Ferreira79, sendo estes 

exemplos de assimilação cultural. A poesia de José da Silva Maia Ferreira 

corresponde à primeira fase da literatura angolana.  

                                                 
78

 Segundo António Cadornega na sua História Geral das Guerras Angolanas, as primeiras produções escritas de um 
autor natural de Angola remontam ao século XVII, e saíram da pena de um militar, o capitão António Dias de Macedo. 
(Ervedosa, s/d) 
Sobre esta nota salienta-se também a própria missão de António Oliveira Cadornega. Natural de Vila Viçosa. Chegou a 
Angola em 1639, com 17 anos, e a sua perspectiva, embora contestada, por ser “um olhar de fora”, deixou um 
testemunho do lugar onde se inseriu. Como analisámos anteriormente, Pepetela, em GF, usando as páginas da obra 
de Cadornega, reescreve outra versão da história.      
79

 Pertence à primeira metade do século XIX a publicação do primeiro livro de poemas de um escritor angolano – 
Espontaneidades da Minha Alma – Às Senhoras Africanas (publicado em 1849), por José da Silva Ferreira, mestiço 
benguelense pertencente à elite do funcionalismo local. José da Silva Maia Ferreira é um dos casos típicos do 
fenómeno de assimilação cultural que, já no início do século XIX, se registava nos velhos burgos do litoral. Sobre esta 
temática cf. obra de Carlos Pacheco.    
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Posteriormente a literatura assumiu um compromisso de resgate das 

estórias para escorar outras versões das histórias e da História, escritas por 

aqueles que suportaram o processo da colonização. Assim, o escritor cumpre a 

missão de consciencializar os povos para a acção, adoptando um compromisso 

social. 

O escritor é o agente social que veicula, pelas suas obras, a ideologia 

social. Nascidos de uma elite cultural, estes escritores, nas décadas de 40/50 

fizeram da literatura o veículo das suas aspirações, uma literatura de combate 

pelo seu povo. Estes jovens começavam a afluir a Portugal para adquirirem 

uma formação superior e regressarem a Angola, para participar activamente na 

construção do seu país. Na década de 50, os estudantes da Casa dos 

Estudantes do Império eram a voz de uma Angola que se insurgia contra o 

imperialismo dos colonos portugueses que fizeram com que o povo angolano 

sofresse o sentimento de deslocação quer em relação à terra, quer em relação 

às próprias raízes culturais e históricas. Através da língua do colono, estes 

jovens escritores conseguiram não só expandir as suas aspirações ao seu 

povo, como também demonstrar a sua indignação face ao colono.  

A língua sofre um processo de apropriação e de negação, uma vez que 

a escrita pressupõe dialogismos e essas mensagens chegariam aos próprios 

portugueses, emitindo a contestação dos angolanos e as suas aspirações por 

uma Angola edificada sobre a justiça e mais igualitária.  

Neste sentido, a literatura não era uma forma do Eu extravasar os seus 

sentimentos e reflectir sobre a existência humana, como ocorria com 

movimentos literários europeus na época, mas funcionava como a escrita de 

uma colectividade, na medida em que o escritor era o porta-voz da sociedade 

em que estava inserido.  

Os escritores angolanos, longe da criação de mundos ficcionais, 

escreviam sobre factos e experiências, sobre as estórias silenciadas pela 

versão da História Europeia e, por isso, a sua linguagem refere-se a lugares, a 

momentos precisos da história da colonização com o objectivo de resgatar 

esse passado e projectar o futuro. GU, de Pepetela é exemplo deste período 

de fervilhação de ideais que preconizavam uma nova Angola, entregue aos 

angolanos. O próprio Aníbal, o Sábio, espécie de alter ego do escritor, é o 
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corpo de um ideário que norteou estes jovens que lutaram pela formação de 

uma país em África e, neste sentido, o pendor biográfico da personagem 

sustenta a história que foi vivenciada pelo próprio escritor. 

Pepetela também pertenceu à C.E.I. e tal como o Sábio, também lutou 

pelo seu país, defendendo sempre a sua reconstrução pelos angolanos. Tal 

como em GU, no capítulo A Chana (1972), M descreve as guerras que 

assolaram Angola na luta de libertação nacional. A polifonia de vozes 

narrativas em M vai para além do biografismo, sendo a expressão do eu 

colectivo; a polifonia de vozes narrativas, apresenta outras versões da história, 

na perspectiva do colonizado. Esta obra foi/é por isso uma referência na 

história de Angola porque veio preencher os buracos da história, apresentando 

um quotidiano humanizado dos guerrilheiros, como salienta Ana Paula Tavares 

(2008, pp. 41,42): “E. até hoje, Mayombe é a única coisa que está escrita sobre 

a história da luta de libertação nacional naquela região”.  

M é também um romance contra correntes, pois o autor, embora 

centrado no cenário da guerra, vai optando por uma dimensão épica 

estruturada nas hesitações dos guerrilheiros; aqui o narrador distancia-se para 

permitir uma transformação dos homens. Sem perder de vista a força do 

biografismo, o herói está também na voz dos outros: 

 

“A morte de Sem Medo constituiu para mim a mudança de pele dos vinte e cinco 

anos, a metamorfose. Dolorosa, como toda metamorfose. Só me apercebi do que 

perdera (talvez o meu reflexo dez anos projectado à frente) quando o inevitável se deu. 

(...) Eu evoluo e construo uma nova pele. Há os que precisam de escrever para 

despir a pele que lhes não cabe já. Outros mudam de país. Outros de amante. Outros de 

nome ou de penteado. Eu perdi o amigo.” (Mayombe, 182, p.285) 

 

Esta construção de uma nova pele é também ela feita por Lu, que por 

este processo de (auto)criação biográfica de Lueji, reconstrói a sua cultura e a 

história de Angola. O bailado de Lueji remexeu as antigas poeiras com o seu 

“irritantedoce gosto” que apenas estavam “depositadas na memória colectiva, 

que nunca é aniquilada” (LU, p. 471). Pepetela, baseado nas histórias e na 

História, recriou o mito de formação do Império Lunda, nunca esquecendo que 

os mitos são feitos de “gente comum” (LU, p. 478). Lueji, a rainha, “criou o 
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Império e criou as condições da sua destruição. Só podia ser assim.” (LU, p. 

483) 

As personagens que preenchem os seus universos ficcionais trazem 

consigo ideários que lutam pela criação de um país mais justo e entregue ao 

seu próprio povo, no entanto, tal como o próprio escritor, confere-lhes a 

característica da sua humanidade. Como o Sábio se isolou no morro e 

conversava com os peixes, Mulaji, o último narrador de LU, a quem o escritor 

concedeu o epílogo da obra, prefere  

 

“ficar calado, nas margens do Kalanhi conversando com os peixes que me ouvem, com 

as águas que me refrescam, relembrando aquela mulher que um dia veio me procurar, 

pedindo conselho, apesar de ser rainha. Como a amei. Tinha o poder de vida e de morte 

sobre todos nós, e lutou para nos dar a vida.” (LU, p. 483).  

 

Os limites do espaço biográfico em Pepetela são transpostos pelas 

personagens que, ao carregar em si o ideário de uma geração, transformam a 

individualidade num eu colectivo que abarca as preocupações e os ensejos da 

alma humana.  

A instância narrativa aparece na obra, quer através das personagens, 

quer assumindo-se como o próprio escritor que desvela segredos e ironias da 

criação romanesca. Em LU, o narrador pede autorização às personagens para 

escrever a obra e ironiza o aparecimento de algumas personagens: “Um cuvale 

materialista que gostava de Vivaldi. Que mistura! Eu, como escritor, nunca teria 

a ousadia de inventar um personagem assim. Mas essa é a magia do nosso 

mítico Sul, que cria tais homens.” (LU, p. 456) 

Através das reflexões das personagens, Pepetela vai lançando os seus 

ideais para Angola. Com um olhar mais crítico, o escritor denuncia a 

colonização e o obscurantismo provocado pelo silenciamento das culturas, mas 

também prevê os perigos dos tradicionalistas e do fechamento das culturas:          

“(…) a tradição deve ser utilizada, mas num sentido de progresso, de libertação 

das pessoas.” (LU, p. 456)   

Em P, Pepetela através da criação de um universo de personagens 

pertencentes a culturas diferentes, escreve sobre a interpenetração de culturas 
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e os riscos de um multiculturalismo sem cultura, que podem desaguar em 

neocolonialismos. A narrativa surge, assim, como função (Hamburger, 1986, p. 

127), onde as personagens materializam os problemas adjacentes à 

globalização “a mais recente moda internacional” (P, p. 138). Bebiana, esposa 

de Caposso, era, tal como Joaninha80, influenciada por todas as modas e, por 

isso, desejava que os filhos aprendessem a língua inglesa “o verdadeiro idioma 

da globalização”. As línguas servem, assim, como pretexto para o narrador 

evidenciar os perigos da “moda” da globalização: 

 

“(…)ela, embora sem perceber bem o que era isso da globalização, lutaria para 

os filhos aprenderem a língua suméria, vá lá saber-se como. Defenderia o sumério, o 

aramaico ou o hitita para os filhos, mas nunca fez o mínimo esforço para bem falar o 

português, como os leitores sempre atentos já repararam com a insistência do horroroso 

“prontos”. E tinha vergonha de ter aprendido sem querer algumas palavras de kimbundo, 

quando era criança e morava num quase-musseque” (P, p. 139)    

 

Pepetela, ao traçar um retrato de Angola dos tempos actuais, revela os 

novos interesses que movem as explorações da terra angolana e dos próprios 

angolanos, tal como prova o discurso de Caposso com Karim, quando o 

tentava convencer a participar no tráfico de armamento: 

 

“ - Esse não soube fazer bem as coisas. Ou se meteu com a gente errada. Aqui 

em África as pessoas não são tão bárbaras.  

- Essa é boa. Vocês estão em guerra há tantos anos, têm feito tantas carnificinas 

e os outros é que são bárbaros? 

- Pense bem, amigo Karim, pode dar muito dinheiro. Encontrar as armas é 

relativamente fácil, muita gente as tem em casa, de tantas guerras que já passaram. E 

desviar umas novas também não é complicado, basta arranjar a pessoa certa no 

exército. Conheço muita gente. O problema é fora. Como recolher os pagamentos em 

diamantes e depois o que fazer com eles.” (P, p. 260)  

 

Actualmente, os problemas de Angola germinam dos próprios sistemas 

que governam o país e que pretendem explorar as riquezas do solo e 

enriquecer cada vez mais, mesmo que se alimentem das guerras e da 
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 Personagem de obra CM, de Manuel Rui.   
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destruição do próprio país. Através desta polifonia de vozes, o narrador prova 

que todos os homens com ambições de enriquecer e que se movem nestes 

sistemas estão sujeitos à corrupção – Caposso, face à recusa veemente de 

Karim, “acabou por se ligar a um general no activo, o qual em vez de fazer a 

guerra ou preparar a seguinte, como era neste momento o caso, andava mais 

preocupado em ganhar dinheiro” e mesmo o próprio Karim cede “Os olhos de 

Karim já brilharam de maneira diferente quando ele propôs uma sociedade com 

o mesmo general para adquirirem uma lavaria mecânica (…)”, negócio este 

que se adaptava mesmo em tempos de guerra e no caso dos “diamantes, 

dadas as contingências da guerra, o empreendimento era bastante rentável e 

os três sócios retiravam dele alguma satisfação” (P, p. 261).     

O narrador continua a denunciar as permeabilidades do sistema que 

alimenta a corrupção, mesmo também a nível da política internacional, 

adoptando, em primeira pessoa, um tom irónico, para tecer diversas críticas:  

 

“ Antecipo-me dizendo, estou de acordo com os sempre amáveis leitores, (…) é 

fazer os leitores de parvos, como se na vida estas coisas acontecessem, um 

personagem encontrar outra na imensidão de um continente que, além de conhecer um 

país africano sem qualquer relevância na cena mundial, conhece alguém próximo por 

filha interposta. Pois é, por ser exagerado demais é que ponho esta coincidência aqui, 

adoro inverosimilhanças, impossibilidades, arriscar ser chamado de excessivo, incapaz 

de medir consequências e mesmo, o pior de tudo num escritor, desleixado. Nem 

imaginam como me reconfortam as vossas críticas e maledicências… Por outro lado, 

escolher um terceiro americano (…) me parece ser demasiado dispendioso, contrário à 

conhecida teoria da economia literária, sobretudo neste século de ideologia dominada 

pelo Fundo Monetário Internacional (…) ” (P, 190) 

 

A passagem desta longa citação deve-se ao facto do narrador, que se 

assume como a figura do escritor, fazer do texto literário uma situação de 

comunicação. Este, dirigindo-se ao leitor, em tom provocatório, antecipa as 

reacções face ao reaparecimento de uma personagem num outro contexto, 

justificando-se, mais uma vez, através de uma ironia profunda, devido ao 



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 153 

contexto de crise económica literária. Neste sentido, o texto funciona como um 

estímulo, que provoca uma resposta no leitor81.   

O narrador/escritor instiga o leitor para a crítica, demonstrando que o 

próprio sistema literário também ele é passível de corrupções, na medida em 

que a instância da produção está continuamente a ser avaliada e julgada por 

juízos estéticos, sociais, morais, contextuais ao próprio texto. Ao expor Angola 

geograficamente na imensidão de um continente como um país africano sem 

qualquer relevância na cena mundial, distancia-se ele também do centro 

literário canónico europeu. No entanto, a ironia latente, afirma precisamente a 

consciência que o narrador tem da riqueza cultural e económica do seu país, 

que apenas não encontrou a melhor forma de se auto gerir, devido aos 

predadores. Neste sentido, a obra pressupõe dialogismo, na medida em que o 

narrador se dirige ao leitor e se preocupa em esclarecer os vazios que o modo  

de fazer literatura pode suscitar, inserindo-se num contexto de comunicação82, 

em que o narrador antecipa as indeterminações que o processo de leitura deve 

completar. A desconstrução da narrativa e a ironia subjacente são técnicas 

utilizadas para a construção de uma literatura mais multicultural e baseada na 

reconstrução do mapa. Pepetela escreve consciente dos novos desafios e 

desilusões que assolam Angola, provenientes da sombra do imperialismo e que 

se reproduz através de neocolonialismos que tentam centralizar a autoridade e 

disciplinar este continente (Ahluwalia, 2001, p. 11):      
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 Esta nova perspectiva de Barthes na estética da recepção vai distanciá-lo dos outros representantes da Nouvelle 
Critique, para quem o texto era considerado um sintoma. Sobre este assunto, cf. Kibédi Varga (1981, p. 40). 
82

 De notar as notas constantes feitas dirigidas ao leitor, nas quais o narrador tece explicações irónicas sobre o 

contexto social, político e literário: sobre a personagem Vladimiro Caposso e o modo de escrever as sues estórias - ”  
Qualquer leitor habituado a ler mais do que um livro por década pensou neste momento, pronto, lá vamos ter um flash-
back (…) iremos atrás e iremos à frente, mas só quando me apetecer e não quando os leitores supuserem, pois 
democracias dessas de dar a palavra ao leitor já fizeram muita gente ir parar ao inferno e muito livro para o cesto do 

lixo. , p. 13; críticas à sociedade e à forma como a globalização acontece em Angola: “ Talvez não seja extemporâneo 
referir uma constatação, quase queixume: zona verde coisa nenhuma, não passava de uma estreita nesga de terra 

com algumas árvores, cada vez menos, e condenadas a desaparecer com a especulação imobiliária. ” pp. 32/33; “ Se 
houver ocasião, talvez mais tarde se trate dessas árduas e estéreis questões económicas, com fortes conotações 

políticas. ”, p. 42; “ Curiosos, os leitores estão ansiosos por uma descrição da ementa e do que comeu o nosso 
parzinho. Desiludam-se, aqui não entra publicidade de borla. Foi um jantar ligeiro, como convém a quem depois tem 
mais a fazer, com base em mariscos, produto abundando nas nossas famosas águas, acompanhado dos respectivos 

vinhos. Mais acrescento, foi jantar internacional, recusados os funjes, cabidelas ou kisakas da tradição ”, p. 63; a 

desilusão - até os marxistas se rendem ao capitalismo e à corrupção: “ o tal congresso que ficaria na História como o 
mais ortodoxo de todos os realizados e o culminar das guerrilhas internas para a absoluta centralização da autoridade. 

(…) ”, p. 234; a corrupção política: “ Avançando no tempo (…) a ideia de Karim e Caposso se associarem para abrirem 
uma grade loja de electrodomésticos (…) em que o ministro do comércio teria a sua quota, compensando o 

extraordinário empenho na agilização das autorizações e levantamento das dificuldades burocráticas ”, p. 240; “ (…) 
lembro que este Omar (…) tendo ganho dinheiro nos Estados Unidos com trabalho de lobista a favor do governo 

angolano (…) ” (P, p. 297). 
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“Post-colonialism has to be seen necessarily as Western metaphysical violence 

underpinned by the processes of imperialism which continue even after the formal 

dissolution of empire. In the case of Africa this can be witnessed, for example, in the way 

in which the international Monetary Fund (IMF) and the World Bank continue to discipline 

the continent. (…)”  

 

A personagem principal de P, Vladimiro Caposso, materializa o rumo de 

Angola após as guerras de libertação e as guerras civis. No capítulo 12, 

respeitante a Dezembro de 1985, o narrador relata a corrupção dentro do 

partido MPLA: Caposso, membro do Comité Central da Jota, aspirava a ser 

eleito para o Comité Central, também ele foi iludido na teia política e decidiu 

“assumir-se como empresário” (P, p. 232); também são denunciados, com 

ironia, o clima de suspeição e o policiamento a que as pessoas estavam 

sujeitas: “O certo é que o tal dirigente acusado de colaboração com o inimigo 

foi destituído de todos os cargos e depois lhe mandaram ir estudar política para 

a Checoslováquia, apesar de ser de idade avançada, pois sempre fazia bem 

uns tempos passados na fria Europa e sobretudo longe do país.” (P, p. 230). 

Caposso, retrato da corrupção, era um aspirante a burguês e, portanto, a 

política era usada como um trampolim para ascender a cargos importantes e 

usufruir de uma esfera de influências que privilegiava negócios obscuros e a 

acumulação de “kumbú e mais kumbú, vou rir de vocês todos a rastejar aos 

meus pés, fiquem com o vosso partido e eu com o dinheiro feito meu, veremos 

o que vale mais.” (P, p. 234).     

 Este capítulo salienta a desilusão do próprio escritor ao perspectivar 

Angola influenciada pelo síndrome capossino, pois todos tinham como ambição 

ascender socialmente e obter favoritismos políticos:  

 

“Para ser coerente, devia apagar o que os soviéticos e cubanos lhe ensinaram, 

pensaria o inverso, embora se mantendo prudente no uso das palavras. Pelo menos nos 

tempos mais próximos. Que se lixe a política, o partido e o marxismo! Quero é acumular 

fortuna e todos me respeitarão, pedirão favores, por muito marxistas que sejam.” (P. p, 

233).      
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Caposso é criticado também pelo novo-riquismo e pelo vazio cultural: 

“quando toda a gente queria ser escritor, ou tomado como tal, ele pensou em 

publicar o conteúdo do diário sob o título “Pensamentos de um Homem do 

Povo”. Povo era a palavra-mito de momento (…)” (P, p. 232); o narrador, num 

tom irónico, denuncia esta cultura falaciosa daqueles que pretendem ascender 

ao poder: 

 

“ se esperavam ler de mim que “tinham finalmente mostrado as mãos sujas”, 

desenganem-se, não caio nessa inverosimilhança, Caposso nunca leu Sartre, até pode 

pensar que é alguma marca de água mineral. ” (P, p. 339) 

 

Angola é também personagem da obra, na medida em que o ideário pós 

colonialista se vê coarctado e ameaçado pela usurpação de poderes dos novos 

predadores; tal como afirma Robert Young (2003) o pós-colonialismo reclama o 

direito ao bem-estar material e cultural, de toda a população na terra. No 

entanto, esta realidade está longe deste ideal, visto que o mundo se baseia na 

desigualdade proveniente da divisão Norte/Sul. P traça-nos uma biografia da 

própria Angola/povo angolano, com as suas vitórias e fracassos e, por isso, é 

uma obra que reflecte sobre as novas formas de exploração e de disciplina dos 

povos, denunciando a existência de um controlo imperialista nos tempos 

actuais83. Os neocolonialismos emergentes - a exploração das riquezas da 

terra pelos estrangeiros e pelos próprios angolanos, estrangeiros dentro do seu 

país - transformam Angola em mais um “país africano”: 

 

“- Angolano uma merda! Chamas aquilo de angolano? Casou por conveniência 

com uma patrícia só para obter a nacionalidade. Para nos roubar melhor. Já dizia o 

nosso primeiro Presidente, Agostinho Neto, esses estrangeiros são como abutres a 

quererem debicar o corpo sagrado de África. E os responsáveis vêem e deixam… O 

Olímpio d‟Alva é que tem razão. Devíamos fechar todas as fronteiras, não deixar entrar 

ninguém de fora. Os estrangeiros sempre vieram para nos lixar, para lixar o negro. 

Sempre, sempre…” (P, p. 373)  

 

                                                 
83

 Pepetela nesta obra denuncia a própria imprensa que está ao serviço da corrupção: quando Caposso foi acusado 
num jornal pela sua “pouca cultura” e por a certa altura querer “aparecer como uma mecenas das artes”, este converso 
com o Director que “demitiu o jornalista e publicou um pedido de desculpas, pois quem interrompera o concerto não se 
tratara de Vladimiro Caposso, (…). (P, p. 295)    
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Através de personagens eleitas, estas obras demonstram os princípios 

que pautam a teoria pós-colonial, reflectindo sobre a posição da mulher na 

sociedade, o desenvolvimento, a ecologia, a justiça social e pretendendo 

intervir, apresentando conhecimentos alternativos às estruturas dominantes. 

Pela literatura, o escritor como agente social, procura mudar a forma de pensar 

e de agir do povo, tendo em vista uma relação mais equitativa entre os 

diferentes povos do mundo. Judite e Orlando, em GU, Lu em Lueji são 

personagens emancipadas culturalmente que pretendem um futuro mais justo e 

um equilíbrio de poderes para o seu país; Nacib em P é, portanto, um arauto do 

futuro ideal para Angola:  

 

“Pobre Nacib, sempre tão ingénuo e platónico! Quanto pontapés tinha de levar 

para abrir os olhos e ter força de enfrentar o mundo?  

No que se enganava Mireille, pois Nacib estava preparado para enfrentar o 

mundo, só que de outra maneira.(…) 

E lhe mostrava um papel. Kasseke sabia, era um cheque. Nunca tinha assinado 

nenhum, pois nunca tivera conta num banco (…)  

 - Sei, um cheque. 

- É para ti, minha prenda de Natal.  

Kasseke não compreendeu à primeira e por isso não pegou no papel que o 

amigo lhe estendia.  

- Não entendo.   

- Dá para ires ao Rio de Janeiro. Estive a informar-me de tudo. Lá vão te fazer 

uma operação, parece fácil e a clínica é do melhor que há. Põem uma prótese na tua 

kinhunga, isto é um acrescento, fica do tamanho que tu quiseres. (…) 

Era noite de Natal, terceira noite de Natal em paz. Não havia sons de tiros nem 

balas riscando o céu, não havia conversas sobre guerra.  

Nunca mais?” (P, pp. 378, 379, 380)  

     

A mesma esperança no acto de Nacib reflecte-se na própria Angola. A 

obra termina com uma interrogação retórica, provando que o gesto de Nacib é 

um passo para a paz e para o fim das “conversas sobre guerras”. No fundo 

esta personagem reflecte a ideologia pós-colonial, na medida em que é um 

escopo de solidariedade e preocupação social.  
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No entanto, estas personagens não podem ser interpretadas como 

heróis na sua concepção ocidental, na medida em que se humanizam, 

desiludem-se perante a vida e assistem à corrupção dos seus ideais – caso do 

Sábio, em GU; antes são dotados de uma humanidade flexível, na medida em 

que não são rasuradas das suas biografias quer as vitórias, quer as desilusões 

e os fracassos. Sebastião Lopes, advogado, é também uma personagem chave 

na mapeação geográfica e cultural, afirmando-se como um contra-poder; em 

todo o seu percurso biográfico demonstra coerência nos seus ideais: é um 

defensor das causas da população e insurge-se contra Vladimiro Caposso. 

Apesar da desilusão da descoberta de que “aquelas ideias generosas de todos 

iguais e ninguém acima do outro, não existia em parte nenhuma do mundo, era 

tudo uma tremenda mentira”, continuava a lutar pelas “generosas ideias de 

solidariedade para com os outros, não pretender explorar ninguém, lutar para 

que todos os angolanos tenham oportunidades semelhantes na vida 

independentemente do que foram os pais, essas ideias ainda são as minhas. 

Se isso é comunismo, tudo bem, assumo. Mas pode ter a certeza. Não é 

aquele que alguns pretenderam impor aos seus povos pela força.” (P, pp. 

338,339). 

Esta ideologia comunista imposta também é retratada em QMDSO, de 

Manuel Rui. A família de Faustino, por causa de um porco que criava consigo 

num apartamento, suscita hilaridade ao provocar perturbações no prédio, pois 

muitos dos moradores pautam a sua conduta por normas urbanas impostas, 

agora ameaçadas pela criação do animal num apartamento. Esta domesticação 

de animais num espaço “deslocado” apresenta-se uma sátira mordaz a respeito 

de fenómenos de mobilidade social de determinadas categorias e do 

mimetismo dos novos ricos. O contexto e a estrutura de elaboração da obra 

retrata a biografia de Faustino e, em simultâneo, joga com o conceito do 

multiculturalismo, apresentando a ameaça que a subcultura constitui face ao 

outro, assim como a dificuldade existente de adaptação aos espaços. É uma 

obra de reflexão sobre a capacidade de aceitar o outro, num tempo de 

mudança em que a mobilidade das pessoas é frequente e os espaços perdem 

as fronteiras. 
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O êxodo do povo angolano para as áreas urbanas e a mobilidade de 

classes – o desejo de Faustino para ascender à burguesia – são também 

vividos pelo animal, que foi transportado da Corimba para a zona urbana em 

troca de cervejas e foi neste sétimo andar que começou a “aburguesar-se”. 

Faustino incorpora a mentalidade angolana dos anos 80, na deslocação entre o 

ser e a sua cultura e o peso das regras sociais impostas, perdido na tradução 

da angolanidade para uma ideologia marxista-leninista imposta.  

Apenas no final da obra, com a matança de Carnaval da Vitória, se 

recupera a angolanidade; no entanto, estas mutações arrastam consigo 

mudanças e a morte de Carnaval da Vitória, numa outra perspectiva, pode 

significar o fim do Carnaval da Vitória, enquanto festa angolana, e será a 

escrita a testemunhar estes costumes que os imperialismos tentaram apagar84.  

As biografias, para além de exibirem personagens, são também 

narrativas que procedem à recuperação da memória do tempo, à elaboração 

de histórias/estórias de vida. Assim, a História de um país, com momentos de 

guerra, de conflitos de poder, de tempos antes e pós-independência, está 

implícita nestas narrativas. Neste sentido, biografismo e multiculturalismo 

estabelecem pontes e geram redes, não de oposição, mas de hierarquia entre 

o individual e o colectivo, o particular e o universal.  

A obra de Ondjaki é um exemplo de biografismo; em BDC, o narrador 

revive, à distância, os momentos de infância passados num país em 

permanente revolução, situada nos anos 80, com a presença de estrangeiros – 

camaradas professores cubanos - aí instalados, com intuito de ajudar a crescer 

e educar  a população mais jovem.  

Este “eu” da infância que foi de Ondjaki relata-lhe os episódios mais 

marcantes passados em casa, na escola e na vida social quotidiana. Num país 

em que se usavam cartões de abastecimento, em que todas as manhãs se 

                                                 
84

 Sobre este assunto, Paula Tavares (2008, pp. 42,43) afirmou o seguinte: “Não é possível fazer a história do 
presente, mas é possível fazer a literatura sobre o presente. E se nós ainda hoje recordamos que o garrafão de vinho 
se chamava “Ramalho Eanes”, e que o copo se chamava “Búlgaro”, e que existiu o “Carnaval da Vitória”, em vez do 
Carnaval, Carnaval – como hoje se faz regularmente em Luanda – quero também dizer-vos que houve uma altura, um 
pequeno período intermédio, em que se fizeram os dois. Porque do Carnaval nós gostamos. E então, se havia a 
possibilidade dos dois, era o da Vitória e o outro. Mas hoje já estava esquecido, se não fosse o pequeno livro de 
Manuel Rui.” Este Carnaval da Vitória celebrava a vitória dos angolanos sobre os sul-africanos, cuja primeira edição 
ocorreu em 1978. Apesar do Carnaval ser uma festa trazida pelos portugueses, o Carnaval da Vitória, preconizado por 
Agostinho Neto, trazia a essência cultural do povo angolano.    
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entoava o hino e onde tudo era transformado em grandes episódios, bastava a 

visita da tia Dada, vinda de Lisboa, para transformar a vida. Até o sabor do 

chocolate, comido sem a regra do cartão, se transformava em odor, tais as 

sensações experimentadas. As conversas, as visitas, os episódios sucessivos 

que mostravam a dificuldade dos estrangeiros se adaptarem aos rituais 

luandenses - caso da passagem do Presidente - todos estes episódios fazem 

parte da sua biblioteca memorial, agora recuperada pela escrita.   

As lutas entre a UNITA e o MPLA agora recordadas, a par das 

campanhas das FAPLA, a raiva do Caixão Vazio provocava ondas de terror e 

angústia na escola, sempre com sequências trágicas de violação, rapto e 

sacrifícios: 

 

“Estava um barulho grande na escola toda, parecia que as imagens iam 

correndo em Câmara lenta, mas não era isso: éramos tantos a tentar sair pela porta 

porque estávamos mesmo a andar devagarinho. Lembro-me de ver a cara da Luaia 

com a boca toda aberta, encostada no quadro, a tentar recuar em direcção à janela 

quando todo o mundo estava a caminhar para a porta. Era sempre assim, havia 

alguma coisa e ela tinha uma crise de asma.“ (BDC, p.69) 

 

Este episódio é recordado pelo narrador que reproduz as falas das 

outras personagens, seus companheiros de infância e do próprio eu: “As falas 

de Ndalu: como eu estava sentado com a Romina (…) Eu tava com medo é de 

cair (…)” (BDC, p. 88). Um livro marcadamente biográfico, em que o eu da 

infância do narrador reproduz uma voz colectiva dos angolanos num período 

posterior à libertação, em que predomina o medo e o terror causado pelas 

grandes lutas e interesses nacionais e internacionais que surgiram após a 

independência. Um pequeno alerta instalava logo a confusão; como exemplo 

disso o pânico causado pela visita do inspector. Alunos e professores, os 

camaradas cubanos como lhes chamavam os alunos, comungavam destes 

rituais de medo e de fuga. Também as festas oferecidas pela mãe da Romina 

eram um espaço-tempo de convívio e de aprendizagem para a vida. O discurso 

do final do ano, proferido pelo professor – camarada Angel ao anunciar a 

retirada dos cubanos de Angola ultrapassou todas as expectativas, pela 

dimensão política subjacente e pelas consequências sociais futuras. Num tom 
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de saudade antecipada, Angel queria gravar na cabeça dos alunos o seu papel 

e contributo como professor em prol do futuro de Angola. Em nome de Che 

Guevara agradeceu a todos e sublinhou o destino de Angola no futuro: 

 

“Angola ya es una  gran nación y va a crecer más. Acuérdense del Che 

Guevara: incluso siendo un hombre de renombre internacional, continuó cumpliendo 

su trabajo voluntario en la fábrica. (Fez uma pausa). La simplicidad es un valor a 

retener! El hombre del mañana, el hombre del progreso no tiembla ante las 

investidas del imperialismo, no cede ante la voluntad de aquellos que se creen 

dueños del mundo, no se ensucia en el lodo de la corrupción, en fin, el hombre del 

progreso no cae!(...) que realmente los niños son las flores de la Humanidad! Nunca 

olviden eso.” (BDC, p.111)  

 

Nesta obra, cada gesto e cada expressão são o símbolo dessa 

geração em construção, os verdadeiros obreiros de uma nova pátria. O 

camarada António é o símbolo da obra, o agente e mensageiro; o criado e 

o amigo que diluiu a cor entre os brancos e negros, mas não aguentou a 

guerra, quando nascia a esperança de uma nova etapa para Angola.  

 

“Quando ligámos o rádio é que percebi: afinal estavam a dizer que a guerra 

tinha acabado, que o camarada presidente ia se encontrar com Savimbi, que já não 

íamos ter o monopartidarismo e até estavam a falar de eleições...” (BDC, p. 111)  

  

Em BDC, o narrador revive os episódios mais marcantes da sua infância 

e, através deles, projecta a colectividade de sentimentos e receios daqueles 

que testemunharam a conquista da independência, mas que assistem agora à 

repetição da estória: 

 

 “E outra vez a estória. Que quando os colonos largaram teres e haveres, muitas 

senhoras com casas de fim-de-semana, com pena de abandono e morte lá na cidade, 

onde as pessoas viviam fogachando tiros e se matando umas às outras só por causa da 

independência e disparavam os que queriam ser independentes contra os que também 

queriam ser independentes.” (RS, p. 104)      

 

Através do olhar da infância, perspectiva este novo período que Angola 

viveu, depois da independência, descrevendo as mudanças que se operaram 
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na identidade/cultura de Angola, onde as relações interpessoais assumem uma 

dimensão universal que a literatura, também ela em afirmação, aproveitou para 

a conquista de uma identidade.  

As culturas estão sujeitas a transformações intensas e constantes e 

neste processo de diálogo intercultural, provocado pela globalização, estas 

interpenetram-se e as identidades individuais cedem lugar às identidades 

transculturais; assim o conceito de nação, enquanto conjunto de indivíduos 

unidos pela consciência nacional, pelo sentimento de pertença a uma raça ou 

identidade é, actualmente, entendido como auto-criação permanente, na 

medida em que as fronteiras tendem a ser lugares de contacto culturais. 

Também RS é um exemplo de multiculturalismo entre a fusão de 

culturas de vários lugares e a aprendizagem de novos conceitos - através de 

gerações e de reconfigurações diferentes. Este romance é uma história da 

cartografia do espaço; Noíto vai descolonizar o mapa, na medida em que, da 

sua movimentação, resulta a reescrita da história. Através dos seus passos, 

esta personagem enriquece o seu percurso vivencial, da mesma forma que 

transmite os seus conhecimentos aos outros nesta cruzada pela hibridação 

cultural. Noíto representa, também, a contra-geografia da globalização; ela, 

sem nunca perder a sua identidade, enriquece a sua cultura e transmite os 

seus saberes nas terras de passagem. Os caminhos de Noíto representam a 

reconstrução da identidade do mosaico étnico e cultural que constitui Angola. 

Zacaria, pela sua identificação com o rio, traz em si o gosto pelo desconhecido 

e pela aventura; Mateus, pescador, é um amante do mar, quer enquanto fonte 

da sua subsistência, quer como espaço de instabilidade e de flutuação 

“Qualquer coisa não equilibra aquele espaço. É o capim que nele se falta não 

só pelo verde mas por outra coisa qualquer que não é só o cheiro. E como as 

pessoas fazem tempo de viver e transformar os dias, cada dia, assim, por cima 

da areia?” (RS, p. 23). Rio e mar encontram-se e fundem-se num só; assim 

Noíto, enquanto lugar fundacional, tinha que se completar pelo rio e mar: “Já 

não sei. Estou a gostar do mar. Gosto dos dois juntos.” (RS, p. 52).  

Zacaria era o rio que, embora se sentisse bem naquela terra, augurava a 

guerra vinda dos aviões, pois era um sujeito cindido pelos dois pólos rio/mar: 
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 “Eu não penso no mar. Já te falei que eu sou o rio. A água do rio anda sempre. 

E vai para a frente. Nunca fica parada. É uma água que anda. Uma vez falei-te, também, 

tu sabes que eu sou um rio, já não sei porquê, não quero sair daqui. Mas tenho a certeza 

que vamos ser atacados, estou a ver espingarda e granadas quer dizer que vem o avião 

au-áre-iú taca-taca-pum!”
85

 (RS, p. 206)    

  

A mulher corporiza a sua união e, portanto, ela ultrapassa as fronteiras e, pela 

representação do seu corpo, Noíto traça uma geografia corporal: 

 

“Noíto. Minha mulher. Amiga do tal Fundanga. Perdeu mesmo a vergonha. Ou se 

calhar não terá perdido. A maka pode ser do mar. No rio, mesmo assim é tudo pequeno. 

A gente conhece dum lado e doutro. E dum lado para o outro. No mar é um sem fim. Ela 

oferece agora o corpo ao mar. mar tão grande que ninguém vê. É um rio sem fim e 

ninguém sabe em que montanha ou chana é que começa. (…) Este é um rio que não 

seca. Noíto minha mulher. Na água salgada que eu havia de descobrir para ti. Mais uma 

vez pela sorte. Eu carpinteiro. De tanta coisa, (…) e agoramente barcos que andam aí 

abrindo a morte dos peixes. Noíto. Minha mulher.” (RS, p. 246)      

 

As palavras de Zacaria representam uma visão assente no mundo 

conhecido – no rio conhecem-se as margens – enquanto que o mar “é um sem 

fim”, é o lugar do desconhecido e da flutuação; sem ter lugar certo de origem, o 

mar é lugar de aventura/desventura, de perigos e de esperança de aportar em 

novos mundos. Neste sentido, Zacaria aponta o seu trabalho criticando os 

barcos que andam “abrindo a morte dos peixes.” Este carpinteiro simboliza 

uma visão viajada e experiente do mundo, no entanto rejeita e teme o mar pela 

sua grandeza sem limite, enquanto Noíto (sinédoque da literatura angolana) se 

movimenta e acaba por atravessar as margens dos limites cartográficos: “A 

ilha, ao fim e ao cabo, tinha a vantagem do resumo. Kwanza, por exemplo, 

daquela idade, sabia o resumo de tudo. (…) Só sabia daquilo e dali. Como se 

                                                 
85

 O itálico é nosso. Na obra de Manuel Rui é típica a sátira ao uso da língua inglesa, através dos grafemas utilizados 
para (d)escrever a pronúncia desta língua. O escritor assume-se como o contador africano e, aliando a sátira à escrita 
onomatopaica, aproxima o registo escrito do discurso oral.  
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fosse o mundo todo inteiro. (…) Mas era aí que Noíto ponderava a ilha como o 

mar igual mas sempre diferente.”86 (RS, p. 134)   

                                                 
86

 O itálico é nosso.  
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2.3. Problemáticas da mapeação  

 

- Tradição, Mito, História – 

 

ESSA PALAVRA MARGEM  

 

margem de rio  

margem de página  

margem do momento ou momento à margem  

margem-só 

terceira margem do rio, das pessoas, do amor  

poeta à margem 

poesia das margens 

(…) 

minha margem  

na margem  

do meu poema. 

 

Ondjaki, 2009, pp. 78,79 

  

O conceito de espaço está associado à identidade de um povo e à sua 

capacidade de o habitar87; assim, liga-se à história cultural, lendas, tradições, 

língua, dança e a todas as manifestações artísticas que constituem 

simultaneamente um espaço com história88.   

A colonização implicou a experiência de deslocamento, a contenção e a 

guerra, e veio romper com este sentimento de pertença a um espaço; os povos 

colonizados foram sujeitos às migrações forçadas, com o objectivo da 

escravatura. Esta alienação física e cultural deu origem a uma diferente 

concepção de espaço e este passou a associar-se menos a uma localização 

espacial, mas antes surge situado na família e na comunidade, enquanto 

lugares simbólicos de partilha cultural entre diversas etnias.  

Com a colonização, a cartografia tornou-se indispensável para exercer 

vigilância e representar o espaço privilegiado da Europa em relação ao resto do 

                                                 
87

 Sobre este assunto cf. Ashcroft, B. 2002. Post Colonial Transformation. 2
nd

 London and New York: Routledge. Ch. 7.  
88

 Cf. Carter, P, 1987. “Spatial History” in B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin eds. 2004. The Post-Colonial Studies 
Reader, London and New York, Ch. 66.  
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mundo (Rabasa, 1993): “Maps not only represented space, they represented 

the power of the fixed, all-seeing viewpoint: the power to create a universal 

space” (Ashcroft, 2002, p. 129). A Cartografia simbolizava o controlo sobre o 

espaço físico e cultural, sinalizando os espaços vazios que simbolizavam a 

ausência de civilização e, portanto, susceptíveis de serem explorados, 

mapeados e nomeados.  

O processo de nomeação do espaço89 concretiza a necessidade 

existencial do viajante inventar um lugar que ele possa habitar; o viajante  

torna-se num habitante após ter nomeado o lugar e, deste modo, exerce o seu 

poder face à terra descoberta e aos seus habitantes. Agindo neste processo, a 

colonização gerou geografias violentas90 que actualmente se reproduzem 

através da formação de novas Europas91.    

Este processo de exploração do Sul está presente no relato do escravo 

de GF92. Pepetela, através de páginas da história, escreve outra versão da 

História, denunciando as deslocações forçadas e a perda do sentido de 

pertença dos povos colonizados em relação aos seus lugares de origem; o 

exílio surge associado à coerção e à necessidade de sobrevivência.  

Em P, Sebastião Lopes93, advogado e defensor do povo e das suas 

causas, representa a voz colectiva contra a corrupção (corporizada na figura de 

Vladimiro Caposso). Este advogado trabalhava numa Organização Não 

Governamental (ONG) e intentou um processo a Vladimiro porque este vedou o 

caminho dos criadores de gado e desviou o rio. Sebastião Lopes pretende 

acabar com a vedação de “arame farpado” que sujeitava os animais a morrer à 

sede; a sua acção concretiza as contra-geografias da globalização, lutando 

contra as desigualdades e as novas formas de exploração.  

A dicotomia Norte/Sul é um tema central nas literaturas pós-colonais, na 

medida em que novas formas de imperialismos do Norte teimam em 

“disciplinar” o Sul. Além deste conflito, P denuncia também a exploração 

                                                 
89

 Sobre este assunto cf. Carter, P. 1987. “Naming Place” in A., Bill, G. Griffiths, H. Tiffin (eds) 2004. The Post-Colonial 
Studies Reader. London and New York. Ch. 71. 
90

 Cf. Punter, D. 2000. Postcolonial Imaginings Fictions of a New World Order. Edinburgh: Edinburgh University Press. 
p. 29. 
91

 Cf. Crosby, Alfred W. 1986. “Ecological Imperialism” in A., Bill, G. Griffiths, H. Tiffin (eds) 2004. The Post-Colonial 
Studies Reader. London and New York. Ch.74. 
92

 Este assunto já foi abordado no capítulo 2 deste trabalho. 
93

 Personagem da obra P.  
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Sul/Sul, dado que os próprios angolanos94, ao chegarem ao poder são também 

eles predadores do seu próprio país: 

 

“- (…) Sabe por acaso quantas crianças morreram? E jovens que abandonaram 

as terras porque a situação era insustentável? Esse êxodo também enfraqueceu e 

empobreceu a população (…). (P, p. 337)   

 (…) 

- É verdade que os negócios no país não têm dado grandes lucros, estou 

informado. Porque são mal geridos, porque o senhor continua um fubeiro de musseque. 

Desculpe, não estou a pretender ofender apenas digo a verdade. 

VC nunca permitiria tal afronta a outra pessoa. Fubeiro? Ser tratado da mesma 

maneira como eram os colonos (…)?” (P, p. 340) 

  

O mapa, enquanto representação simbólica dos espaços, implica a 

noção de fronteira entre Norte/Sul: 

 

“The separation of space into North and South, West and East was not simply a 

division of empty space, but the establishment of a boundary between the civilized world 

(the northern hemisphere) and its nether regions, a physical boundary which intimated a 

cultural distinction between Europe and its others.” (Ashcroft, 2002, p. 130) 

 

Noíto95 representa uma nova mapeação, na medida que rejeita a fixação 

a um lugar. A transmutação Norte-Sul é feita pela urgência da sobrevivência; 

Noíto e Zacaria camponeses transformaram-se em pescadores quando 

aportaram na ilha. O desejo de fixação num lugar em RS é um exercício que 

engloba o (re)encontro do Eu consigo mesmo e o reconhecimento da 

impossibilidade da pura autenticidade: “Olha meu filho. E posso te tratar assim. 

Não és da minha cor, mas eu, no maqui, aprendi muito que a cor é só a cor de 

cada um por fora. Tinha lá guerrilheiros da tua cor. Bons e maus, como os 

outros da minha cor. (…)” (RS, p. 128).    

                                                 
94

 Vladimiro Caposso é uma espécie de personagem tipo, representante da burguesia angolana que surgiu após a 
independência e, tal como os estrangeiros, procurava enriquecer à custa da exploração dos pobres e dos jogos da 

corrupção. Em nota, o narrador adverte para esta situação: “ (…) por isso talvez não fosse desajustado recomendar 
prudência a Bernardino Chipengula, porque José Matias ou outro José Matias qualquer pode receber ordens de 
Caposso ou de outro Caposso qualquer. Mas isso não demoverá o activista de cumprir o que ele acha ser o seu dever. 

(…) ”. (P, p. 372).  
95

 Personagem principal da obra RS. 
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O lugar implica também o deslocamento, representa uma espécie de 

palimpsesto onde sucessivas gerações inscrevem e reinscrevem o processo da 

história. Neste sentido, o projecto pós-colonial questiona os discursos europeus 

e as suas estratégias que lhe garantiram o domínio do Mundo. As narrativas 

pós-coloniais são constituídas na dinâmica do contra-discurso e, através delas, 

as coordenadas sujeito/história/espaço são reinterpretadas, ressaltando a 

heterogeneidade das comunidades que constituem estes países.  

A consciência da realidade como um mosaico e o questionamento da 

versão monológica da história permitem aos escritores pós-coloniais a 

descolonização do mapa (Huggan, 1989), redesenhando os espaços com as 

suas diversidades culturais:   

 

“Nada. Viver é mesmo uma coisa de não se perceber. Tanta coisa que eu pensei 

fazer desde miúda no braço da minha mãe. Tudo passou depressa sem eu fazer nada 

disso. A vida é mesmo assim que a gente nem dá conta de conseguir morrer da maneira 

que a gente quer por já não poder estar viva.” 

“mas a tua terra é muito linda e recebem bem.” 

“Foi. Antigamente.” 

“Eu acho que não. Antigamente havia muita coisa má.”  

“Mas havia muitas coisas boas.” 

“E agora também há muita coisa boa. Se calhar é assim em todo o lugar. E como 

eu já andei tanto (…).” (RS, p. 200)  

 

Noíto simboliza simultaneamente centro e periferia, Norte e Sul; estes 

movimentos de transposição de fronteiras, de armazenamento de experiências 

e de partilha de conhecimentos traçam novas mapeações; RS ultrapassa as 

fronteiras do próprio discurso colonial, afirmando-se como uma narrativa 

multicultural, através do percurso das personagens que concentram nas suas 

travessias uma epistemologia do espaço.      

Nas obras destes escritores angolanos coloca-se a problematização da 

História, com uma Europa sempre como o sujeito; nas sociedades pós-

coloniais, a literatura é o único meio de contestação da objectividade da 

narrativa histórica e, neste sentido, Chakrabarty (2000, pp. 43,44) propõe 

provincializar a Europa, para que se assista à deslocação da sua imagem 
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hiperreal para que a História passe a reflectir sobre as suas ambivalências, 

bem como com as estratégias e práticas coercivas que intentaram contra os 

povos colonizados: 

 

“The idea is to write into the history of modernity the ambivalences, 

contradictions, the use of force, and the tragedies and the ironies that attend it. That the 

rhetoric and the claims of (bourgeois) equality, of „citizens‟ rights, of self-determination 

through a sovereign nation state have in many circumstances empowered marginal social 

groups in their struggles is undeniable – this recognition is indispensable to the project of 

Subaltern Studies.”  

 

A fronteira está implícita na cartografia, na medida em que conceptualiza 

o mundo, com os seus limites traçados por anos de evolução natural e pelas 

mudanças operadas pela humanidade. Assim, as fronteiras não só são pontos 

de divisão e unificação, mas também determinam áreas territoriais. O conceito 

de fronteira tem uma génese marcadamente geográfica, representando uma 

legião ou faixa, sendo que, a noção de limite reporta a uma concepção 

imaginária. É precisamente nesse horizonte que o mundo literário possibilita 

aos escritores a função de redesenhar as fronteiras topográficas e traçar as 

contra-geografias da globalização96.  

Em Essa Palavra Margem, Ondjaki (2009, pp. 78,79) vai precisamente 

na senda de definir o conceito, desconstruindo as próprias margens através do 

poder incomensurável das palavras e da liberdade extra-margem da própria 

condição poética. A margem, como conceito de marcação “poesia das 

margens”, passa a ser apropriação do próprio escritor “minha margem/na 

margem/do meu poema.” Ondjaki, através de uma enumeração do uso da 

palavra margem desconstrói o próprio conceito, e aí a margem é “margem-só”, 

espaço de construção e de união, provando que a literatura angolana 

ultrapassa a “margem dos que estão”, para se inscrever num contexto de 

literatura universal.  

                                                 
96

 A literatura pós-colonial relativiza a História e parodiza criticamente a história colonial, povando que o discurso 
histórico está sujeito à ficcionalidade e potencializa uma narração alternativa dos factos e de uma nova versão estórica 
e histórica. Como exemplo, relembramos a obra GF, de Pepetela que parodiza o estatuto ficcional do discurso histórico 
e adapta essa mesma narração à actualidade, mostrando como estes se reproduzem nos sistemas do poder. Em P, o 
mesmo autor denuncia os mapas violentos traçados pela colonização e as imposições neocolonialistas, corporizados 
nos “novos escravos” (através da rapariga que se prostitui nas ruas e de quem Vladimiro se aproveita e de Kasseke, o 
jovem que vende pilhas na rua para sobreviver), o fosso social entre ricos e pobres, gerado pelos esquemas corruptos 
do poder, a gestão e aplicação do Fundo Monetário Internacional e a acção das ONG.            
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As literaturas provenientes dos países colonizados não podem ser 

analisadas à luz dos preceitos categóricos da omnisciência e omnipresença, 

próprios dos discursos ficcionais euro-ocidentais autoritários, mas elas antes 

carregam em si outras potencialidades (como as vozes que estavam 

silenciadas pelas circunstâncias políticas) de descoberta do passado que se 

repercute na reconfiguração da História. Há nelas um trabalho de interpretação 

do passado, do seu funcionamento e projecção no presente através das 

mediações metafóricas, simbólicas e alegóricas. O discurso literário africano 

resultante da semiose colonial (Mignolo, 1991) tornou-se o veículo de um 

projecto nacionalista para afirmação de identidade cultural97. 

O conceito de literatura canónica definida e seriada pelo mundo 

ocidental é contestado, melhor dito, retrabalhado de diversas formas, nas obras 

destes escritores que, pela abrogação, pelo desmantelamento do “imposto”, 

pelo ineditismo criam infindáveis práticas discursivas. Estão a criar uma 

literatura em tensão constante com as “velhas”. Neste trabalho de 

negação/apropriação, o escritor angolano tem como missão problematizar as 

tradições, os mitos fundadores e a História, a própria história dos mitos, 

inclusivamente.  

A tradição e os mitos fundadores fazem parte da temática pós-colonial, 

porque é através da origem e das histórias das origens que se alicerça a 

História e a reconstrução da identidade de um país. Assim, mitos e tradições 

são utilizados como palimpsestos onde a literatura se instala para intentar uma 

nova mapeação geográfica e cultural. A tradição, como não se caracteriza por 

ser um património fixo, permite, pela sua evolução, a confirmação de 

tendências anunciadas anteriormente; assim, este conceito é essencial na 

história e literatura de um povo. No caso de Angola, foram vários os 

movimentos literários surgidos, a par de vozes distintas, que se empenharam 

na recuperação desse património para afirmar a identidade. No entanto, há 

situações em que adquirem novas interpretações e, não raramente, uma 

espécie de decantação para devolver à palavra originária sentidos perdidos 

e/ou desviados. 

                                                 
97

 Esta fase nacionalista está bem patente na obra de Pepetela, em que o passado surge como resultado do 
questionamento do presente, como essencial ao universo em construção. Os seus romances encaixam várias estórias 
e tempos, sempre na perspectiva de, através da memória, colocar os protagonistas a questionar a história de Angola. 
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M98 é um exemplo paradigmático: de floresta tropical da região de 

Cabinda foi elevado metonimicamente a coração de Angola; o real atinge 

proporções de supra-real e o regional dimensões de universal. Esta 

transmutação do espaço dá origem a uma nova mapeação fundada, 

particularmente, nos valores que caracterizam o povo africano e que a 

narração se empenhou em cartografar.  

Em LU99, recuperou-se o bailado da rainha Lunda e através da dança 

relançaram-se essas tradições para novos palcos, permitindo a criação de 

novos espaços. Assim, o mito e a história andam de mãos dadas na literatura 

angolana e, raramente, as tradições escapam às estórias da História ou ao 

universo mítico.  

As construções míticas que a narração transporta, com frequência 

associadas à ideia de nação, convergem e conferem significado à construção 

de espaços reais e imaginários.  M é um exemplo, pois supera a realidade 

onde actuam os guerrilheiros e estes são elevados à categoria de heróis, o 

mesmo acontecendo ao espaço que, parecendo contagiado pela bravura dos 

seus actores, a força da mitologia suplanta-o para uma atmosfera mítica e de 

lenda, própria dos poemas épicos: 

 

“É, pois, o mito o fundador da História; ou seja, a História da estória que se vai 

contar enraíza mais longe numa narração mítica, que a funda, lhe dá origem, e por ser 

fundadora se torna explicativa, paradigmática e heróica. Desta forma, o perfil do herói, 

do combatente como herói, cuja valentia e audácia ultrapassam o humano, pelo desafio 

ao divino, confirma-se. 

Ogun é um deus do culto dos Orisha dos Yoruba das regiões do sudoeste da 

Nigéria. É o deus dos ferreiros e de todos os que utilizam o ferro, em especial guerreiros 

e caçadores. Favorece e é benéfico às acções de tipo militar, que são as que mais se 

evidenciam na sua esfera divina.” (Leite, 1987, p. 40) 

 

 M é uma floresta sagrada, onde as árvores têm vida e a força do 

maravilhoso pulsa nessa atmosfera: 

                                                 
98

 Falcato (1962, pp. 37-39) descreve a floresta Mayombe: “Ao norte é essa floresta – o Maiombe, primeiro abraço 
húmido e sufocante do Equador. Há pessoas que vivem no Maiombe. Ali se estabeleceu mesmo uma tribo: os 
Mussorongos. (…) Tão irreal que quase não podia avançar, tão flagrante nos é a consciência de penetrarmos num 
mundo que não é o nosso.”  
99

 Do mito da rainha Lueji há várias versões. Na própria obra adverte-se para isso; lembremos, por exemplo, o 
“malvado” irmão é noutro espaço e noutra instância um herói.  
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“Os guerrilheiros encavalitaram-se num enorme tronco caído. Deixara de 

respirar, monstro decepado, e os ramos cortados juncavam o solo. Depois da serra lhe 

cortar o fluxo vital os machados tinham vindo separar as pernas, os braços, os pêlos; ali 

estava, lívido na sua pele branca, o gigante que antes travava o vento e enviava desafios 

às nuvens. Imóvel, mas digno. Na sua agonia arrastara os rebentos, os arbustos, as 

lianas, e o seu ronco de morte fizera tremer o Mayombe, fizera calar os leopardos.” (M, 

p.31) 

 

A queda da árvore é um ritual de morte, onde todos sofrem e o vazio 

contagia os outros: não há arbusto que não chore esta ausência do “gigante”, 

mas o espaço de Mayombe continua a vitalizar os homens para que possam 

ascender a heróis - caso de Sem Medo. 

Esta obra contém em si o gérmen da epopeia e da desgraça: ela eleva 

os homens a heróis, mas também os desmistifica relatando as suas fraquezas. 

Assim, o palco da floresta de Mayombe passa do espaço dos homens a espaço 

sagrado-mítico. O homem pode salvar-se no final do seu percurso ou os 

sacrifícios do quotidiano são as provas de superação para se salvar; em 

Mayombe é mais visível esta segunda possibilidade, pois Mayombe torna-se o 

espaço onde o homem pode eliminar e purgar-se das imperfeições, face aos 

obstáculos da vida. O tema é circular: Assim é Ogun, o Prometeu africano; no 

final encontrámo-nos com o mesmo Deus: Ogun.  

Em M a floresta é a vida e nela se instaurou a guerrilha que será a base 

da nação e o espaço da angolanidade. Neste espaço há uma espécie de ilha, o 

lugar de retiro, uma espécie de regresso à mãe, sentimento exteriorizado pelo 

Comissário: “Sem Medo deixou-o chorar. Era tudo o que Sem Medo desejaria, 

era que ele chorasse. Como um miúdo. E ele serviria de mãe e deixá-lo-ia 

chorar no seu colo.” (M, p.160) 

Esta alusão à insularidade, como espaço de refúgio e de decantação, 

arrasta-nos para Manuel Rui. O significado da viagem em RS e a ilha mítica 

construída por oposição à terra, inscrevem-se igualmente nesta dimensão 

simbólica que norteia este capítulo. Também a acção entre o navegante e o 

navegado é importante para redimensionar a História e o universo da 

mapeação.   
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Em RS havia muito pouco para navegar: primeiro, porque Zacaria era 

um homem do lugar e, depois, as marés e a falta de água tornavam o rio seco, 

pouco navegável. As viagens eram mais do gosto de Noíto, mas também com 

ela limitavam-se até ao outro lado e com objectivos definidos, portanto, 

restavam as viagens por mar – espaço ancoradouro da mulher e espaço de 

meditação. As viagens nesta obra são, essencialmente, espaço de sonho e 

divagação, simbolizadas em Noíto, sentada, com a sua ”trouxa grande”, à 

espera.  

Embora as viagens marítimas tenham originado grandes obras artísticas 

e literárias, na realidade, a cultura de um povo anda associada a esse espírito 

de viagem e, nesta perspectiva, Angola ficou na rota da aventura dos 

portugueses e não propriamente dos africanos. Na Literatura Portuguesa, 

encontramos grandes relatos de episódios passados no mar; o mar surge 

ligado ao desconhecido e com uma conotação de medo: “Ó mar anterior a nós, 

teus medos/Tinham coral e praias e arvoredos/ Desvendadas a noite e a 

cerração.” Pessoa (s/d, p. 58) Na obra citada, O Mostrengo prefigura os medos 

do mar e assistimos à sua desmistificação pela voz de “El-rei D. João Segundo” 

que, ao enfrentar o Gigante, apostou em destroná-lo: “ Aqui ao leme sou mais 

do que eu:/Sou um Povo que quer o mar que é teu;” Pessoa. (s/d, p, 63) O mar, 

sinónimo de descoberta, foi/é igualmente a rota do comércio e local de trabalho 

para os pescadores; esse mar faz parte da biografia dos portugueses; destaca-

se Os Lusíadas e a viagem empreendida por Vasco da Gama, rumo ao 

Oriente. Esta obra ultrapassa a dimensão literária para se circunscrever na voz 

da língua, porque, na realidade, as descobertas proporcionaram um 

conhecimento muito mais vasto dos próprios limites. Não é apenas a viagem e 

o mar que se assumem, mas são os projectores da alteridade. No seu encontro 

com o tempo, os espaços adquirem uma ultra-dimensão que proporcionam um 

outro “eu”: de Portugal, da língua e do seu povo: 

 

“Assim observada a questão da “viagem” e do “mar”, a “alteridade” que pode 

e deve ser falada a partir dela, no âmbito dos textos documentais, não deverá 

emergir da “viagem” como processo diegético nem da temática marítima. Em todo o 

rigor, terá antes de ser edificada no que está para além disso, no horizonte espacial 

da terra firme que, persistente e obstinadamente, Portugal foi guardando e 
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transformando no decurso dos séculos. O “mar” e a “viagem” constituem, 

funcionalmente, o percurso efectivo de um essencial conhecimento empírico que, 

entretanto, se vai organizando em forma de saber e de investimento criativo.” 

(Carvalho, 1999, p.105) 

 

Em RS as viagens, ou a ausência delas, valem mais pelo seu mistério e 

simbolismo, pois não são espaços para percorrer nem pontos de partida, mas 

pontos de chegada que se desenvolvem à volta da ilha: 

 

“Da ideia de ir até ao outro lado, de onde a sorte lhes dera vez de bonança no 

barco de Mateus, ela nunca abdicara. (...) Decifrar, de livre sabor, a viagem. Já com 

sabedoria de algumas artes do mar. Queria verificar, agora sem temores perguntados 

nos quês de mistério, aquele amiganço tão bondoso de Mateus com a grandeza das 

águas. 

E estava ali. Dentro da chata. No mesmo lugar da outra viagem. Desta vez sem 

trouxa. Mas com o pano de nó a guardar o enrolado de notas.” (RS, p. 186) 

 

Agora Noíto já tem dinheiro e não tem a trouxa, aquela que, no início, 

representava a sua riqueza; no entanto, a viagem circunscreve-se só “até ao 

outro lado” sempre inscrita na cartografia do lugar e sob a direcção do olhar de 

Noíto: “Noíto em vez de olhar em frente como fizera da outra primeira travessia, 

virava, de quando em vez, a cabeça para trás.” (RS, p.187).  

O mar, em RS, sugere-nos mais a profundidade do lugar, com os seus 

mistérios, do que a grandeza da horizontalidade que se converte em sonhos, 

viagens e dimensões do impossível; não é evocado só pelas suas águas, mas 

também pela sua origem: ele é tema de questionamento e matéria de 

aprendizagem:  

 

“ Tenho muita água da chuva. Deixei os tambores cheios. Mas apetece-me beber 

um bocado de água da tua cacimba. A água que vem do céu não tem o sabor da terra.” 

 “Mas o cunhado Zacaria não diz que a água da chuva é a mesma que anda no 

rio e que o rio entra no mar e não sei quê, aquela confusão toda que eu não sei?” (RS, 

p.393). 
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O mar surge-nos, assim, ligado à cultura de um povo, enquanto agente 

impulsionador desse mesmo povo; é pretexto de abordagem dos costumes e 

das crenças. Apresenta-se como um hipotético elemento de renovação que 

não conseguiu impor-se, sobretudo, a Mateus, o mais experiente em matéria 

de navegação. A própria Noíto, que viera do mato, vai aculturando-se ao mar, 

mas também não permite a sua libertação: ela tornou-se mar, mas sempre fiel 

às cinzas do passado: 

 

 “Noíto foi reactivar o fogo, remexendo a cinza com um galho de casuarina e 

colocando mais achas de lenha. A labareda abriu a subir e ela foi buscar uma esteira 

de dentro da casa, estendeu-a perto do fogo e sentou-se a saborear o cheiro do mar 

que se misturava ali com o da cinza resinosa, dos pedaços de árvore em brasa...” 

(RS, p. 503) 

 

Esta passagem elucida-nos bem como o mar é sentido como um ritual, 

através do olfacto; a profusão dos cheiros como elemento vivificador e, 

simultaneamente, como activador de memórias: as achas, agora em lume, 

remetem para a questão do corte das árvores que Zacaria sacrificou e, neste 

momento, o fogo purificador atenuava a raiva que ela própria descarregara 

sobre o marido. Também a junção dos vários elementos da Natureza (água, 

fogo e terra – representada no galho e nas achas) aumenta o simbolismo da 

obra. O mar, mesmo parecendo imenso, apoia-se na terra e, por vezes, molda-

a: “esses mesmos caminhos do mar fazer um braço para apertar a terra.” (RS, 

p.517); no entanto, esse mesmo mar, no final da obra, dá mostras da sua 

voragem ao engolir Fundanga: “E ainda fechou os olhos para ver o pescador 

por cima da vaga em espuma branca sobre o azul na contra-costa, 

horrorizando-se na visão de ver Fundanga, amarrado, a afogar-se, 

naufragando na voragem do mar. ”O comandante Rasgado” (RS, p. 513). O 

desejo de vingança de Noíto transpôs-se na força do mar; ela que se 

identificara com ele, recebeu agora um prémio de gratidão. O mar mostra a sua 

necessidade de sangue quente do homem para coabitar com o elemento 

feminino água, símbolo do retorno à primordialidade, correferência de Noíto; 

possibilitando-lhe, tal como nas narrativas épicas, a desmistificação dos 

gigantes, símbolos de obstáculos, proféticos das desgraças: 
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“ (…) Um bandido que viera de longe. Que ouvira falar nas estórias do Fundanga 

sem se informar da sua morte e, agora, queria aproveitar-se do facto de Noíto nunca ter 

visto ou conhecido o tal Fundanga para, ao menos, roubar.  

“Mas tu não és a Noíto?” 

“Sim, Já te disse.” 

E o homem desatou a chorar, tentando dominar as lágrimas e soluços na 

maneira como apertava as mãos, retesadas na pasta e nos atacadores das botas.” (RS, 

p. 241) 

   

Tal como Lueji, capaz de impor o lukano para se afirmar numa 

comunidade habituada ao poder masculino, Noíto, apesar da sua fragilidade, 

impõe-se como mulher: 

 

“Então não são vadios. Mas são bêbedos. São bêbedos. Estão bêbedos. Estou 

no direito de não querer bêbedos dentro da minha casa, sentados à minha mesa e a 

gritar. A gritar na minha casa. Se eu fosse comandante metia-vos nas cordas. Mas como 

não sou e sou mulher, choro triste, muito triste, mas ainda tenho coragem de vos pôr lá 

fora – e empunhando o luíco, artes de Zacaria – fora, fora daqui!” 

Os dois saíram cabisbaixos.” (RS, p. 256)   

 

Pelo seu poder de ocultação/ revelação, Noíto ultrapassa a divisão entre 

o Norte/Sul e denuncia a exploração do Sul pelo Sul; o seu percurso vivencial 

situa-se na terceira margem do rio, das pessoas, do amor , ultrapassando 

assim esta relação bipolarizada e inscrevendo-se num espaço entre culturas, 

transmitindo ensinamentos e aprendendo outros, numa perspectiva 

multicultural em conflito constante mas sem conflitualidade. Esta figura 

feminina representa a fusão entre a tradição/modernidade; o passado e as 

suas raízes impulsionam novas aprendizagens e novas cartografias. Noíto é a 

viajante que traça o seu percurso ao andar com as suas parcas embambas de 

terra em terra, uma vivente de aprendizagens que questiona o mundo, estando-

se em constante renovação, desvelando essa “margem-só”.     

O Mito transporta em si uma força vivencial, escora a identidade cultural, 

constitui um elo comunicacional com os antepassados e concentra em si as 

forças para erguer a cultura identitária dos povos. Nas culturas africanas, os 
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Mitos caracterizam-se por serem dinâmicos, pois, estes são recuperados e 

interpretados à luz do presente e, num processo de imbricação, permitem 

aceder à memória do passado e problematizar o presente.      

Em RS é Noíto que transporta essa força anímica dos mitos e das 

crenças; alguns segredavam que ela “tinha sangue da Kianda, a sereia que 

mandava nos mares.” (…) “Outros “só por dentro do coração, fechado sem se 

revelarem, pediam e faziam promessas para a Kianda e para Kambuta ao 

mesmo tempo.” (RS, p. 216).  

Associada ao Mito, surge a figura do Cágado Velho, como memória 

concentracionária de tempo e espaço; caracterizado pela sua longevidade, o 

cágado transporta em si o seu espaço e as marcas do tempo. Enquanto 

armazenamento vivo de memórias, o cágado é um ser respeitado nas culturas 

africanas: 

 

“ (…) “Meu Deus! Trazes-me mais sorte e alguém que me vai ensinar melhor 

maneira na minha cabeça.” 

O cágado caminhava mesmo de frente e na direcção de Noíto. Suspensa. Sem 

se aproximar. Quando ele se chegou, junto dos pés dela, recolheu a cabeça e as patas. 

“Que bom não estar aqui ninguém a te ver, que iam, juro, pensar que sou feiticeira. (…)” 

(RS, p. 442)  

   

No entanto, o uso do mito pode incorrer em riscos quando é utilizado 

para promover a imagem exótica de um país, a diferença entre as culturas, 

conduzindo a essencialismos étnicos e à depuração de práticas culturais para 

que seja reconhecida a sua autenticidade. Assim, surgem novas problemáticas 

em torno de algumas tradições (caso da mutilação genital e da circuncisão), 

dado que estas se insurgem contra a liberdade e dignidade humanas.  

A estória de Kasseke condena essas tradições e denuncia as práticas 

que estigmatizam a própria humanidade, provando que Angola necessita de 

um novo rumo cultural. Através do discurso do menino de Benguela levado 

pelo pai “bêbedo” para a “circuncisão no mato” (P, p. 248), o narrador de 

Predadores denuncia os perigos que advêm desta prática feita por “um mais-

velho, não sei se era kimbanda ou não” (P, p 249), que quase o levou à morte: 

“Me levaram no posto de saúde (…) Um enfermeiro conseguiu de estancar o 
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sangue, em Benguela depois me internaram e fizeram tratamento, fiquei dias 

semanas no hospital com infecções e febre, sempre doente.” (P, p. 249).  

Pepetela condena o uso e o abuso da recorrência aos mitos e crenças 

para justificar as acções – quer contra o africano, quer na promoção falaciosa 

da cultura angolana – caso das rosas de porcelana.100 Manuel Rui, recorrendo 

à ironia, denuncia também as teorias etnocentristas criadas em torno das raças 

africanas: 

 

“Não aceito bem essa tese etnocentrista da descaracterização.” (…)  

“ (…) Pois, exactamente, eu entendo que as coisas nunca se caracterizam, 

indefinidamente, no tempo e no espaço. O mais importante é transformarem-se. E esta 

ilha não foge à regra. Aliás, eu mesmo, desta cor e tudo posso-me virar, se tivesse 

talento, e fazer arte tchokué!” 

(…) 

“Esta senhora é distinta. Espantoso! As pessoas de ascendência aristocrática 

conhecem-se sempre, sejam de que raça fôr.”  

“Principalmente e você como antropólogo refere-se à aristocracia sexual, não é?” 

“Nem tão pouco. Estava em plenitude de pensamento só com a cabeça de cima, 

para que conste.” 

Riram muito alto. Zacaria estava sentado na varanda (….). (RS, pp. 444,445)  

 

No seu diálogo, após o antropólogo narrar um episódio da sua vida que 

o levou a ser recebido num kimbo, os dois homens, médico e antropólogo, 

concluem que “descaracterização não é deformação antropológica” (RS, p. 

447). Nesta conversa, o médico acaba por confessar o seu trauma “A minha 

paixão por cães vadios. Ou então uma doença. Retiro o trauma. É um 

síndroma, gaita.” (RS, p. 448) 

          Os escritores, através de caricaturas, reflectem este mal-estar social – 

caso do “síndrome capossino”, de P e do “síndrome situacional” de Feijó, em 

CM. Estes tiques e comportamentos quase de feição naturalista, acompanham 

as personagens e vitimizam-nas, no sentido em que são eles próprios a 

imagem de um país num processo de construção identitária.    

Em CM, Manuel Rui põe a nu a antinomia que domina a sociedade 

luandense; se por um lado as personagens desejam politizar-se, por outro, são 

                                                 
100

 Este assunto foi abordado no capítulo 2 deste trabalho.  
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vítimas desse processo de burocratização e de inadequação, uma vez que no 

mujimbo reside a “sobrevivência” de algumas sociedades africanas.  

O móbil da obra é o mujimbo que, numa prosa de desconstrução, anuncia 

a sociedade angolana, onde as vozes tradicionais desvelam as suas crenças e 

culturas, resistindo e denunciando um país politicamente burocratizado e 

totalitário: 

 

“O autor contrapõe, em plena consciência ou não, uma sociedade tradicional em 

que a informação é essencial e uma organização política burocratizada, que ambiciona 

reger aquela, em que a sonegação da informação é vital. Na primeira, surge a figura do 

griot, a família alargada, a difusão horizontal de informação – a democracia popular, 

enfim –, procedendo-se a balanços de tudo: “do feijão, à carne, à energia eléctrica…” 

(idem: 735). Na segunda, a difusão da informação é vertical, sobre privilégio, e decerto 

que os balanços totais ou ficam no segredo dos deuses se foram feitos, ou são tão 

superficiais como o estrato social a que pertence Feijó – essa pequena burguesia 

autóctone que é a classe dominante angolana.“ (Monteiro b, 2001, p. 341)  

 

Feijó representa a crença na ciência, na tecnologia, é uma espécie de 

personagem-tipo, representante da pequena burguesia angolana que questiona 

o saber “pré-científico” dos mais-velhos: 

 

“Um relâmpago cortou a noite seguido de um trovão.” 

“Santa Bárbara” – disse a velha benzendo-se. 

 “Qual Santa Bárbara, mãe! Isso é pré-científico.” 

“Pois – interpôs Zefe, o mais novo – o céu está-se rachar.” 

“E esta. Na terceira classe” – e Feijó não conteve a risada. 

“Eu sei. É relâmpago. A professora já ensinou” – revelou Jamba batendo palmas 

de sabedoria.” (CM, pág. 15) 

   

Neste diálogo interagem três gerações – a velha (figura do griot), Feijó e 

as crianças – que “analisam”, à luz das suas crenças e sabedoria o fenómeno 

da trovoada. A velha benze-se e invoca Santa Bárbara, logo criticada por Feijó, 

símbolo de uma geração marcada pela crença na ciência e na tecnologia e, por 

fim, as crianças – entre o conhecimento “pré-científico” transmitido pela avó e o 

conhecimento científico aprendido na escola.      
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Manuel Rui satiriza este quotidiano e, no final da obra, recupera este 

conflito: 

 

“Fez outro relâmpago e o cão uivou prolongado. O mais velho falou: 

“Vó. A vó não disse que o cão quando uiva dá azar, não é vó?” 

“Isso era antigamente, meu filho. Hoje está tudo mudado. Aprendam com o 

vosso tio.“ 

“Mas a vó gostava tanto de chuva!” – observou Zefe. 

E a luz da cidade apagou-se deixando o abrir e fechar dos relâmpagos que os 

dois miúdos começaram a aproveitar para encontrar os fósforos enquanto a velha se 

debatia com a ideia de utilizar ou não uma das velas da promessa para fazer luz ali.” 

(CM, p. 146) 

 

Feijó corporiza o segredo, passando a viver numa situação de conflitos e 

os seus tiques são a exteriorização desse sofrimento. Esta desconstrução do 

mujimbo inicia-se logo no título da obra – a crónica – tipologia textual que relata 

momentos, situações e instantâneos da vida – de um mujimbo, que consegue 

resistir ao próprio relato e acabar num ambiente de secretismo para o leitor. 

Numa atitude de acautelamento, o autor alerta os leitores: ”Perdoem-me os 

leitores pelo fim que escolhi… mas é que eu não sou de Mujimbos”.  

Feijó ao transmitir o segredo a Adérito e Lundamo manifestou a vontade 

de ter “fechado o circuito”, no entanto, segundo as teorias de Adérito, “o que 

define em parte o segredo é algo que é transmitido” (CM, p. 33); personagem 

que se coloca “no platô de analista”, que lhe permite analisar a dialéctica do 

segredo: “Absurdo não. Dialéctico. Repara: saber e não saber, ou não saber 

porque se sabe. Eu devia apontar esta tirada. É um achado.”101 (CM, p. 34)   

Nesta obra assiste-se à crise de uma sociedade que se está a 

desvincular da sua ética e da sua moral, contestando-se quer o saber dos mais 

velhos e a informação horizontal quer a política e a burocracia instalada com a 

pequena burguesia. Desta forma, CM deixa antever o espaço de “autonomia e 

abertura” (Monteiro b, 2001, p. 341) da sociedade civil angolana, agindo na 

procura de um sistema autêntico que se identifique com as origens e com as 

particularidades do seu povo.  

                                                 
101

 Importa salientar o pensamento dialéctico e a sua subversão nas obras dos escritores em estudo. Em Pepetela 
também há um recurso constante à dialéctica.   
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Os escritores angolanos, através da análise social, recuperam mitos e 

tradições enraizados na história e, por este processo de resgate, narram outra 

versão da História do espaço – Angola.  

Ondjaki, sem se desvincular dos seus “mestres” literários, sobretudo 

pela idade e muito pela maestria, consegue despojar o processo de escrita de 

todas as amarras histórico-temporais.  Angola, sem deixar de ser um espaço 

com história, transforma-se numa re-concentração de espaços múltiplos 

accionados pela memória. Os contactos culturais despoletam episódios a que 

se atribuem diferentes significados, porque são habitados de diferentes formas, 

dando origem a novas mapeações literárias: “This is not necessarily a 

preoriginary space in which to stay after modern imperialist expansion. But 

identities cling to us, or even produce us, nonetheless. Many of us have 

locations in the plural.” (Kaplan, 2005, p. 7) 

 

O narrador co-funde-se com a figura do viajante, optando por habitar102 

outros espaços e Angola adquire outros sentidos: 

 

 “The place of a diasporic people person‟s „belonging‟ may have little to do with 

spatial location, but be situated in family, community, in those symbolic features which 

constitute a shared culture, a shared ethnicity or system of belief, including nostalgia for a 

distant homeland. It is when place is least spatial, perhaps, that it becomes most 

identifying.” (Ashcroft, 2002, p. 125)       

 

Sem propiciar rupturas, inova criando uma espécie de nova “semia” 

literária, onde reside a total liberdade de dizer. A escrita de Ondjaki revela uma 

nova perspectiva de ser no espaço; na assumpção da oralidade encontra 

novos caminhos que configuram a cultura identitária angolana e, neste sentido, 

os espaços radicados na sua “Rua” projectam-se no Mundo.    

  

                                                 
102 Sobre este assunto pode ler-se em Ashcroft (2002, p. 156): “Place is never simply location, nor is it static, a cultural 
memory which colonization buries. For, like culture itself, place is in a continual and dynamic state of formation, a 
process intimately bound up with the culture and the identity of its inhabitants. Above all place is a result of habitation, a 
consequence of the ways in which people inhabit space, particularly that conception of space as universal and 
uncontestable that is constructed for them by imperial discourse. (…) Such place forms itself out of the densely woven 
web of language, memory and cultural practice and keeps being formed by the process of living. (…)”. 
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3. Pós-Moderno e/ou Pós-Colonial?  
 

 

Mudam-se os tempos 

 

“Ó preto amanda práqui com a massa. Aprendes ou não aprendes a ser trolha, tu que 

até já andaste de avião e eu nada!” 

“Já vai branco de tuji.” 

“Ó pá, o gajo até é porreiro. Não nos chama preto por racismo. É um tipo fixe 

comparado com outros pulas cabrões.” 

E os tempos foram correndo sem que nunca os angolanos se incomodassem com o 

capataz transmontano. 

“Isto aqui toca a todos quando é para viver. Vós viesteis de Angola. Eu de Trás-os-

Montes. É a mesma merda. O resto é distância. Vamos à obra.” 

E um dia o pessoal todo ficou boquiaberto. O capataz mudara a terminologia.  

“Ó palop, anda-me depressa com essa merda.” 

“O que é isso mais de palop? Onde é que você foi buscar essa? 

“Comprei uma televisão.” 

 

Manuel Rui (1998, p. 17) 

 

 

Ainda que a pós-modernidade se apresente como uma época 

caracterizada pelo descentramento e pela mobilidade entre o local e o global, o 

Ocidente ainda tem que revisitar o seu passado e aprender com os seus erros, 

para aceitar o presente. Este esforço já está a ser realizado pelos africanos, 

que, actualmente, olham para trás e colhem os benefícios do tempo em que os 

colonizadores lhes ocuparam as terras e o pensamento. Além do legado da 

língua portuguesa, caminham para a autonomia, demonstrando uma atitude 

reflexiva e crítica perante os problemas que assolam o solo africano. 

Este exercício é realizado por Pepetela, através das críticas a certos 

costumes e práticas que atentam contra a dignidade humana, mas que ainda 

hoje se praticam em Angola (tais como a circuncisão, a poligamia), como 

também por Ondjaki em BDC, quando este nos esboça, através da figura da 

tia, uma imagem positiva de Portugal.   
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Um dos limites apontados à literatura pós-colonial é precisamente a sua 

língua de expressão; no entanto, o uso da língua do colonizador pelo 

colonizado, permitiu uma maior divulgação dos problemas do africano e, 

actualmente, funciona como uma oferta dada por estes países às antigas 

metrópoles para que estas reescrevam a História da colonização. Quando o 

escritor africano escreve recria a língua, modifica-a, enriquece-lhe o léxico, 

aporta novos sons e, esta recriação permite, pela sua especificidade, expressar 

as tensões sociais, produzir discursos políticos, funcionando como um alerta 

social.  

  As literaturas pós-coloniais poderão ter que enfrentar um dos seus 

maiores perigos: o risco da diversidade caminhar para a homogeneidade do tão 

delirante/sonhado Mundo exemplar. A ausência de distinções entre o Primeiro, 

Segundo e Terceiro Mundos, uma das grandes aspirações dos escritores pós-

coloniais, tem que garantir, no entanto, o respeito e aceitação da diversidade 

cultural, para que não se assista a uma “nova” globalização imperialista, pois, 

tal como refere Leela Gandhi esta McDonaldização do mundo deve merecer 

especial atenção, para que a pos-colonialidade não seja outro dos nomes 

dados à globalização das culturas e das histórias. Pepetela, por exemplo, 

critica a forma como esta globalização passiva103 opera, através do recurso à 

ironia acusatória: 

 

“Nos últimos tempos as coisas tinham melhorado um pouco e ela já podia dar 

leite de manhã aos filhos, antes tomavam também chá simples e iam assim para as 

aulas. Com esse regime não havia perigo de obesidade, mal da actual civilização, dirão 

alguns mais cínicos, preocupados que sigamos os padrões de alimentação e vícios 

impostos pela cultura dos norte-americanos.” (P, p. 41)    

 

Joaninha104, esposa de Feijó, é caracterizada pela sua obesidade e pela 

obsessão por dietas. A necessidade de modificar o corpo traduz uma vontade 

                                                 
103

 Sobre este assunto cf. Ashcroft, B., (2002, p. 223-225) e Ahluwalia, P. Politics and Post-colonial Theory 2001. 
London and New York: Routledge, p. 129. Este autor faz referência à t-shirt estampada com signos como uma das 
formas de actuação passiva da globalização: “The T-shirt is a good example of the manner in which passive 
globalization operates. It is manifest in the wearing of second-hand clothes amongst the poorer sections of the 
population in both urban and rural locations. (…) This results from the brutality of structural adjustment programmes and 
liberalisation policies which have destroyed local industries: these industries are no longer able to compete on the global 
market, and their closure inevitably forces people to rely on second-hand goods.(…)”.          
104

 Personagem da obra CM, de Manuel Rui.  
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subliminar desta burguesia ascendente em Angola em querer adoptar outra 

identidade:  

 

 “A Burda aberta no modelo esguio, seios parados no despontar como fonte de 

água em nevoeiro violeta transparente, “deixe de ser gordo”. (…)  

“Tenho é fé nesse médico indo a Lisboa. Se o Rico não fosse para a Roménia eu 

ia lá à consulta com a minha prima Arlete. Já te falei nela, não? Come outra fatia de bolo, 

Sara!” (CM, pp. 124,125)    

 

Associada à literatura está sempre presente a noção de espaço e a sua 

representação, porque os escritores reflectem na escrita desde as paisagens 

de África e o seu exotismo, numa primeira fase, até aos problemas sociais dos 

povos subjugados pela colonização. Na literatura pós-colonial, o uso 

subversivo dos códigos do policódigo literário procura, sobretudo, traçar a 

representação de uma sociedade em reconstrução, plasmada na arte da 

palavra. 

As gerações futuras funcionam nas obras dos três escritores 

seleccionados, pelo didactismo da esperança. Este mundo, ainda que se 

apresente muito diferente da Comunidade Imaginada pela Geração da Utopia, 

porque também ele foi sujeito à corrupção e a todos os desvirtuamentos que o 

próprio poder implica, tem, no entanto, que ser repensado para que se assista 

à reescrita da História.  

 
Esta explanação acerca da pós-modernidade leva-nos a questionar o 

significado de pós- em pós-modernidade e em pós-colonialismo105, dado que a 

pós-modernidade apesar de se reivindicar contra a autoridade e as normas 

eurocênctricas, parece caminhar para problemas adjacentes ao Ocidente e, por 

isso, afasta-se dos problemas levantados pelo pós-colonialismo. 

O pós-colonialismo integra-se num processo histórico, associado a 

movimentos de resistência ao colonialismo:  

 

                                                 
105 A noção de pós-colonialismo surge, na década de 80, nos países anglo-saxónicos, no âmbito dos estudos culturais 
com o Médio-Oriente, mas com o objectivo de analisar as repercussões da colonização nas ex-colónias britânicas. Foi 
Edward Said o pioneiro destes estudos, explicando as representações do pensamento oriental elaboradas pelo 
Ocidente e a abrangência desta problemática noutras zonas do mundo, particularmente na América do Sul e em África. 
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“(…) it is more helpful to think post-colonialism not just as coming literally after 

colonialism and signifying its demise, but more flexibly as the contestation of colonial 

domination and the legacies of colonialism” (Loomba, 2004, p. 12)   

  

Neste sentido, o pós-colonialismo assenta no estudo de uma identidade 

própria, animando o homem que foi sujeito a uma colonização a expressar a 

sua alteridade perante o Outro. Este movimento não tem uma teoria própria; 

ele nasceu de anseios heterógenos e de debates interdisciplinares. À medida 

que os povos colonizados se foram libertando do poder colonizador e a sua voz 

foi mais reconhecida, o paradigma pós-colonial foi eclodindo e, daí, a 

inexistência de uma metodologia fixa. As vozes discordantes que reivindicavam 

uma nova política, já eram indícios das vozes pós-coloniais.  

A colonização fez do mundo um espaço de „contaminação‟ racial e 

cultural, estando na génese do hibridismo106; segundo Helen Tiffin (1987, p. 

95):  

 

“Post-colonial cultures are inevitably hybridised, involving a dialiectical 

relationship between European ontology and epistemology and the impulse to create or 

recreate independent local identity. Decolonisation is process, not arrival; (…)” 

 

As culturas não sendo estáticas, sofrem influências e partilham a 

diversidade, no entanto, o conceito de hibridismo é partilhado pelo pós-

colonialismo e pelos discursos sobre globalização, representando, por vezes, a 

continuidade do legado imperialista: “(…) if hybridity is, in one sense, a 

radicalizing effect of cultural difference, it is also the operating condition of a 

commodity-producing capitalist system that is always reliant on the disclosure of 

a kind of superficial newness.” (Smith, 2004, p. 253) 

 Um dos desafios dos escritores angolanos é escrever a partir do Sul, 

pois se no período da colonização tinham que construir contra-discursos, 

                                                 
106

 Sobre este assunto cf. Smith, A., 2004. “Migrancy, hybridity, and postcolonial literary studies” , pp. 241-261, in N. 
Lazarus (ed.) 2004. Postcolonial Literary Studies, UK: Cambridge.University Press.  
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actualmente têm que lutar contra as teorias imperialistas do Ocidente. Acerca 

destas questões, Boaventura de Sousa Santos107 afirma: 

 

“Aliás, a melancolia pós-moderna está cheia de estereótipos nortecêntricos a 

respeito do Sul cujas populações são por vezes vistas como estando mergulhadas num 

desespero para o qual não há saída. Por último, a concepção do pós-moderno como 

uma auto-representação exclusivamente ocidental está bem presente em Frederic 

Jameson ao conceber o pós-modernismo como a característica cultural do capitalismo 

tardio. (…) Por fim, fica sempre por saber se a declaração do fim das metanarrativas e 

das totalidades hierárquicas não é ela mesma uma metanarrativa cuja totalidade e 

hierarquia se insinua na celebração da fragmentação e da diferença.”  

  

Estas „contaminações culturais‟ (Appiah, 1992) vieram abalar com uma 

concepção pristina de raça e cultura. O retorno a uma cultura pré-colonial ou a 

tendência de romantizar a cultura nativa é uma postura criticada dado que o 

conceito de hibridismo não é novo em África:  

 

“The notion of multiple identities is not new in Africa. This is where pos-

colonialism is instructive. Since the advent of colonialism and its attendant mixing of 

cultures and processes of transculturation, African identities are hybrid. A form of 

globalisation has been taking place since at least the slave trade.” (Ahluwalia, 2001, p. 

128) 

 

As zonas de contacto culturais permitem criar e recriar identidades, 

sendo as línguas os principais testemunhos destas trocas interculturais e 

intraculturais: 

 

“(…) with most people speaking several languages in order to be able to function 

effectively, is testemony to the hybridity which exists within África. Such hybridity is the 

product of colonisation, which forced contact not only between the colonisers and the 

colonised but also between different African ethnic groups.” (Ahluwalia, 2001, p. 128) 

 

A globalização surge como uma forma de compreender o mundo e a 

criação de uma consciência global. Neste sentido, esta nova perspectiva do 
                                                 
107

 Boaventura de Sousa Santos. Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra. DO PÓS-MODERNO AO PÓS-COLONIAL. http://www.ces.uc.pt/misc/Do_pos-moderno_ao_pos-colonial.pdf , 
p. 13. 
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mundo incorre no surgimento de uma certa tensão entre o local e o global108 e 

no aparecimento de novas formas de liderança sobre os países anteriormente 

colonizados. É importante reflectir sobre o controlo exercido nos países 

africanos através do Fundo Monetário Internacional (FMI) e dos financiamentos 

das grandes potências económicas mundiais, que estão na base dos 

neocolonialismos: 

 

“This is, of course, the moment to observe that the „liberation‟ of new forces in the 

Third World is as ambiguous as this term frequently tend to be (…), to put it more sharply, 

it is the moment to recall the obvious, that decolonization historically went hand in hand 

with neocolonialism, and that the graceful, grudging, or violent end of an oldfashioned 

imperialism certainly meant the end of one kind of domination but evidently also the 

invention and construction of a new kind – symbolically, something like the replacement 

of the British Empire by the International Monetary Fund. (…); it is of course politically 

important to „contest‟ the various forms of power and domination, but the latter cannot be 

understood unless their functional relationships to economic exploitation are articulated – 

that is, until the political is once again subsumed beneath the economic. (…)” (Jameson, 

F, 1992, 130)  

 

As obras pós-coloniais preocupam-se em (re)construir a nação; nas 

literaturas pós-coloniais impera uma política de espaço que reflecte o salto 

qualitativo para a situação real experienciada; esta política de resistência e de 

afirmação da identidade nacional possibilita diferentes geografias de 

identificação e contra-geografias no sentido em que a literatura se antecipou à 

história – lembremos a obra GF, de Pepetela – onde são questionadas as 

verdades objectivas que estavam implicadas na produção dos discursos 

repressivos do período colonial.  

A necessidade de afirmação do nacionalismo está patente na obra de 

Pepetela que, pelo resgate da História, explora os buracos negros que a 

colonização deixou, provando que a história tornou-se discutível109: 

 

“Pepetela‟s A Gloriosa Família can thus to be read as a postolonial novel, not 

owing to a vague hybridity imposed upon the text, but due to the way in which it questions 

                                                 
108

 Pal A. (2001, p. 121) propõe o termo “glocalization” para rectificar a implicação do termo globalização e a sua tensão 
com o local.  
109

 Cf. Rushdie, S. 2002. Pisar o Risco, Lisboa: Dom Quixote, p. 74.  
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transparent representations, univocal narratives, thus calling for a renewed association 

between the novel and the nation. Its deslocated perspective not only reframes Angolan 

national identity anew, but also poses other challenges to versions of Portuguese colonial 

history.” (Sanches, 2007, p. 134)   

   

A esta fase nacionalista da literatura num período pós-independência, 

assiste-se a um movimento reflexivo sobre o futuro dos países colonizados. Em 

GU, Pepetela continua a dar voz a este projecto nacionalista, de que ele 

próprio fez parte, mas no final da obra é visível o desmantelamento do sonho e 

o predomínio da corrupção e do capitalismo sobre a justiça e a coerência que 

nortearam esta geração. Tal como no capítulo “O Templo”, de GU, criticou as 

novas religiões e as suas formas ardilosas de extorquir dinheiro aos fiéis, 

também em P continua a denunciar as “novas igrejas electrónicas, sem púlpito 

e apenas palco com muita luz e muito som, animadas por showcerdotes bem 

treinados a meter a mão nos bolsos dos fiéis”. (P, 53, 54)   

A cruz seria, também para Caposso, um meio para atingir os seus fins – 

os negócios: 

   

“Porque não aderia ele também a uma crença? (…) A sua preferência no 

momento se dirigia para a Igreja Católica, pois esta, em vias de reconciliação com o 

regime, começava a recuperar muitos bens patrimoniais confiscados anteriormente pelo 

Estado. (…)” (P, p. 54) 

 

As novas explorações “entre irmãos” são também apontadas nesta obra, 

através da exploração sexual de adolescentes, representada na figura de 

Danúzia “uma jovem parente do Almerindo”, “uma coisa linda e com ares de 

assanhada. Carne fresca” (P, p. 56). Caposso, com o intuito de “substituir” 

Maria Madalena, amante que assassinou devido à sua infidelidade, telefonou a 

Danúzia e levou-a a jantar no mesmo restaurante onde estavam diversas 

pessoas conhecidas do mundo da política, desde “o ministro das Pescas e do 

juiz Fermozindo do Tribunal Supremo” até “uma mesa composta por 

responsáveis do MPLA e da UNITA, mais a própria intermediária do processo 

de paz, a representante do secretário-geral da ONU. Jantar diplomático, 

evidentemente.” (P, 60) Mais tarde, Caposso irá conhecer Teresa, uma jovem 
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de “dezasseis anos de idade” que se prostituía na Ilha e que constituía “a sua 

última novidade” (P, p. 315)   

Esta representação do país põe a nu os neocolonialismos que a 

globalização acabou por gerar, desde o predomínio do capitalismo110 sobre os 

direitos humanos111 até aos estereótipos “universais” decalcados das grandes 

potências económicas mundiais “que alguns pensam ser o único berço da 

civilização” (P, p. 51). Vladimiro Caposso, símbolo desta nova mentalidade, 

alimentava o sonho de possuir uma grande empresa e conseguiu a 

concretização desse sonho – a CTC (Caposso Trade Company).  

A riqueza de Caposso iniciou-se com a corrupção política, desde a sua 

admissão a membro do MPLA até à sua ascensão burguesa; esta personagem 

simboliza uma classe social que vem ocupando África e que intenta contra a 

construção de países com culturas e políticas sólidas que propiciem o 

crescimento e a autonomia, tal como afirma Couto (2005, p. 24): “(…) a riqueza 

dos nossos novos-ricos nasceu de um movimento contrário: do 

empobrecimento da cidade e da sociedade”.   

Ao perfil do novo-rico, Couto acrescenta os seus sonhos, desde “um 

carro de luxo” (2005, p. 23), as casas de luxo (2005, p. 24) e ao invés de 

criarem “gado ou vegetais”, estes “criam amantes”:  

 

“Mas as amantes (e/ou os amantes) têm um grande inconveniente: necessitam 

de ser sustentadas com dispendiosos mimos. O maior inconveniente é ainda a ausência 

de garantia do produto. A amante de um pode ser, amanhã, amante de outro. O coração 

do criador de amantes não tem sossego: quem traiu sabe que pode ser traído.” (Couto, 

2005, p. 24)       

 

Este excerto explicita categoricamente o acto de Vladimiro Caposso no 

início da obra – o assassinato de Maria Madalena – para manter a sua 

reputação “(…) o caso de um homem ter uma amante não fosse de todo 

                                                 
110

 Na perspectiva económica marxista, Frederic Jameson refere que nos encontramos numa época de crise de 
representação, um capitalismo (tardio) crescentemente monolítico dominado por um número cada vez mais reduzido 
de empresas multinacionais e uma valorização, dentro do campo do saber, da utilidade e razões de mercado em 
detrimento da ética. Segundo esta óptica, a pós-modernidade é um período histórico, uma fase do capitalismo, 
inclusivamente um “modo de produção”. Sobre este assunto cf. Jameson, F. (1992) From Periodising the Sixties The 
ideologies of Theory (Essays 1971-86), pp. 53-92 in P. Waugh (ed.), 1992. Postmodernism A reader, pp. 125-152.        
111

 Sobre este assunto cf. Ahluwalia, P. 2001. Politics and Post-Colonial Theory African Inflections, London and New 
York: Routledge, pp. 92-95.  
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desprestigiante na nossa sociedade de Luanda, parece o contrário é que não 

abona muito para a reputação de um macho.” (P, p. 13) 

Os novos-ricos sonham “em ser americanos, sul-africanos”, no fundo 

“aspiram ser outros, distantes da sua origem, da sua condição” (Couto, 2005, p. 

24). Este imperialismo cultural (Ashcroft, 2002) que caracteriza a 

contemporaneidade arrasta o país para uma perda de referenciais próprios e é 

neste sentido que a literatura pós-colonial revela a sua missão que passa por 

desvendar os perigos dos neocolonialismos e da globalização, oferecendo aos 

países novas perspectivas para que os africanos se sintam responsáveis pelas 

identidades a (re)construir, ajudando a traçar uma nova cartografia com uma 

bússola verdadeiramente adequada ao contexto histórico-espacial.    

Estas personagens desejosas de vestir outra identidade gravitam nas 

obras destes escritores. Além da já referida Joaninha112, um estereótipo de 

fashion victim da globalização, também Bebiana, mulher de Caposso 

representa o modus operandi da globalização passiva: 

 

“Era a mais recente moda internacional, a da globalização, e aquela mãe não 

escapava a nenhuma moda. Se aparecesse em três revistas para mulheres que a moda 

era falar sumério antigo, o verdadeiro idioma da globalização, ela, embora sem perceber 

bem o que era isso da globalização, lutaria para os filhos aprenderem a língua suméria, 

vá lá saber-se como. (…) mas nunca fez o mínimo esforço para bem falar o português 

(…) E tinha vergonha de ter aprendido sem querer algumas palavras de kimbundo, 

quando era criança e morava num quase-musseque.” (P, pp. 138-139)  

 

Apesar de enriquecer à custa da exploração dos mais pobres, o 

problema de Caposso é que havia tubarões mais gordos ou mais fortes” (P, p. 

363), Karim e Omar conseguiram ser donos de noventa por centro da CTC e 

apenas dez por cento ficaria para o angolano. Caposso conclui que “os 

estrangeiros sempre vieram para nos lixar, para lixar o negro. Sempre, 

sempre…” (P, 373)       

                                                 
112

 Personagem da obra CM, de Manuel Rui. 
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Ao denunciar esta corrupção através de uma alegórica „cadeia 

alimentar‟113 – é precisamente este enfoque que Pepetela pretende dar de 

Angola aos angolanos – evidencia-se que a era da corrupção que o país 

atravessa é fruto também da exploração interna, provando que “o colonialismo 

não morreu com as independências. Mudou de rumo e de executores. O actual 

colonialismo dispensa colonos e tornou-se indígena nos nossos territórios” 

(Couto, 2005, p. 11); é necessário os angolanos darem esse salto qualitativo 

que reside na tomada de consciência dessa “actualização de conivências 

antigas entre a mão de dentro e a mão de fora” (Couto, 2005, p. 14)    

Pepetela continua na sua obra a demonstrar preocupação pela nação 

angolana - enquanto projecto identitário de um povo – e a olhar o mundo e as 

suas relações intersistémicas com o cepticismo que a globalização implica. P é 

uma obra de reflexão, reveladora das tensões entre a pós-modernidade e o 

pós-colonialismo que marcam o presente da Humanidade – no caso, 

particularmente de Angola. Vladimiro Caposso é o simulacro da sociedade 

emergente em Angola, de uma burguesia que se alimenta da “exploração entre 

irmãos” e que vê na corrupção um método para alcançar a riqueza; o 

protagonista da obra apresenta os sinais exteriores de riqueza apontados 

anteriormente - um automóvel da marca Volvo, contas bancárias em paraísos 

fiscais, uma empresa em ascensão (Caposso Trade Company), uma 

propriedade a fazenda Kara, situada na Huíla - que mantêm o seu estatuto 

social. A maleabilidade política que caracterizou o período pós-independência - 

“Era a nova moda no país, os debates na rádio e na televisão. Tudo feliz com a 

liberdade de opinião de repente conquistada, muito disparate se dizia mas não 

importava, era a democracia” - ajudou este homem a ascender na vida: “(…) 

sabia em quem votar, tinham-no deixado ser rico, (…)” (P, p. 26); a política 

estava ao serviço do bem particular – “(…) mas o dinheiro também aparecia 

facilmente, o governo era generoso, oferecia-o aos amigos, de um círculo muito 

restrito.” (P, p. 25)  

Caposso nas suas visitas à cidade de Paris, que aprendera a chamar 

das luzes (p. 198) denunciava a sua ignorância: “(…) a ele interessava o ouro 

                                                 
113

 De salientar além destas personagens, o Nunes, Cara de Rato, baptizado assim por Caposso por enriquecer à custa 
de ajudar “a transferir para o exterior, particularmente para umas certas ilhas, onde reinava o absoluto sigilo bancário, 
grandes somas de dinheiro bom, quer dizer, dólares.” (P, p. 19) em troco de vinte por cento em cada operação.  
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apenas como riqueza, e detestava visitas a museus e monumentos, preferia 

restaurantes e bares e particularmente os cabarés de Pigalle (…) (P, p. 200). 

A ostentação de Caposso – que também representa uma característica 

pós-modernista – levou-o a erigir a tal réplica da torre Eiffel no jardim, tendo 

contratado uma equipa francesa para fazer a sua montagem: “ O máximo do 

novo-riquismo boçal, um espalhafato de mau gosto, tinha sido comentado nos 

jornais da terra.” (P, p. 203)  

É de salientar o contraponto entre a família de Caposso e a de Nacib, 

rapazinho nascido no Catambor, apaixonado por Mireille, por quem nutria um 

“triste e impossível amor” p. 34. O contraste entre a mansão de Caposso em 

Alvalade e a sua modesta casa no Catambor, a educação de Mireille na escola 

francesa e a de Nacib numa escola pública com parcos recursos evidenciam as 

desigualdades sociais emergentes da globalização, lembrando uma “nova” (A) 

Fronteira do Asfalto114 dos tempos actuais. Ao impossibilitar este amor, o 

narrador denuncia as novas formas de racismo emergentes da globalização – o 

racismo entre o pobre/rico. No entanto, o desfecho não é inocente e Nacib 

termina por se formar em engenharia nos Estados Unidos e torna-se um jovem 

promissor com uma carreira em ascensão; Mireille sugere uma certa desilusão 

no desfecho deste ciclo vivencial: 

 

“E Mireille olhou mais uma vez a noite, lembrou Nacib, que não tinha a beleza 

perturbante de Karim mas também não era nada de desprezar. (…) Pobre Nacib, tão 

ingénuo e platónico! Quantos pontapés tinha de levar para abrir os olhos e ter força de 

enfrentar o mundo? 

 No que se enganava Mireille, pois Nacib estava preparado para enfrentar o 

mundo, só que de outra maneira.” (P, pp. 377, 378)  

  

Assiste-se ao processo identitário da filha predilecta de Caposso ao 

longo da obra; se no início “se interessava pelos negócios e o seu maior prazer 

era visitá-lo ao escritório e observar a maneira autoritária como comandava 

tudo e tratava as outras pessoas, fossem subordinados ou clientes” foi “de 

repente, em Paris” que “descobriu o lado belo de certas coisas” (P, p. 200). 
                                                 
114

 Referência a um conto de Vieira, Luandino. 1985. A Cidade e a Infância. 3ª ed. União dos Escritores Angolanos, X 
Aniversário – 1975/1985. “A Fronteira do Asfalto”. pp. 89-97.   
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Mireille descobriu a beleza da arte e interessou-se pelas suas origens: “Ela 

adorava contemplar aquelas peças e começou a coleccionar livros de arte, 

africana em particular, o que, como toda a gente sabe, são caríssimos e só 

existentes na Europa ou América.” (P, p. 201). 

Esta personagem, ao contrário de Caposso que tem um percurso en 

arrière, vai norteando os seus interesses, ainda que contra os inúmeros 

obstáculos colocados por Caposso, como que traçando um novo caminho para 

a sua terra: “Se ela dissesse estou grávida, o choque em Caposso seria 

certamente menor. O quê? Ela queria estudar essa merda de Arte, que só dá 

para as pessoas morrerem de fome, em vez de economia?” (P, p. 215) 

Mireille ao contrário do materialismo capossino, constrói um percurso 

cultural e foi neste ponto da situação que descobriram ser antagónicos. (P, p. 

216). Os outros filhos de Caposso Djamila, Ivan e Yuri também vão traçando as 

suas estórias de vida e mostrando uma evolução na construção das suas 

identidades. Ivan, tratado por Caposso como o “imbumbável”115, por este o 

considerar imprestável para qualquer tarefa, depois de ter cometido vários 

erros – como o atropelamento de Simão Kapiangala -  quando assume a chefia 

da propriedade na Huíla, revolta-se contra a injustiça e o pretensiosismo de 

Caposso, formulando com mais nitidez, um pensamento justo e responsável; 

Djamila, se no início a sua apatia e timidez a conduziram a um certo 

obscurantismo na obra, forma-se em medicina e revela consciência social, 

contrapondo uma atitude altruísta ao síndrome capossino.  

Num mundo prestes a afundar, Pepetela preocupa-se em sustentar uma 

plataforma de salvação, que neste caso, é sugerida pelas personagens mais 

íntegras e jovens. Através de personagens eleitas, Pepetela revela a sua 

crença, ainda que com mais cepticismo, nos ideais que norteiam a humanidade 

- Sebastião Lopes triunfa sobre Caposso na sua luta pela defesa dos 

trabalhadores, fazendo ver que a justiça compensou.  

A estória de Kasseke vem também demonstrar os benefícios da 

interdependência global, pois este só se salva do problema que o atormenta 

desde a infância (a circuncisão), quando, através da ajuda de Nacib, recorre à 

tecnologia e aos serviços de saúde americanos. Estes dois jovens salvam-se 
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 Imbumbável: pessoa que se recusa terminantemente a trabalhar.  
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um ao outro, provando que o mundo “pós” é dominado pela “contaminação”, 

sendo este episódio vivido pelos jovens uma metáfora da esperança. 

Caposso aproxima-se, de certa forma, de Baltasar Van Dum, pois tal 

como ele é uma personagem calculista e move-se apenas pela satisfação de 

cumprir os seus interesses. O mesmo jogo que Baltasar fazia entre 

portugueses e flamengos, Caposso continua-o na política, chegando mesmo a 

fazer parte de um golpe político: “- No congresso, alguém vai lançar uma forte 

acusação contra o dito camarada. O que nós queremos é que tome a palavra e 

confirme essa acusação. (…)” e em troca “lançamos a sua candidatura ao 

comité central e apoiamos.” (P, pp. 223, 224). O narrador denuncia o sistema 

político de Luanda, provando que há sempre um corrupto “mais escuro” (P, p. 

229) e Caposso acabou por ser ameaçado quando tratou o dirigente que lhe 

encomendara o serviço como homem sem palavra: 

 

“- Já lhe expliquei o que passou. Fique calmo, espere cinco anos que chega ao 

comité central. Mesmo estando metido até ao pescoço no processo de candongueiro. Ou 

julga que não sabemos? Fechamos apenas os olhos. Enquanto nos for fiel e de boca 

calada.” (P, p. 228)   

 

Face a esta ameaça, Caposso abandonou o Partido e dedicou-se aos 

negócios “a política já não dava para enganar ninguém” (P, p. 231) e mesmo o 

dirigente tinha sofrido consequências “A roda esmagadora de tantos tinha-o 

também apanhado num pé, mujimbavam os seus detractores, não se sabia se 

de “lá de cima” lhe iam puxar pela mão, salvando-o do limbo do esquecimento 

e da impotência ou se ainda lhe enfiavam mais um balde de merda na cabeça.” 

(P, 231)      

Quer na política, quer nos negócios, Caposso termina por perder as 

suas riquezas, ficando apenas com dez por cento da CTC, provando que o 

dinheiro proveniente da exploração irá continuar nas mãos dos predadores.  

Tal como Baltasar Van Dum, termina por sofrer uma decepção com a 

filha eleita, pelos percursos distanciados das ideologias paternas e o carácter 

transgressor. Tanto Matilde como Mireille ousavam desafiar, ainda que 

inseridas em tempos e sociedades diferentes, as convenções sociais e o poder 
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patriarcal das sociedades africanas. Matilde visionava um futuro promissor para 

a família Van Dum; pelo seu secretismo, era respeitada pela família, mas ao 

mesmo tempo corporifica a transgressão, enquanto Mireille distanciou-se do 

desejo do pai - ser a sua sucessora dos negócios - representando desta forma 

a divisão entre dois mundos.  

Assiste-se, assim, a um equilíbrio social que se inscreve numa matriz 

profunda; através de personagens humildes e crentes nos seus ideais, 

Pepetela vai escrevendo Áfricas e mundos possíveis por trilhos e percursos 

vivenciais diferenciados. Nacib, Sebastião Lopes e, de certa forma, Mireille são 

as personagens que se contrapõem a Vladimiro Caposso, Karim, Omar e todos 

os que gravitavam à volta do sistema político e que o transformaram numa rede 

de predadores. As figuras apontadas são aqueles que se “salvam” deste 

sistema social, cumprindo a sua missão de questionarem as suas origens, sem 

as renunciar, tendo em vista contribuírem para a conquista de liberdade e 

justiça para o seu país.  

Mesmo com a perda do património capossino: “Os sócios até os carros 

lhe limitaram. (…) O quintal da casa de Alvalade parecia agora vazio, sem os 

rucas de que se serviam para os seus afazeres e não fazeres”, Djamila torna-

se auto-suficiente “pouco se importou, ia comprar o seu próprio com o salário 

ganho numa clínica onde exercia medicina.” (P, 365); Mireille ao assumir-se 

como “consumidora de museus” (P, p.366) recupera as suas raízes – as filhas 

de Caposso representam uma nova forma de estar na sociedade, manifestando 

preocupações com a sua terra e com os outros.  

Sebastião Lopes e Bernardino Chipengula defenderam as causas justas 

dos trabalhadores, conseguindo refazer a cerca e refazer o corredor para o 

gado passar. É importante reflectir sobre Ivan, o filho marginalizado pelo pai 

que o considera imprestável; encarrega-se de tomar conta da fazenda e, ele 

próprio, entusiasma-se com a causa popular de tal forma que se envolve na 

construção do corredor de arame farpado: “O próprio Ivan, embriagado pelo 

entusiasmo dos seus assalariados, gritava que nem um desesperado incitando-

os ao trabalho.” (P, p. 371). O seu gesto de salvar o Chipengula de Caposso e 

José Matias sugere a expiação dos seus erros (o atropelamento de Simão 

Kapiangala que resultou na sua morte). Ivan teve a percepção que José Matias 
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cumpria ordens de Caposso para preparar uma “emboscada ao activista” (P, p. 

371) e não o largou durante todo o evento realizado pela abertura da represa, 

livrando-o, assim, da morte.   

Nacib, filho da terra, incorpora os desejos do narrador para o futuro de 

Angola – sem nunca renunciar as suas origens, Nacib parte para os Estados 

Unidos e quando regressa a Luanda em Outubro de 2003, tem uma 

“especialização aprimorada, um emprego assegurado e algum conhecimento 

do mundo de fora.” (P, p. 193). Nacib é a figura do viajado que se orienta no 

mundo e extrai das interdependências culturais os melhores ensinamentos 

para construir o seu futuro – como filho da terra, Nga Celestina das Dores 

orgulha-se do seu percurso académico, mostrando o seu orgulho pelo filho que 

se transforma numa mais-valia para o seu país. Ao regressar, Nacib tem já um 

olhar crítico, porque fruto de outras vivências sociais e culturais, para analisar a 

sua terra:      

 

“Nacib, ao voltar à terra notou diferenças, nas coisas e nas pessoas, elas 

apareciam todos os dias. Não podia dizer se eram diferenças para melhor, mas parecia 

as pessoas estavam mais calmas, efeito da paz alcançada. (…) Quanto a ausências 

teria de se habituar, (…)” (P, p. 194)   

 

Nacib, tal como o narrador de ODMR, é uma personagem consciente do 

seu processo identitário; revelando uma capacidade de absorção cultural e de 

partilha de conhecimentos. As duas personagens tornam-se nómadas, 

mostrando que a identidade é muito mais que o sentimento de pertença a um 

grupo familiar ou étnico, caracterizando-se por ser um processo de 

aprendizagem, de tradução das diferenças; os escritores mais jovens procuram 

um caminho pós-pós-colonial, rejeitam o nacionalismo que caracterizou o 

período literário pós-independência116 e procuram escrever literatura universal.   

Através da memória, estas personagens resgatam o seu passado, as 

raízes culturais e, pelas suas estórias de viagens, promovem o diálogo entre 

culturas e a sua “mestiçagem”. Pela figura do viajante, os autores angolanos 

                                                 
116

 Sobre este assuto Cf. Dirlik, Arif 2005 “The Postcolonial Aura” – Third World Criticism in G. Desai and S. Nair (eds.), 
Postcolonialisms An Anthology of Cultural Theory and Criticism, 2005, ch. 35     
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inscrevem o percurso das narrativas pós-coloniais, afastando a visão de África 

como lugar único e homogéneo: 

 

“África tem sido sujeita a sucessivos processos de essencialização e 

folclorização, e muito daquilo que se proclama como autenticamente africano resulta de 

invenções feitas fora do continente. Os escritores africanos sofreram durante décadas a 

chamada prova de autenticidade: pedia-se que os seus textos traduzissem aquilo que se 

entendia como sua verdadeira etnicidade. Os jovens autores africanos estão-se 

libertando da “africanidade”. Eles são o que são sem que necessitem de proclamação. 

Os escritores africanos desejam ser tão universais como qualquer outro escritor do 

mundo.” (Couto, 2009, p. 24)  

 

Estas narrativas podem constituir o meio da literatura reflectir/contar 

coisas acerca de nós próprios que nós nunca lemos ou escutamos em lado 

nenhum; são estas estórias que, ao pertencerem à humanidade, nos permitem 

sair deste Inverno cultural117 em que a sociedade actual imergiu. Estas histórias 

permitem repensar a identidade e o escritor assume essa responsabilidade no 

sentido de ele próprio é “um viajante de identidades”, pois “não há escritor que 

não partilhe dessa condição: uma criatura de fronteira, alguém que vive junto à 

janela, essa janela que se abre para os territórios da interioridade.” (Mia Couto, 

2005, p. 59)    

O escritor africano tem como missão questionar o lugar do seu país no 

mundo; repensar a denominação de Terceiro Mundo118 que poderá ser uma 

das configurações do imperialismo tardio:  

 

“(…) the project of post-colonial writing to interrogate European discourses and 

discursive strategies from a provileged position within (and between) two worlds; to 

investigate the means by which Europe imposed and maintained its codes in the colonial 

domination of so much of the resto f the world.” (Tiffin, 1987, p. 95)   

   

                                                 
117

 Cf. Rushdie, S.Pisar o Risco, Lisboa: Publicações D. Quixote, pp. 60-70.  
118

 Sobre este assunto Dirlik A. (2005, pp. 561-588) afirmou que: “(…) Here the constrast between postcolonial and its 
predecessor term, Third World, may be revealing. The term Third World, postcolonial critics insist, was quite vague in 
encompassing within one uniform category vastly heterogeneous historical circumstances and in locking in fixed 
positions, structurally if not geographically, societies and populations that shifted with changing global relationshopis.”  
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O capitalismo global dividiu o mundo, gerando uma mapeação 

complexa: “(…) the transnationalization of production calls into question earlier 

divisions of the world into First, Second, and Third Worlds. The Second World, 

the world of socialism, is for all practical purposes of the past. But the new 

global configuration also calls into question the distinctions between the First 

and Third Worlds.” (Dirlik, 2005, p. 579)  

Assiste-se a uma criação de mundos que se interseccionam e a novos 

movimentos de diáspora: “Third Worlds have apeared in the First World and 

First Worlds in the Third. New diasporas have relocated the Self there and the 

Other here, and consequently borders and boundaries have been confounded. 

(…) Politically speaking, the Second and Third Worlds have been the major 

casualties of this crisis. (…)” (Dirlik, 2005, p. 581)   

A terminologia Terceiro Mundo torna-se uma reprodução do capitalismo 

europeu: “(…) the postcolonial repudiation of the Third World is intimately linked 

with the repudiation of capitalism‟s structuring of the modern world.” (Dirlik, 

2005, p. 575)  

Pepetela no seu último romance PE questiona esta cultura de 

globalização, põe a nu todas as causas das falências ideológicas e políticas, 

problematizando o multiculturalismo e as democracias totalitárias. Júlio, 

protagonista desta história de um amor impossível, angolano, branco de olhos 

azuis vai acusando todos os racismos de que foi alvo durante a sua vida. Na 

sua infância, foi vítima dos ideais racistas de Olga, sua irmã mais velha: 

 

“- Devias brincar com os teus colegas de escola e não com esses.  

- Porquê? 

- E então? 

- Porque eles são pretos e nós brancos. “ 

(…) 

Não me lembro de nenhum negro na escola. Mas devia haver, pois se dizia 

Salazar construiu uma Angola multirracial. (…) Só hoje sou capaz de reparar terem cores 

diferentes dos outros da escola. Na época éramos todos iguais, julgava eu.” (PE, 

pp.14,15)   
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Mais tarde, Júlio havia de concluir que afinal havia diferenças, ainda que 

impostas pela sociedade “Não éramos afinal, havia racismo” (PE, p. 15), e o 

“racismo havia de (o) perseguir a vida inteira.” (PE, p. 15). Angola era policiada 

e Júlio por ter amigos negros era perseguido “Salazar não gostava de 

subversivos e Salazar tinha muitos seguidores na cidade” (PE, p. 23) que o 

acusaram de ser “bolchevique amigo dos pretos”.  

Saliente-se o episódio em que Júlio e João se dirigem a uma cubata 

para terem a sua primeira experiência sexual, com prostitutas:  

 

“(…) Ele não, disse a irmã. O dinheiro é igual, disse o João. Pois, mas a cor não 

é, disse a irmã.  

Racismo? De negro para negro? 

(…)  

No fim perguntei, mas como recusas um da tua cor? Porque se um branco 

souber que me deitei com um negro, não vai querer se deitar mais comigo. E os brancos 

é que têm dinheiro.  

Racismo, sim, mas dos brancos.” (PE, p. 20)    

 

O racismo sentido desde a infância, vindo da época em que Salazar e os 

portugueses dominavam Angola, permitiu que Júlio, mais tarde, concluísse que 

“o homem só gosta da diferença, sobretudo a que o favorece.” (PE, p. 24), 

mesmo que o regime político apregoe o “internacionalismo e a amizade eterna 

entre os povos” (PE, p. 157); o amor de Júlio e Sarangerel (uma rapariga 

mongol) foi vítima desse racismo que sempre dominou o mundo e se camuflou 

nos regimes políticos socialistas.  

Quando Júlio foi estudar medicina para Coimbra, começou a ler os livros 

subversivos, entre eles o célebre livro de Fanon e sonhava com lutas de 

libertação. Mais tarde, em Moscovo, sentiu na prática as ideologias que havia 

abraçado; se lhe diziam que “o internacionalismo proletário obriga a misturar 

pessoas diferentes para se conhecerem e se solidarizarem umas com as 

outras.” (PE, p. 37), mais tarde foi com Jean-Michel que aprendeu a ver os 

“podres do mundo”, que lhe falou  
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“das dúvidas, hesitações e pequenas traições feitas pelo Partido Comunista 

Francês aos revolucionários africanos que apenas queriam a independência para os 

seus países. Relações aparentemente de camaradas, mas com punhais escondidos.” 

(PE, p. 44)     

 

Mesmo depois da independência, os racismos continuavam e continuam 

a imperar, mas a níveis muito mais subtis e subliminares, mascarados de 

ideologias e de discursos políticos vazios. Stuart Hall alerta para estes riscos 

provenientes da emergência de nações e culturas periféricas: “A racially driven 

„fundamentalism‟ has surfaced in all these Western European and North 

American societies, a new kind of defensive and racialized nationalism.”, 

prejudicando, dando origem a outros racismos: “Prejudice, injustice, 

discrimitation and violence towards „the Other,‟ based on this hypostasized 

„cultural difference,‟ has come to take its place.” (“Hall, 1998, p. 558) 

A Mongólia, país socialista, apoiante da luta pela liberdade dos povos 

oprimidos revelou-se um país hostil às raças espúrias: “(…) o internacionalismo 

proletário é uma treta, a amizade indestrutível entre os povos é outra, o que 

conta é que tu não és mongol, portanto, és um ser inferior.” (PE, p. 67)  

Depois da separação forçada de Sarangerel, Júlio participou 

activamente nas guerras de libertação e durante o seu percurso foi ascendendo 

de posto e foi nomeado general; Júlio foi sempre justo e incorruptível nos seus 

actos: “lembraram sobretudo que nas minhas unidades todos os soldados e 

oficiais comiam por igual, sem privilégios de uns e reclamações dos outros”. 

(PE, p. 132). Após os tempos de indefinições “Houve guerras, acordos de paz, 

guerras, eleições de 1992, guerras” (PE, p. 134), em momentos de reflexão 

com o seu assessor Serguei, Júlio denuncia as hipocrisias que sustentam as 

ideologias socialistas: “(…) Raro era o responsável que gastaria as suas férias 

em países africanos (“para ver misérias bastam as nossas”) ou em países 

socialistas, onde os divertimentos e os produtos de luxo mal existiam.” (PE, pp. 

135,136). Júlio, pela força das circunstâncias políticas, termina também por se 

considerar um deles “Nós éramos socialistas só de boca, (…). Estávamos 

todos à espera da primeira oportunidade para declarar de viva voz o nosso 
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fervor capitalista. E muitos para declarar o fervor religioso, sempre escondido.” 

(PE, p. 136). 

Neste capitalismo tardio, as ideologias tentam conciliar o papel de pai e 

consumidor, o que na prática conduz a contrariedades e falências ideológicas; 

nas palavras de Terry Eagleton (1985, p. 158):  

 

“Consider, for example, the condition of being a father and a consumer 

simultaneously. The former role is governed by ideological imperatives of agency, duty, 

autonomy, authority, responsibility: the latter, while not wholly free of such strictures, puts 

them into significant question. The two roles are not of course merely disjunct; but though 

relations between them are practically negotiable, capitalism´s current ideal consumer is 

strictly incompatible with its current ideal parent.”  

 

Jean-Michel, o amigo herético de Júlio dos tempos da faculdade em 

Moscovo, acreditava que o futuro de África teria que ser mapeado à sua 

imagem: “Os revolucionários como nós só têm um caminho. Aprender o 

máximo, para depois esquecer os erros que estes tipos cometem. Temos de 

inventar o nosso próprio caminho em África.”119 (PE, p. 45)  

Serguei, um oficial superior soviético, em conversa com Júlio, assume as 

falências ideológicas do sovietismo: “- Falhámos em toda a linha, camarada 

(…) – Não construímos a sociedade do futuro, nem a mais justa, como 

prometemos aos povos do mundo. Antes pelo contrário, criámos tremendas 

injustiças em todos os países onde tentámos espalhar a revolução, na Europa 

ou fora dela.” (PE, pp. 136, 137). 

Júlio, caracterizado inicialmente pela sua inocência, ainda seguiu os 

ideais socialistas, no entanto, mais tarde, é ele próprio a imagem da descrença. 

Negociou com “os antigos companheiros cubanos e soviéticos, até aos 

mercenários sul-africanos e ingleses que trocaram lestamente de campo 

conforme a conveniências dos negócios” (PE, p. 142) e conviveu “com gente 

que aparece nas revistas do jet-set mundial, festejando negócios em iates com 

modelos anorécticas de mirradas mamas à mostra, jantei na Torre Eiffel com 

os maiores traficantes do mundo (…)”, chegando mesmo a ir a “Nova Iorque 

                                                 
119

 O sublinhado é nosso.  
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negociar com uma empresa mais tarde tornada famosa pelas suas falcatruas 

no Iraque pós-Sadam (…).” (PE, p. 143) 

No entanto, o narrador continua a mostrar provas dos seus escrúpulos, 

sem ceder aos “podres do mundo” (PE, p. 143): “Mas eu não cedia em 

princípios de probidade, participava ou propunha negócios, recebia as 

comissões e depois estas era religiosamente entregues ao ministério, com as 

contas certinhas.” (p. 143) 

As críticas tecidas pelo narrador arrastam-se até ao mundo actual, que 

sem designação numeral específica, proclama o fim do racismo e promove 

discursos de integração. No entanto, estes movem-se num terreno de 

indefinição, ora, não será este porventura o caminho para a integração na 

exclusão? “(…) E todos sabemos como os antigos colonialismos continuam a 

dominar as organizações internacionais e mais moderadamente as chamadas 

ONG.” (PE, p. 110) 

A desigualdade e os entraves colocados a uma política de promoção de 

autonomia e auto-suficiência que fazem disparar a marginalização e a 

guetização (Ocidente) não serão também uma forma de manifestação de 

racismo? Serguei vaticinou este futuro para África: “Um dia chegarão à paz 

verdadeira e será o mesmo sistema, as mesmas elites no poder, só que em 

novos termos e com diferentes discursos, claro.” (PE, p. 139)  

O mais recente racismo que assola a humanidade é entre rico/ pobre e é 

contra esta ideologia que o escritor africano escreve África(s), questionando os 

direitos humanos, contribuindo para a formação de um mundo mais humano e 

democratizado. A identidade precisa de ser repensada, porque actualmente ela 

cinge-se aos interesses económicos das grandes potências mundiais e das 

elites do poder: “E algum génio nos ensinou desde o começo que tínhamos que 

resistir na costa, podíamos perder tudo menos a costa, costa onde nascera a 

nossa actual identidade. E sobretudo, de onde se controlavam os poços de 

petróleo” (PE, p. 142). A pós-colonialidade abre condições de reflexão crítica 

em torno da posição de África no capitalismo global, permitindo formular 

práticas de resistência contra o sistema do qual se tornou um produto. 
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Em 1M&OV-DUC120, Manuel Rui faz esse exercício de viajar e repensar 

identidades. Ao atingir o grau zero – a morte – o morto e os outros, perante a 

iminência da morte, passam a interrogar o que lhes parece natural e 

inquestionável, tais como os conceitos da própria morte, igualdade e justiça e 

democracia. O cemitério é eleito o lugar de “liberdade de expressão” (1M&OV-

DUC, p.18) onde as personagens reflectem sobre a condição humana: 

 

“(…) Cada funeral é uma antecipação da minha morte pela contabilização de 

dias a menos na minha vida por causa do funeral. Desgasto-me. É uma factura. Antecipo 

a minha morte por causa da morte dos outros, pá.” 

Essa é de economista. Mas aparece lá em casa!” (1M&OV-DUC, p. 14) 

 

Inclusivamente o próprio morto reflecte sobre a sua condição:  

 

“Afinal a morte nunca é nossa mas do outros. Dos vivos. Eles é que fazem a 

morte e o morto é assim desprezado, metido numa caixa de madeira barata, quando há 

tanta madeira preciosa neste país. Inventa-se a convenção e na hora zero, truklas!” 

(1M&OV-DUC, p. 13) 

 

O funeral transforma-se meramente numa convenção onde todos 

cumprem protocolos, como a chegada de “mais um mercedes preto” de onde 

saiu “um homem com ares de mando” e que tinha ao seu encargo a 

“organização” do funeral:  

 

“Chegaram as coroas?” 

“O chefe sabe que não podiam faltar. Tudo em ordem. Batedores. O mestre das 

cerimónias. Tudo.” 

(…) 

“Está tudo. É essa lista que eu disse. Acho que vai ser um sucesso…quer 

dizer… de organização.” (1M&OV-DUC, pp. 10,11)  

 

Através deste diálogo, o narrador satiriza a sociedade luandense dos 

anos 90, desvinculada dos seus ideais e dos seus costumes, transformando o 

                                                 
120

 Esta obra de Manuel Rui já foi referenciada no capítulo 1.1. intitulado A Literatura Angolana, Universalidade e 
Multiculturalismo, devido à forma como Manuel Rui aborda um tema universal sem deixar de o posicionar num contexto 
multicultural. Através de uma profunda ironia, Manuel Rui denuncia a sociedade luandense dos anos 90, e um 
comba/funeral é o pretexto para fazer uma avaliação do seu lugar e do seu tempo a partir de um pensamento próprio.     
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sentimento de perda em comportamentos sociais estereotipados: “Sem mim 

nada disto era possível. Encontrarem-se. Tecerem intrigas. Exibirem roupas. 

Arranjar engates. Tanta coisa.” (1M&OV-DUC, p. 13)  

1M&OV-DUC vem ilustrar uma identidade social que se move na 

indefinição; a literatura angolana sustenta-se num passado mal estruturado, 

carregado de silenciamentos e preconceitos, um presente emprestado e um 

futuro encomendado por interesses e políticas alheias à realidade angolana. É 

nesta matriz referencial que os escritores angolanos se apoiam para alertar os 

angolanos a construir a identidade do seu país, sem anular as identidades dos 

outros, mas construindo-a na sua totalidade, não caindo no erro enunciado por 

Couto (2005, p.14): “Grande parte das vezes essa identidade é uma casa 

mobilada por nós, mas a mobília e a própria casa foram construídas por 

outros.”  
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3.1. Questões e reflexões sobre entidade – identidade cultural  

 

 

Uí, falo isso por causa da maka das culturas, diferenças só, que eu fico mesmo a 

pensar que a cultura está mesmo até nos nossos olhos de pessoas, tas a rir?, gala só 

então: um gajo é daqui, fica a pôr riso na dança dos tugas e outros europeus, ancas 

desarranjadas e não dão semba, tão a falar é malcriado, mambos dos brasileiros, 

carnaval só. Afinal? Mas depois, considera só: eles também a nos verem dançar e vestir 

e pôr cu duro, num vão falar dança dos bêbados?, a dar bungula puramente e pôr açúcar 

e as kabetulas todas, num vão dizer estamos a ficar parecidos com os macacos?, 

xinguilamentos musicais? Olhos deles, muadiê, tou ta pôr, e os nossos olhos todos de 

cada um: culturas!, num enorme plural e final de contas. (QMTN, p. 116)       

 

 

As entidades protagonistas das obras em estudo atravessam tempos e, 

pelos seus percursos vivenciais, inscrevem o processamento das suas 

identidades. Em 1M&OV-DUC, Manuel Rui através da óptica do próprio morto e 

das suas esposas, reúne “diferentes mundos” em torno de uma questão 

universal. Num grupo discutia-se o futuro dos seus filhos e mulheres: “(…) a 

matéria de conversa era como é que ia ser se ele não acabou os seus dias só 

com uma mulher do registo e tinha filhos de duas outras. E da última com quem 

vivia não tinha filhos e que agora ia passar uma tremenda maka por causa dos 

bens (…)” (1M&OV-DUC, p. 12). Estas mulheres compareceram na cerimónia 

fúnebre, destacando-se a sua mulher oficial “E uma mulher, toda enlutada, véu, 

luva, meia, sapato preto, salientou-se na cabeceira do falecido, andando de 

costas, mãos para o céu.” e Dona Vaca, “uma quarentona pesada como que 

abriu alas com seu vestido comprido. Azul sedoso.” (1M&OV-DUC, p. 17)  

Após o morto manifestar sinais de vida, D. Márcia, a mulher oficial, 

crente na religião cristã, permanece na indefinição “Mas… Meu Deus! Se ele se 

levantou do caixão como é que morreu?” – E Dona Márcia retomou o choro, 

enquanto o padre apaziguava-lhe a mão direita no pulso direito dela.” (1M&OV-

DUC p. 24). A esposa oficial não recebeu as pessoas em casa e seguiu o 

conselho do padre: “Por isso, recolha-se. O recolhimento é sempre uma 

abertura de luz.” (1M&OV-DUC p. 26)  
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Numa atitude de contraposição, Dona Vaca assume a morte e realizou o 

Comba do falecido “Ali no bufete, havia uma grande mesa redonda com parte 

dos servidos frios.” (1M&OV-DUC p. 27).  

Esta mulher assume o nome que lhe puseram: “- “Não tem nada de se 

lamentar por me chamarem Dona Vaca porque eu assumo. (…) – Tudo o que 

fiz na minha vida foi por pensar ser coisa de que eu gosto e certa. (…)” 

(1M&OV-DUC p. 28) e aceita a morte como se de uma lei inquestionável se 

tratasse:  

 

“Não me importa. Quem morreu, morreu. Não fui eu que disse, nem fui eu que 

organizei aquele funeral (…) - Agora só porque ele se levantou no cemitério! De quem é 

a culpa? Quem manda na morte e no cemitério? Nem eu nem o falecido!” (1M&OV-DUC, 

p. 29) 

 

Com o óbito organizado por Dona Vaca “(…) a casa começava a afamar-

se nas bocas da cidade. Enumeravam-se as pessoas ilustres (…) (1M&OV-

DUC p. 41) e este foi pretexto para se desenvolver um sistema burocrático de 

organização: “O de risco alvitrou-lhe no ouvido: “pela experiência que tenho, 

tarda não calha vai ser necessário constituir-se uma comissão.” (1M&OV-DUC 

p. 37) 

Mais tarde, um “dos miúdos das motas” propôs mesmo “fazer uma 

comissão. Tem esse cota de risco, bem vestido, ele toma atenção em tudo e 

pode ficar de coordenador.” (1M&OV-DUC p. 47) e, tal como Ruca e Zeca121, 

estes jovens anunciam a fragilidade do sistema:  

 

“De que o de risco, após a comissão perder para os miúdos a ideia dos 

despedimentos, decidiu-se fiscalizar em não stop, começando por embarrar nas bebidas, 

não reagindo, entretanto, ao facto de os das motos lhe receberem uma garrafa de uísque 

para a praia do dia seguinte. “Somos da comissão, estamos a trabalhar, o mais-velho 

compreende… nós é que lhe pusemos na chefia, cota! tudo nos conforme.” (1M&OV-

DUC, p. 49) 

 

                                                 
121

 Personagens da obra QMDSO, de Manuel Rui.  
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Enquanto se sucede o comba em casa da Dona Vaca, D. Márcia, mulher 

legítima “do papel” (1M&OV-DUC, p. 28), continuava numa indefinição:  

 

“Eu é que não sei, padre. O que eu quero é o meu marido. Vivo ou morto. Agora 

os que falam na lei fazerem desaparecer o meu marido? E dizem que lhe vão mandar a 

julgamento. E que não autorizam a visita de ninguém. Estive lá na tal cadeia, ainda por 

cima em frente ao outro cemitério. Ontem, também procurei advogado. Ninguém quer 

aceitar, padre e…” (1M&OV-DUC, p. 39)  

 

Esta situação de non sense alarga-se ao meio social “(…) medos e 

terrores para as crianças comerem a sopa, de contrário viria o morto que 

estava vivo e havia saltado, sem mão sem nada, aquela muralha, de mais de 

três metros, que envolvia o cemitério.” (1M&OV-DUC, p. 38) e ao sistema 

político que após decidirem que “o cemitério está sob custódia deste ministério” 

(1M&OV-DUC, p. 26), face “ao crime de rebelião” protagonizado pelo morto“, 

este vai ser sujeito à “aplicação de pena máxima, isto é, pena de morte por 

fuzilamento como se estabelece na lei.” (1M&OV-DUC, p. 44)  

O morto, por ter ressuscitado sem autorização do Estado, torna-se 

assunto público: “Porra” meu. Ouviste o mambo? Um gajo que não aceitou 

morrer e ainda deu um susto nesses cotas! Levantar-se no cemitério, pá, é de 

bilhas, Se eu um dia morrer vai ser assim.” (1M&OV-DUC, p. 45). A palavra 

rebelião aplicada ao morto gerou curiosidade entre as pessoas: 

 

“De forma que o de risco, apoiado pelos das motos, mandara colocar, sublinhado 

a vermelho na definição do crime e, também, o dicionário da língua portuguesa aberto na 

letra erre, rebelião, maia até a enciclopédia luso-brasileira, idem exposta na sua página 

de rebelião.”  

   “Estamos todos rebeliados” – comentava um dos das motos.” (1M&OV-DUC, p. 

49)  

 

Neste ambiente em que todos aparecem para conviver e comer, a 

presença do “de risca” também é posta em causa:  

 

“Eu não disse que era falta de respeito? Este cabrão é um papa-combas. Isto 

agora anda desta maneira. Até nos óbitos. É um patos-fora, vive disto o sem pai da…”   
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“Não lhe admito e podia pô-lo já daqui para fora. É um crime… deixe ver… deixe ver, 

crime de quê? injúrias e ofensas, previsto e punido, deixe ver…” (1M&OV-DUC, p. 57)   

 

O quintalão torna-se um espaço onde se organizam festas com senhas 

para seleccionar as entradas e é o móbil das publicações: “(…) as pessoas 

também se sentiam orgulhosas por ver a sua terra ser assim divulgada, 

internacionalmente.” (1M&OV-DUC, p. 76). A nova lei aprovada também é 

motivo de festejo: “(…) em razão do atraso que se verifica no serviço nacional 

de execução de penas, motivada pela falta de transporte e matéria-prima, o 

recente autor de crime de rebelião e condenado à pena de morte por 

fuzilamento é também abrangido pela lei da amnistia que acabamos de ler.” 

(1M&OV-DUC, p. 79). 

A anunciação desta lei gera alguma confusão entre as pessoas: “Não 

compreendo.” – Falava a sobrinha mais velha.” (1M&OV-DUC, p. 80), mas 

Dona Vaca considerava a lei irrevogável: “Não tens que compreender, minha 

sobrinha. Se não vai ser fuzilado ele está morto.” (…) Se um morto é 

condenado e depois não se aplica a sentença…fica morto.” (1M&OV-DUC, p. 

80).  

Enquanto em casa de Dona Vaca se festejava o óbito que “dura meses” 

(1M&OV-DUC, p. 84), Dona Márcia “toda vestida de preto, ainda. Janelas 

frontais de casa, abertas, no entanto.” (1M&OV-DUC, p. 84) apenas no final da 

estória assume a morte do marido, oficialmente declarada pelo padre  

 

“Então abra tudo. Tire o luto. Abra as portas todas! Todas! E também não 

conhece uma canção que…” 

(…) 

E aí, passada para a cozinha, acendendo o fósforo na boca do fogão, começou a 

entoar alto aquela canção “quem morreu/ ainda está vivo…” (1M&OV-DUC, p. 85) 

 

Esta comparação entre as entidades Dona Márcia e Dona Vaca 

permitem ver as diferenças culturais que estão na base dos seus 

comportamentos sociais; Dona Márcia cumpriu todos os preceitos religiosos 

estabelecidos pelo Senhor Padre e Dona Vaca celebrou o comba angolano. 

Ambas denunciam uma conduta absolutamente importada, uma submissa à 
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doutrina cristã e outra, ainda que fosse mais liberal e transgressora, cumpria 

fervorosamente as leis emitidas pelo Ministério: “Não me importa. Quem 

morreu, morreu.” (1M&OV-DUC, p. 28) 

Cada personagem teve a sua identidade, ainda que aparentemente, 

porque as duas eram angolanas; no final da estória assiste-se a uma 

aproximação identitária destas mulheres – ambas pretendiam festejar o comba. 

Não há, por isso, duas identidades, mas antes um processamento de 

identidade e a sua complexidade reside no facto de as pessoas estarem a viver 

num período pós-independência onde impera a indefinição e o desajuste 

político-ideológico com a realidade angolana.     

O constructo identitário destas duas mulheres poderá simbolizar o 

caminho de Angola, numa época de emergência de mundos e de novas 

mapeações. Após o impasse resultante da relação colonizador/colonizado, o 

multiculturalismo parece ser um conceito insuficiente para abarcar esta nova 

realidade; assiste-se a um tempo de espera onde a literatura desempenha a 

função de médium entre uma sociedade pautada pelo non sense e a urgência 

de um novo caminho a percorrer.  

Dona Márcia representa o imperialismo global que a pós-modernidade 

implica – o apego à religião e a submissão às ideologias importadas; Dona 

Vaca, considera as leis categóricas, sem, no entanto, deixar de demonstrar um 

carácter mais transgressor: 

 

“(…) Não fui eu que disse, nem fui eu que organizei aquele funeral todo e agora 

esses bandidos da política ainda nem começaram a chegar na minha casa. Se calhar 

estão na casa da outra mas quando era para varrerem copos e funjadas era só aqui (…)” 

(1M&OV-DUC, pp. 28,29)  

 

Através destas entidades, o escritor pretende demonstrar que a 

identidade de Angola está ameaçada; tal como se verificou em QMDSO, 

também nesta estória as personagens são meros joguetes nas mãos do 

sovietismo imposto, sendo as crianças os arautos dessa mensagem e co-

operantes numa identidade a (re)construir; parecem ser os únicos com 

capacidade reflexiva para compreender os acontecimentos mais reais que toda 



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 209 

a sociedade, por viver numa camuflagem ideológica, se coíbe de analisar: “(…) 

E os miúdos devem ter razão quando dizem que deram a volta a isto tudo. É. 

Se não se trata de um comba, pode ser, sei lá o quê, uma homenagem, por 

exemplo, ou coisa parecida.” (1M&OV-DUC, p. 51)     

Dona Márcia é forçada a vestir uma roupagem ideológica que por não 

ser feita à medida da sua realidade, não se ajusta e, no final da estória, quando 

se despe de preconceitos, as duas mulheres co-fundem-se pela angolanidade 

que as caracteriza, alertando os angolanos para a necessidade de construir a 

sua identidade a partir do próprio espaço com história.   

 Se as personagens em Manuel Rui se desvirtuam dos seus traços 

identitários devido ao aparecimento no período pós-independência de 

democracias totalitárias, e tentam controlar o sistema político para a sua 

própria protagonização social – veja-se por exemplo o caso de Feijó122 e de 

Diogo123 - em Pepetela, Vladimiro Caposso é a imagem dessa burguesia 

emergente em Angola; parece dar seguimento à aspiração de Diogo e, no seu 

percurso ascendente, torna-se um elo dessa engrenagem política corrupta que 

esteve na base da descrença da Geração da Utopia num ideário de justiça e 

igualdade. Antes, os “capossos” promovem a exploração e a promoção de 

desigualdades entre africanos. 

Pepetela mostra-nos nos seus retratos sociais que há sempre 

predadores; em GU, Malongo é o representante dessa classe social, é ele que 

no final da obra é a imagem da corrupção: “Nos últimos tempos só tratava de 

negócios grandes, recusava representar as firminhas com que iniciara. Agora 

nadava no meio de tubarões e recebia grandes postas dos peixes caçados, já 

não se contentava com uma sardinha.” (GU, p. 260)   

As personagens concluem que os seus projectos falharam e a realidade 

de Angola não passa de uma reprodução do modelo colonial:  

 

“(…) Imagem do colonialismo? (…) Afinal, tudo caiu no mesmo. Até a venda de 

produtos ao montinho, sem balança, resultado de uma economia de miséria. E a 

prostituição, os pequenos negócios ilegais, os biscates. E a mendicidade dos 

                                                 
122

 Personagem da obra CM, de Manuel Rui. 
123

 Personagem da obra QMDSO, de Manuel Rui.  
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governantes junto do Banco Mundial, CE, e todas as instituições de ajuda. Um povo tão 

digno, tornado mendigo…” (GU, p. 296)       

 

Para Aníbal, o Sábio, o fracasso provinha da falta de ligação entre a Elite 

cultural e as elites rurais, tradicionais; na sua opinião “essa camada social 

misturada culturalmente e até mesmo racialmente era a única capaz de olhar 

para a frente e unir o país, porque era a única com uma ideia de Nação”. (GU, 

p. 305); mas foi precisamente essa falta de união que esteve na base da 

falência ideológica: 

 

“Tinham sido os intermediários da colonização, embora gritando contra ela. 

Reclamavam a defesa da raça negra e desprezavam os direitos das populações do 

interior, considerando-as incivilizadas. (…) O resto vem de um processo lógico de 

exclusão. Evidentemente, estes processos não aparecem claramente aos olhos das 

pessoas. Mas os intelectuais tinham obrigação de se aperceberem deles desde o 

princípio e conseguido superá-los.” (GU, p. 305)   

 

Em LU, a geração de personagens que concretizam o bailado de Lueji 

também questiona as bases ideológicas da identidade de Angola “- Como 

querem fazer um país com cada um a agir como pensa e se marimba para o 

colectivo, para as regras seculares e sagradas?” (LU, p. 451)  

O bailado de Lueji pertence ao domínio de outro enriquecimento que a 

sociedade capossina não estava preparada para enfrentar – anunciando a crise 

cultural como uma das possíveis causas para o estado de adormecimento 

ideológico em que se encontra o país: “- Aqui não estamos a fazer país 

nenhum – disse Lu – A arte não tem que o fazer, apenas reflecti-lo”. (LU, p. 

451)    

A função do escritor é enunciada por Lu; o seu papel é reflectir sobre o 

estado do país para que se corrijam os erros e se alicerce uma identidade 

ajustada à realidade.  

Em GU, a esperança foi afiançada aos jovens Judite e Orlando, ainda 

vinculados à situação do país, mas dotados de carácter emancipado para 

participarem na reconstrução do seu país; em P, Pepetela retrata uma 

sociedade cada vez mais afastada da ideologia que esteve na base da 
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formação da Geração da Utopia, no entanto é Nacib que prolonga esta 

mensagem, porque enquanto filha da terra é um ser evocativo, mas adopta a 

condição de viajante e sabe extrair de outras sociedades/culturas o melhor 

para se instruir e se autonomizar. Não serão os laços de amizade entre ele e 

Kasseke aqueles que Angola terá que realizar com os outros países? As 

relações de interdependência, com os riscos que implicam, também se podem 

reverter em condições de desenvolvimento se assentarem numa base de 

igualdade e de justiça entre os povos. Esta estória de vida vem provar que a 

exploração (mesmo entre africanos) tem um final pouco compensador – 

representado através da personagem Vladimiro Caposso – este, no final da 

estória conclui que “Os estrangeiros sempre vieram para nos lixar, para lixar o 

negro.” (P, p. 373), no entanto, ele próprio também era um explorador dos 

negros, enriquecendo à custa dos desequilíbrios sociais gerados pela 

corrupção.      

Esta obra cruza a mensagem da realidade de Angola, explorada pelos 

estrangeiros e pelos próprios filhos da terra que tentam enriquecer através de 

golpes políticos e da exploração – os predadores representados por Caposso: 

“Os novos donos do país têm necessidade absoluta de meter alguma ordem no 

circo, de parecer defender a legalidade, para poderem continuar a comer do 

melhor que os pais acumularam ilicitamente. Essa é a lei da vida. (…)”124 (P, p. 

376) e a imagem de uma Angola a construir, baseada nas relações de 

dependência, mas com capacidade de corrigir os erros internos para alicerçar 

uma sociedade mais justa, prefigurada no jovem Nacib.  

A resposta à interrogação final “Nunca mais?” (P, p. 380) poderá estar 

nestes passos que Angola terá de dar para reconstruir a sua identidade 

percebendo-a na sua mobilidade: “E é assim que terá que ser: partilharmos 

mundos diversos sem que nenhum desses universos conquiste hegemonia 

sobre os outros.” (Couto, 2005, p. 93) 

É a partir desta mensagem que PE desenvolve o conceito de identidade; 

partindo do princípio que a identidade se desenha e redesenha durante a vida, 

Júlio é o protagonista desta história real de um amor impossível. É de salientar 

o facto da nota introdutória de advertência ao leitor:  
                                                 
124

 O sublinhado é nosso.  
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“A estória aconteceu.   

(…)  

As personagens são de ficção.  

Todas. 

Mesmo aquelas que fazem lembrar alguém.”  

(PE, p. 7)    

  

O narrador previne para o facto de as personagens serem produto da 

ficção, no entanto, parecem existir características comuns que evidenciam 

identidades já conhecidas. Em P, o narrador já prevenira o leitor quanto ao tipo 

de personagem e o enredo da estória “ (…) E desde já previno, este não é um 

livro policial, embora trate de uns tantos filhos da puta. (…) ” (P, p. 13). Assiste-

se à desconstrução da personagem no caso de Vladimiro Caposso uma vez 

que ela corresponde a um determinado estereótipo social; a vida de Caposso 

vai comprovar o que o narrador afirmou inicialmente.     

Júlio, ao contrário de Vladimiro Caposso, é uma personagem em 

mobilidade, que na sua estória de vida aponta para a construção da sua própria 

identidade em associação à história da formação da identidade de Angola. Na 

sua infância ainda viveu o período de colonização e, posteriormente, alistou-se 

para co-operar na conquista da liberdade dos povos africanos.  

Dentro do sistema, é Júlio que começa a aperceber-se da debilidade de 

uma pátria a ruir. Trata-se de uma aprendizagem de África a partir do seu 

interior; Júlio é uma espécie de personagem-expiação, no sentido que é 

através dele que o autor sugere a possibilidade da purificação pessoal. Tal 

como em 1M&OV-DUC, a perspectiva póstuma do narrador permite uma visão 

a partir do zero, e a recorrência a aforismos parecem querer deixar ao leitor 

uma cartilha espiritual.  

Há uma identidade em processo durante toda a obra e o próprio 

narrador tem consciência dessas etapas: sempre foi justo e fazia as “contas 

direitinhas” com o dinheiro ganho nas comissões; no entanto, pelo amor a 

Sarangerel cedeu à corrupção:  
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“O melhor dos estatutos para um pato de delegação oficial! Se me dissessem 

antes da conversa com Esmeralda, vais fazer de pato um dia, eu diria, estão mesmo 

loucos varridos só de o pensarem, nunca farei uma coisa dessas, tenho vergonha na 

cara e bué de escrúpulos, (…)” (PE, pp. 153,154)     

 

A personagem principal move-se num não lugar “deambulo em nova 

viagens. Etereamente” (PE, p. 189) que se transforma num Terceiro Espaço, 

que é o espaço de interpretação, funcionando como intermediário de mundos:  

 

“Sabem o que é sentirem-se apagados, escorraçados da história? talvez não 

saibam, poucos hoje em dia viveram as experiências de colonizados ou de escravos, 

que significa exactamente a não existência, o terem sido de repente apagados do 

mundo, da vida, da memória, transmutados em não-seres humanos.” (PE, p. 102)    

 

Sem abandonar uma postura evocativa, o narrador como homem do 

mundo, constrói a sua identidade, sempre com a História desempenhando 

activamente o seu papel:  

 

“Que parecia haver muito má vontade em se autorizar o casamento entre um 

angolano e uma mongol, num claro desrespeito pelo espírito de Bandung, Indonésia, 

onde se criara nos anos cinquenta a tal organização unindo os dois continentes numa 

conferência que ficara famosa.” (PE, p. 80)  

 

A estória de Júlio é um contra-discurso, desde a sua aparência física em 

contraponto com os africanos, que gerava desconfiança, continuando a existir o 

conflito à volta da indefinição do “talvez” do cenário de guerra de M:  

 

“Continuavam a existir as conhecidas “dificuldades subjectivas” para fazer os 

angolanos brancos participarem directamente na guerra contra os colonialistas, pois as 

populações oprimidas durante séculos por brancos ou outros a mando de brancos não 

compreendiam poder existir gente da nossa cor disposta a lutar desinteressadamente 

pela independência (…). Uns achavam, se tratava de infiltrados pela polícia portuguesa 

para minarem por dentro o Movimento, (…). Outros, mais tolerantes, pressentiam apenas 

o desejo oportunista de ganhar posições políticas (…)” (p. 109)   
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(…) até à sua pretensão em casar com uma rapariga de origem mongol 

que moldou todo o seu percurso identitário; ao ver rejeitado a sua proposta 

“Haveria maior prova de união que um casamento intercontinental?” (PE, p. 

80), Júlio decide lutar pelos ideais que defendia; mais tarde, assiste à 

derrocada dos mesmos e a conclusão é semelhante àquela retirada por 

Caposso no final de P: “Um dia chegarão à paz verdadeira e será o mesmo 

sistema, as mesmas elites no poder, só que em novos termos e com diferentes 

discursos, claro.” (PE, p. 139).         

As personagens dotadas de claridade e de poder reflexivo – Aníbal, o 

Sábio, Nacib e Júlio – são entidades em processo que reflectem as mudanças 

do seu país. Aníbal defendeu um ideário que na prática se mostrou uma utopia, 

e o vaticínio de Marta aplicado a esta personagem acabou por cumprir-se: 

Sábio sofreu uma morte social, vivendo à margem da sociedade; não será Júlio 

um prolongamento dessa falência ideológica que se traduziu na morte física do 

narrador?  

Esta obra situa-se numa época após a pós-colonialidade; Pepetela já 

não reflecte o nacionalismo visível nas suas primeiras obras, mas antes 

inaugura uma literatura de descentramento, pré-anunciando a morte do 

narrador. Neste contexto, o multiculturalismo não é suficiente para abarcar o 

mundo actual, uma vez que o homem valoriza a diferença “sobretudo a que o 

favorece” (PE, p. 24) É importante desconfiar daqueles políticos que procuram 

a autenticidade e a pureza, como prolongamento das ideologias colonialistas:  

 

“Convém explicar, as pessoas são conservadoras e passam a vida a falar nas 

tradições africanas, criticando culturas alheias e as suas imposições neocoloniais, mas 

se socorrem facilmente de lendas estrangeiras como essa de as feiticeiras voarem com 

vassouras, superstição de raiz europeia.” (PE, pp. 94,95) 

 

Manuel Rui e Pepetela, numa escrita inicialmente comprometida com o 

projecto nacionalista, deixam estes conselhos aos a vir; é precisamente 

Ondjaki que, numa escrita não comprometida, cria entidades de errância e 

escreve narrativas de deslocação, no sentido em que as personagens se 

movem para enriquecer as suas identidades; estas encontram-se sempre em 
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processo de aprendizagem. O escritor funde-se com o narrador e ele próprio 

vai gerando momentos de introspecção, revelando os seus momentos de 

aprendizagem identitária – como o momento em que olhou o abacateiro e “não 

soube mais entender e pode ter sido nesse momento que no corpo de criança 

um adulto começou a querer aparecer (…)” (ODMR, p. 109)   

Na obra de Ondjaki é de salientar o fio evocativo representado na figura 

da avó; é ela que veicula o passado/presente e transmite ao narrador esse 

legado:  

 

“(…) o futuro não era uma coisa invisível que gostava de ficar muito à frente de 

nós mas antes (…), antes um lugar aberto, uma varanda, talvez uma  canoa onde é 

preciso enchermos cada pedaço de espaço com o riso do presente e todas, todas as 

aprendizagens do passado, que alguns também chamam de antigamente – (…)”  

(ODMR, p. 114) 

  

A escrita de Ondjaki é precisamente esse acto de criação: de um 

“deslugar” (Ondjaki, 2009, p. 20), porque desvinculado do tempo colonial e 

descomprometido de ideologias, escreve mundos onde o passado é entendido 

como alimento do presente; em Ondjaki, o mundo preconizado por Pepetela e 

Manuel Rui expande-se, abrindo as suas fronteiras literárias e proporcionando 

a mudança dos paradigmas.  

O processo de escrita alimenta-se de diversas identidades e tempos; a 

literatura angolana, tal como a vida das personagens, é dotada de um percurso 

identitário e a sua dinâmica não pode ser dissociada da História; é Noíto125 que 

simboliza o desenho e redesenho desse percurso, enquanto conhecedora da 

sua mapeação interior e, por isso, capaz de “continuar o difícil e longo caminho 

de conquistar um lugar digno para nós e para a nossa pátria. E esse lugar só 

pode resultar da nossa própria criação.” (Mia Couto, 2005, p. 2)  

 

  

                                                 
125

 Personagens da obra RS, de Manuel Rui.  
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3.2. A mulher/ mulher africana e as leituras feministas vs 
leituras do feminino 

 

 

Venho de muitos rios e um só mar 

O Atlântico 

Suas cores secretas  

A música erudita da praia 

A espuma lenta das redes 

De onde eu venho há lá e cá (…) 

 

MPAD, 22 

 

 

 

A (re)construção do lugar, enquanto produto da nossa própria criação, é 

uma das temáticas principais dos estudos pós-coloniais porque é deste 

movimento endógenico que aqueles que foram silenciados e oprimidos tomam 

consciência da sua mapeação e assumem uma voz activa na sua afirmação. 

De entre estes lugares de resistência contra os poderes hegemónicos, 

destacam-se as vozes das mulheres que lutaram (e lutam) pela sua 

participação nas esferas sociais, culturais, políticas e históricas - segundo 

Griselda Pollock:  

 

“O feminismo não é apenas uma história descontínua de ideias ou expressões 

culturais, nem uma história de movimentos e campanhas para uma mudança social. O 

feminismo pode ser concebido novamente como um espaço significante, o espaço no 

qual, através de um imperativo feminista, nós ao mesmo tempo negamos as ordens de 

significado falocêntrico existentes e, em luta com a representação, geramos significados 

críticos e até novos significados.” (Pollock, 1996, p. 205)      

 

Partindo do pressuposto que o sujeito é, de certa forma, moldado pelos 

significados da cultura e da sua ordem simbólica, esta luta prende-se com 
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diversas formas de subjectividade; assim, o feminismo, como resistência 

cultural, pretende afirmar o lugar da Mulher na sociedade126.  

O mundo torna-se um espaço de hibridismo cultural, de destabilização 

das identidades e foram os movimentos de crítica política “que derivaram dos 

movimentos dos direitos civis, do poder negro, das lutas anti-racista e 

anticolonial e das revoltas estudantis” (Pollock, 1996, p. 195) que deram alento 

às vozes silenciadas pela opressão ideológica. Assim, as vozes das mulheres, 

que já se vinham insurgindo anteriormente127, adquirem especial relevância 

nesta época na denúncia da opressão cultural e política que a diferença de 

género128 acarreta(va).  

A mulher enquanto sujeito nómada129 dá voz à instabilidade das 

identidades e à relativização cultural, numa posição marcadamente autónoma:  

 

“a relação das mulheres enquanto minoria colonizada com o poder e o discurso 

dominante é muitas vezes significada por um hiato ou uma relação de estranheza, em 

consequência da sua intraduzibilidade ou liminaridade da sua diferença, funcionando na 

comunidade social como um elemento de resistência ao processo homogeneizante.” 

(Macedo; Amaral, 2002, p. 404)   

 

                                                 
126

 Sobre este assunto Braidotti (1994) afirma que a crise do sujeito filosófico deu lugar à emergência do feminino como 
uma força teórica e política. Esta instabilidade foi para as mulheres a abertura de novas possibilidades e 
potencialidades, ajudando-as a repensar a ligação entre identidade, poder e comunidade.  
A crítica feminista caracteriza-se por ser tranversal e Braidotti, utiliza o conceito de “rizoma” de Gilles Deleuze para o 
expandir e aplicar à natureza da crítica feminista; este conceito exprime uma forma não falogocêntrica do pensamento, 
espalhando-se e opondo-se, desta forma, à concepção vertical do conhecimento ocidental, desconstruindo as formas 
de conhecimentos e consciência estabelecidas.  
127

 A primeira vaga do feminismo situa-se nos finais do século XIX e início do século XX e é marcada pelos movimentos 
sufragistas, com maior ênfase na Inglaterra e nos Estados Unidos. Virginia Woolf em A Room of One’s Own tornou-se 
na voz mais emblemática da denúncia da condição de subalternidade das mulheres, nos contextos sociais e literários.    
A segunda vaga, nos finais dos anos sessenta do século XX, dedicou-se às questões da alteridade, diferença sexual, 
opressão cultural das mulheres e com especial ênfase à esfera política, sendo o aparecimento destes movimentos 
concomitantes com os movimentos pacifistas, anti-apartheid, ou de minorias.  
Relativamente a Portugal, é neste contexto de contestação política que se dá a publicação das Novas Cartas 
Portuguesas, uma denúncia política de situações de opressão e exploração da mulher ao longo dos séculos, bem 
como um manifesto sobre o desejo e corpo femininos.     
128

 O conceito de diferença tem sido usado na Teoria feminista em diversos sentidos e nem sempre de uma forma 
concordante: “O conceito de diferença pode ser entendido “entre homens e mulheres (biológica, psicológica ou social); 
significando diferença entre as mulheres (informada pelas hierarquias de classe, raça, idade, preferência sexual, etc.); 
significando ainda diferença na sua reflexão derridaiana de différance, a natureza relacional e instável do sentido 
linguístico e o posicionamento do feminino como lugar privilegiado para exercitar essa instabilidade. (…) Actualmente, 
o objectivo do feminismo não é negar a diferença, mas recuperar o feminino na diferença sexual, gerar um imaginário 
de mulher autónomo. Trata-se, portanto, de “reclamar uma dimensão política para a luta das mulheres, bem como para 
a representação do feminino e da diferença sexual na e através da linguagem, local privilegiado de construção e de 
representação da identidade.” (Macedo; Amaral, 2002, p. 400). Sobre este assunto cf. Ana Gabriela Macedo, Ana Luísa 
Amaral (2002), “A palavra, a identidade e a cultura translativa. Para uma introdução ao Dicionário terminológico de 
conceitos da crítica feminista” in M. I. Ramalho, A. S. Ribeiro. 2002. Entre Ser e Estar Raízes, Percursos e Discursos 
de Identidade. Santa Maria da Feira: Edições Afrontamento. Ch.10.    
129

 Cf. Braidotti, Rosi, 1994. Nomadic Subjects. New York: Columbia University Press.   
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É neste contexto que surge uma instância do movimento das mulheres 

conhecida como teoria feminista130.  

No entanto,  

 

“(…) essa expressão define práticas e posições que são extremamente 

heterogéneas, precisamente porque o feminismo tem registado desigualmente as 

mudanças e os paradigmas teóricos variáveis dentro da cultura, sociedade, linguagem e 

subjectividade, ao mesmo tempo que funciona externamente a estes e, por essa razão, 

se constitui como uma crítica política a todos eles.” (Pollock, 1996, p. 196)     

 

É precisamente no enfoque destas práticas heterogéneas que se torna 

relevante considerar a mulher no espaço131 para se reconhecer a localização e 

a diversidade dos espaços de actuação, sem “isolar o feminismo branco de 

outros grandes movimentos de autodeterminação e de justiça dentro dos quais 

e contra os quais as mulheres se definem”. (Rich, 1984, p. 35). 

As próprias teorias femininas assentam numa série de complexas 

negociações que implicam a tensão entre a masculinidade esmagadora 

proveniente do monopólio masculino na produção e recepção de conhecimento 

e a luta das mulheres pela sua emancipação e participação nas esferas socias 

e políticas132. Neste sentido, em torno das teorias feministas, Grosz aponta 

conceitos centrados na natureza da mulher (e do homem) – essencialismo, 

biologismo, naturalismo e universalismo133 – utilizados em discursos patriarcais 

para justificar a subordinação social da mulher e a sua posição secundária 

                                                 
130

 Sobre este assunto Pollock (1996, pp.196,197) escreveu o seguinte: “O feminismo exige que certos assuntos 
permaneçam em análise, e funciona como uma resistência a qualquer tendência para estabilizar o conhecimento ou as 
teorias em torno do suposto genericamente humano ou monoliticamente universal, ou de qualquer outro mito 
androcêntrico, racista, sexista ou geracional da cultura imperialista ocidental e dos seus discursos (frequentemente não 
tão) radicais.  
Poderemos assim afirmar que o feminismo significa um conjunto de posições, não uma essência; uma prática crítica, 
não uma doutrina; uma resposta e uma intervenção dinâmicas e autocríticas, não uma plataforma única. É um produto 
precário de um paradoxo. (…) Este paradoxo tem moldado a história dos últimos vinte anos da prática feminista, que 
pode talvez ser caracterizada pela passagem da essência (um forte sentido de identidade da mulher e da colectividade 
das mulheres) para a diferença (um reconhecimento mais angustiado, não apenas daquilo que divide e desarticula a 
colectividade das mulheres, mas também da condição estrutural do termo “Mulher” como um efeito de sistemas 
psicossimbólicos que produzem e diferenciam subjectividades através das formações de classe, raça e sexualidade.”  
131

 Sobre este assunto cf. Mills, S. 1996. „Gender and Colonial Space‟ in R. Lewis, S. Mills (eds) 2003. Feminist 
Postcolonial Theory A reader. Edinburgh: Edinburgh University Press. Ch. 6.4. 
132

 Grosz E. (1990, p. 332) afirmou o seguinte: “The way in which feminists have engaged in the various projects of 
constructing or fabricating knowledge appropriate to women – while keeping an eye on male academic traditions as well 
as on feminist politics – have left many open to criticism from both directions. From the point of view of masculine 
conceptions of theory-evaluation, including notions of objectivity, disinterested scholarship, and intellectual rigour, 
feminist theory is accused of a motivated, self-interested, „biased‟ approach, in which pre-given commitments are simply 
confirmed rather than objectively demonstrated (…).”  
133

 Sobre este assunto cf. Grosz, E. 1990. Conclusion: a note on essentialism and difference. In S. Gunew (ed.) 1990. 
Feminist Knowledge. Ch. 11.    
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relativamente ao homem na sociedade patriarcal: “(…) these terms become 

labels for danger zones or theoretical pitfalls in feminist assessments of 

patriarchal theory”. (Grosz, 1990, p. 335) 

Numa análise das pioneiras feministas da segunda vaga, Grosz (1990) 

inclui estas mulheres como feministas igualitárias: “Egalitarian feminists claim 

that women are as able as men to do what men do.” (Grosz, p. 337), estas 

feministas denunciavam as ideologias patriarcais (geradoras de práticas de 

discriminação social e estereótipos sociais) como convenções culturais e, por 

isso, sujeitas à mudança – “The differences between the sexes would be no 

more significant than the differences between individuals.” (Grosz, 1990, p. 338) 

Em oposição a este feminismo igualitário, surge uma perspectiva 

baseada no conhecimento das especificidades das mulheres: “In the case of 

identity of feminists of difference, however, difference is not seen as difference 

from a pre-given norm, but as pure difference, difference in itself, difference with 

no identity.” (Grosz, 1990, p. 339)  

Como síntese destas teorias, no capítulo “The Difference that makes a 

Difference” (Grosz, 1990, pp. 340-343), partindo do pressuposto que não é 

possível uma política de liberdade do feminismo relativamente aos padrões 

patriarcais, o seu conhecimento, uso (de termos patriarcais e falocêntricos) e 

crítica podem ser antes os meios para desafiar esse mesmo domínio patriarcal.   

Para além destes desafios dentro das diversas teorias feministas, a 

hegemonia da cultura ocidental134 implica a imposição dos padrões de 

emancipação da mulher branca sobre as outras, incorrendo no risco do 

universalismo: “Embora tenhamos sido marginalizadas como mulheres, (…) a 

verdade é que também marginalizamos outros, visto a nossa experiência vivida 

ser egoisticamente branca, visto inclusivamente as nossas “culturas femininas” 

estarem enraizadas na tradição ocidental”. (Rich, 1984, p. 23). Neste contexto, 

                                                 
134

 Sobre este assunto Ang, I. 1995 “I‟m a feminist but… “Other” Women and Postnational Feminism” in 2003 R. Lewis 
and S. Mills. Feminist Postcolonial Theory A Reader. Edinburgh: Edinburgh  University Press, p. 197, afirmou o 
seguinte: “It is important to emphasise, at this point, that white/Western hegemony is not a random psychological 
aberration but the systemic consequence of a global historical development over the last 500 years – the expansion of 
European capitalist modernity throughout the world, resulting in the subsumption of all „other‟ peoples to its economic, 
political and ideological logic and mode of operation.  Whiteness and Westernness is the sign of white hegemony at the 
international level, where non-white, non-Western nations are by definition subordinated to white, Western ones. It is the 
globalisation of capitalist modernity which ensures the structural insurmountability of the white/non-white and 
Western/non-Western divide, as it is cast in the very infrastructure – institutional, political, economic – of the modern 
world (Wallerstein 1974). In other words, whether we like or not, the contemporary world system is a product of 
white/Western hegemony, and we are all, in our differential subjectivities and positionings, implicated in it.”        
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Mohanty (1988, p. 49) analisa a visão monolítica das recentes teorias da 

“westernized people” face à produção das mulheres do Terceiro Mundo e 

enfatiza a criação do chamado terceiro mundo como uma forma de privilegiar a 

auto-representação das westernized women:  

 

“(…) only from the vantage point of the west is it possible to define the „third 

world‟ as underdeveloped and economically dependent. Without the overdetermined 

discourse that creates the third world, there would be no (singular and privileged) first 

world.” (Mohanty, 1988, p. 69)         

 

As teorias feministas assentam neste contraste entre a imaturidade 

política do terceiro mundo e a emancipação e o controlo dos corpos e da 

sexualidade das mulheres ocidentais; “the implied cultural lack of the „third-

world woman‟ fortifies the redemptive ideological/political plenitude of Western 

feminism.” (Gandhi, 1998, p. 86). Face a esta visão redutora da abordagem da 

diferença do feminismo, Ang (1995, p. 204) propõe uma política de parcialidade 

em detrimento de uma política de inclusão: “Taking difference seriously 

necessitates the adoption of a politics of partiality rather than a politics of 

inclusion”, para que a ambição por uma representação universal dê lugar à 

aceitação de diferentes grupos de mulheres com diferentes interesses e outras 

identificações:  

 

”A politics of partiality implies that feminism must emphasise and consciously 

construct the limits of its own field of political intervention. While a politics of inclusion is 

driven by an ambition for universal representation (of all women‟s interests), a politics of 

partiality does away with that ambition and accepts the principle that feminism can never 

ever be an encompassing political home for all women, not just because different groups 

of women have different and sometimes conflicting interests, other identifications are 

sometimes more important and politically pressing than, or even incompatible with, those 

related to their being women.” (Ang, 1995, p. 204)   

  

Neste sentido, a análise do lugar da mulher africana não deve ser 

perspectivado como um grupo universal “It is when „women of Africa‟ becomes 

a homogeneous sociological grouping characterized by common dependencies 

or powerlessness (or even strengths) that problems arise – we say too little and 
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too much at the same time.” (Mohanty, 1988, p. 55), mas antes analisamos as 

diferentes vozes da mulher - em Angola - através das leituras feministas e do 

feminino, tendo em consideração as diferenças espaciais, sociais, temporais e 

os lugares de enunciação dos próprios textos.      

Nas obras dos escritores angolanos que constituem o corpus deste 

trabalho, assiste-se a um processamento de identidade das personagens. Em 

GU, de Pepetela, estas traduzem as ideologias que estão na base da formação 

da Geração da Utopia, bem como reflectem sobre os seus fracassos quando 

aplicadas na prática. Pepetela em todas as suas obras denuncia os erros que 

estiveram na base desse fracasso ideológico - por intermédio de Sábio, em 

GU:  

“- Para falar a verdade, o mal vem de muito atrás. Este país teve uma elite 

intelectual de causar inveja a qualquer país africano. Elite citadina, transitando 

tranquilamente da cultura europeia para a africana, acasalando-as com sucesso, num 

processo que vinha de séculos. Elite que nunca soube aliar-se às elites rurais, 

tradicionais.” (GU, p. 304)     

  

O facto enunciado por Sábio foi a causa da divisão e consequente 

enfraquecimento de Angola “Porque, quando o poder colonial atacava os 

poderes tradicionais, essa elite saudava as guerras de conquista como 

portadoras de progresso” estando na base de “mais oportunidades de negócios 

e de cargos administrativos” (GU, p. 304). Actualmente “ (…) a elite urbana 

continua egoisticamente só, considerando-se superior ao resto do país.” (GU, 

p. 304)   

Este cenário contribuiu para a guerra civil que assolou o futuro de Angola 

e comprometeu o seu desenvolvimento. As “duas Angolas” (GU, p. 306) geraram 

diferentes partidos e foram responsáveis pelo enfraquecimento do país.  

Neste contexto, é importante repensar a questão colocada por Spivak 

“Can the subaltern speak?”, relativamente ao conceito de subalterno será este 

conceito uma tentativa de homogeneidade do processo de colonização? Será ele 

suficiente para abarcar todas as formas de colonização?  

A subalternidade resultou numa multiplicidade de hierarquias e é 

necessário ter em conta as relações entre essas hierarquias para tornar o 

subalterno sujeito de enunciação da sua própria História – destaca-se o caso 
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da mulher que incorre no risco de ver a sua situação (enquanto sujeita a dupla 

colonização) apagada da história:  

 

“The analogy between the subordination of women and colonial subjects runs the 

risk of erasing the specificity of colonialist and patriarchal ideologies, besides tending to 

homogenise both „women‟ and „non-Europeans‟. The „colonial subject‟ is usually 

conceptualised as male and the „female subject‟ as „white‟. When parallels are drawn 

between them, the colonised, especially black, the opression of white woman‟s situation 

is glossed over.” (Loomba, 2004, p. 163)               

 

É essa história do género e da sexualidade de que os escritores 

africanos pretendem resgatar para dar voz às diferentes formas de opressão e 

silenciamento que esta colonização acarretou. Em GF são exploradas as 

relações entre colonizados/colonizadores e a mulher surge como duplamente 

colonizada. Os povos colonizadores justificavam a sua “missão civilizadora” 

reclamando o resgate das mulheres nativas sujeitas à opressão do poder 

patriarcal; o que na prática resultou no apagamento da estrutura matrilinear, 

intensificando a subordinação das mulheres nas terras colonizadas. Em GF, 

através da personagem Dolores, Pepetela denuncia a situação precária da 

mulher, enquanto vítima de colonização de raça/género. 

Desde o início do período colonial, o corpo das mulheres simbolizava a 

terra conquistada; a figura da “outra mulher” surge associada à ambivalência, 

muitas vezes em perspectivas contraditórias. Ela é ao mesmo tempo exemplo 

de barbarismo, mas concentra as fantasias dos povos colonizadores.  

As fronteiras coloniais possibilitaram aos Europeus outras formas de 

viverem e experienciarem a sexualidade, permitindo a transgressão dos seus 

costumes rígidos; assim, a mulher africana tornou-se uma figura ambígua - 

excitante e monstruosa - na imaginação dos Europeus. (Loomba, 2004, p. 158)   

 A miscigenação tornou-se uma das maiores ameaças para a 

sexualidade feminina e para a pureza racial:  

 

“- Foi numa pausa da caminhada. Ele às tantas começou a dizer que era contra 

o hábito que tinham os portugueses de fazerem mulatos. (…) São espécies diferentes e 

na Natureza os macacos não se misturam com os veados, ou os coelhos com bois. Que 
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um mulato é um ser contra a Natureza, devia ser considerado fruto do pecado, uma 

aberração, um monstro.” (GF. p. 377)  

 

A sexualidade tornou-se assim uma cominação evidente para a 

diferença racial:  

 

“The fear of cultural and racial pollution prompts the most hysterical dogmas 

about racial difference and sexual behaviours because it suggests the instability of „race‟ 

as a category. Sexuality it thus a means for the maintenance or erosion of racial 

difference.” (Loomba, 2004, p. 159) 

 

A mulher tem, assim, uma dupla posição – “Women on both sides of the 

colonial divide demarcate both the innermost sanctums of race, culture and 

nation, as well are the porous frontiers through which these are penetrated.” 

(Loomba, 2004, p. 159) 

Os preconceitos culturais e a ideia de nação contribuíram (contribuem) 

para a formação de racismos entre a mesma raça – em GF, a personagem 

Dona Inocência, mulher oficial de Baltasar Van Dum “filha de um pequeno soba 

da Kilunda. Esta senhora, dona mesmo, apesar de ser bem mais escura do que 

eu, seu escravo, (…)” (GF, p. 21) censurava as “ninhadas” (GF, p. 22) que os 

homens da sua família tinham no quintal com as escravas.    

Quando Hermenegildo revelou a Baltasar ter engravidado Dolores, D. 

Inocência revela o seu descontentamento pelo “atraso da raça”: 

 

“- Mais um a atrasar a raça. 

De facto, no pensamento de D. Inocência, só Gertrudes e Matilde tinham 

avançado a raça, pois foram as únicas a ter filhos com brancos. Rodrigo e Hermenegildo 

tinham feito filhos em negras, o que significava regredir em relação a um ideal, o da 

alvura.” (GF, p. 239) 

 

Baltasar Van Dum e os seus filhos eram pumbeiros e, devido a esse 

facto, assiste-se a uma auto-valorização de Dona Inocência, enquanto mulher 

negra colonizadora, relativamente às mulheres escravas. O seu estatuto de 

mulher legítima concede-lhe um estatuto civilizacional diferente “senhora, dona 

mesmo” (GF, p. 21) tal como é descrita pelo escravo-narrador.  
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Assiste-se a uma negação da própria origem, devido às influências de 

outras culturas – holandesa e portuguesa – e, curiosamente, esta mulher negra 

assume um distanciamento da sua própria origem, cultivando a pureza racial.  

GF é uma saga da família Van Dum que viveu no século XVII, mas ao 

analisarmos o último romance do escritor PE, que se reporta à década de 

sessenta, surgem outras formas de ambivalência no tratamento da mulher 

africana. De salientar que as mulheres abordadas neste corpus correspondem 

a leituras do feminino; as mulheres são constructos dos escritores e, por isso, 

distanciam-se da mulher africana, apresentando características de mulheres 

ocidentais, no questionamento das práticas culturais.  

Olga, irmã do protagonista, mostra-se, desde cedo, racista: “Olga era 

racista, desde pequena dizia, não gosto nada de negros. Devia ter ouvido os 

colonos vezes sem conta com afirmações desse género e aprendeu a frase.” 

(PE, p. 15)          

O mesmo problema da miscigenação racial ainda é colocado nas 

famílias tradicionais africanas. Lembre-se em PE, de Pepetela, o 

relacionamento do muçulmano senegalês Moussa que se casou com uma 

enfermeira russa: “(…) que branca foi essa que nos trouxeste, não podias ter 

esperado para arranjar uma das nossas, vais ter filhos enjeitados, nem carne 

nem peixe, mulatos, com os estanhos hábitos da mãe (…). (PE, p. 104)  

A solução encontrada é a deslocação – encontrar um lugar onde se 

sentissem estrangeiros para poderem ter liberdade e cultivar a sua própria 

cultura feita de diversos contactos e fusões culturais. A tradição opõe-se à 

mulher emancipada, viajada e com bagagem cultural que permite o 

questionamento e o direito de opção entre culturas. Não será esta uma 

denúncia do próprio narrador à necessidade de deslocação sentida pela mulher 

africana em relação à hegemonia branca?135   

Em PCV, o Cágado, portador do saber, mais propriamente da sabedoria, 

aliás, aqui potenciado pelo epíteto de velho, uma longa longevidade, portanto 

depósito de tradição muito maior, não conseguiu des-fixar Ulume da atracção 

de Munakazi. A imagem que surgira por detrás da detonação da granada, 

                                                 
135

 Sobre este assunto leia-se o seguinte Ang (1995, p. 197): “This fundamental sense of permanent dislocation, this 
feeling of always being a foreigner in a world that doesn‟t belong to you, is what all those who are „othered‟ – racialised 
or ethnicised – in relation to white/Western hegemony share.   
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perseguia-o, ou melhor, eram os dedos dos pés que se erguiam e acalentavam 

a paixão: “Ou antes, nos dedos dos pés dela que se olhavam, os dedos 

grandes para cima. E na sua ligeira melancolia” (PCV, p.26) A rapariga venceu 

e transgrediu o seu papel; ela rompia a tradição e não temia as vozes dos 

antepassados: “as mulheres são iguais aos homens, mas só que agora esse 

pensamento já não servia de fortaleza, acabava por ser apenas um conjunto de 

palavras impotentes contra a força da teia que saíra das palavras dele.” (PCV, 

p.63). Num outro passo da obra, o narrador na voz de Munakazi, escreveu: “Só 

que o meu homem só me vai ter a mim e eu a ele, é isso. Aprendi, a mulher 

deve ter os mesmos direitos do homem” (PCV, p. 61) E quem lhe ensinou, 

certamente, foi o soldado Ufolo, o que revela a influência da guerra e a 

transformação da mentalidade do lugar.  

A revelação das estórias contém no seu gérmen retalhos de História por 

vezes evocada para assegurar consistência à diegese: caso da referência ao 

alembamento para “comprar” Muanakazi. O narrador nesta obra reflecte e 

problematiza a sociedade angolana e o trajecto da mulher; se, por vezes, 

parece questionar a atitude de submissão e de aniquilamento da mulher; por 

outras, denuncia a acção do colonizador pela imposição da mudança de 

costumes e não a luta da mulher pela procura do seu lugar na sociedade. No 

percurso vivencial da jovem Munakazi não estará patente uma denúncia ao 

imperialismo do discurso da westernized people, nomeadamente à imposição 

“egoisticamente branca” das culturas femininas e feministas enraizadas na 

tradição ocidental?  

A prostituta e a mulher negra, ambas símbolo de uma sexualidade sem 

pudor, são facilmente associadas ao primitivismo, tornando-as mais reféns dos 

desejos e interesses do homem, mas, por outro lado, centro de 

“degeneração”136 deles próprios. Assim, ela é (enquanto mulher e África) 

perdição para o Outro, mas também um espaço de cultura à espera do Outro, 

onde o branco se pode fundir com o negro. Em PCV é o desejo de renovação 

de Ulume que o faz lutar por Munakazi, mas é, sobretudo, a imagem 

perturbadora do rebentamento da granada que o perturba. Esta atracção do 

                                                 
136

 Degeneração no sentido de raça. As políticas do Estado Novo defendiam a movimentação das famílias para Angola 
com o objectivo de manter a célula familiar unida e evitar a mestiçagem, contribuindo para a tão aclamada ”pureza” 
racial. 
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homem pela mulher não se processa nos moldes tradicionais; Munakazi quer 

impor os seus direitos, portanto, ela é perdição sem se deixar vencer.  

 

Pepetela retrata a figura feminina sempre com características de 

mulheres actuantes no processo de emancipação137; se lembrarmos M há uma 

tomada de posição contra a repressão sexual a favor da igualdade entre o 

homem e a mulher, um mútuo respeito pelas escolhas e pelo comportamento 

do outro. 

Sem Medo é conflituoso no amor - ele detesta as mulheres que se 

vergam à supremacia masculina e vinga-se de Leli que o troca por outro - 

 

 “Deixei de a gramar ou, pelo menos, de a gramar da maneira absoluta como até 

aí. Eu precisava de me libertar dela, da influência que Leli tinha sobre mim. Para isso 

tinha de a reconquistar, de me sentir superior a ela, de ser capaz de agir apenas 

racionalmente, apenas movido pela razão, sem sentimentos. Depois de a reconquistar, 

senti-me liberto. 

-Estavas desforrado, não é isso? “ (M, p. 167)  

                                                 
137

 Quando utilizamos o termo emancipação, nos países oprimidos, e neste caso concreto em África, não corresponde 
em termos de significado exactamente à emancipação da enunciada cultura ocidental.  
Veja-se o caso de Virginia Woolf em A Room of One’s Own que se tornou a voz da denúncia da condição de 
subalternidade das mulheres, nos contextos sociais e literários.  
Mesmo em Portugal, este assunto foi abordado por Margarida Calafate Ribeiro (2004, p. 365) que analisou este caso 
“invulgar” do comprometimento dos homens e mulheres na guerra colonial; ao fazê-lo o Estado Novo “parecia 
prosseguir de forma excepcional, a sua política de colonização em família, estabelecendo um corpo militar em África. 
Esta política revelou-se “uma forma poderosa de equilíbrio de forças e de permanência nas colónias, contornando uma 
série de possíveis instabilidades e outras rupturas devidas à desterritorialização. (…) Por outro lado, ao mesmo tempo 
que fixava populações, sobretudo nas capitais ou nas principais cidades, controlava os valores morais e políticos 
defendidos pelo Estado Novo, evitando a mestiçagem, pelo menos ao nível das elites (…)”.  
Calafate Ribeiro formula a hipótese sobre a partida destas mulheres para África “como parte de uma polítca traçada 
nos termos tradicionais, corporativos e ideológicos do regime, ao combinar a missão familiar (acompanhar o marido) 
com a missão civilizadora (“a valorizar a mulher negra”).  
A mulher portuguesa estava também sujeita à opressão do regime político e da sociedade dominantemente masculina; 
com as convulsões internas e externas num clima de destabilização provocado pelas guerras ultramarinas, o Partido 
Comunista incita estas mulheres para um papel activo na sociedade. Em Novas Cartas Portuguesas, três mulheres 
(Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa) questionam essa visão de clausura da mulher como 
pilar fundamental da integridade familiar e nacional. As autoras “vão subversivamente lançar um questionamento 
avassalador que irá do privado – a casa, a família, o corpo – ao público – incluindo a sociedade, os valores éticos e 
morais e a nação. (Calafate Ribeiro, 2004, p. 373)  
A partir desta movimentação para o espaço urbano enquanto figurativo do espaço de poder, as mulheres começam a 
traçar um caminho de resistência ao poder masculino, reclamando a participação em cargos da sociedade (política, 
justiça, educação) que eram apenas consagrados ao homem e iniciam a procura da sua própria identidade que 
passará pela libertação mental e corporal e pelo questinamento da sua função social e familiar.   
 No entanto, as mulheres em África têm outros interesses e outras identificações. A emancipação que aqui se trata é 
aquela ligada às vozes femininas (como Alda Lara) que incitam a emancipação da Mulher-Irmã, para, assim, assumir 
um compromisso na luta pela libertação e na conquista de um lugar para a Mulher. Este conceito é utilizado por falta de 
outra designação que corresponda mais às veracidades das situações destes países; devido às diferenças culturais, as 
mulheres africanas (neste caso específico as angolanas) conviveram com outra realidade levada pelos colonos e 
posteriormente pelas forças militares portuguesas. Em PCV, de Pepetela, a jovem Munakazi é exemplo deste confronto 
cultural: da sua convivência com os soldados, esta aprendeu que deve ter um homem só para ela e, por isso, rejeita 
Ulume. No entanto, o seu processo identitário (personificação das próprias mulheres de Angola) sofre com esta 
dualidade e esta acaba por se prostituir no Calpe. Nesta obra, o corpo da mulher é sinónimo de exploração e conflito 
cultural, provando que as mulheres oprimidas têm que formar elas próprias, enquanto sujeitas do seu próprio discurso, 
o seu processo identitário.   
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O narrador, apesar de extradiegético, mas na voz dos outros, quis emitir 

a sua opinião sobre a liberdade humana e sobre as mulheres e amor: 

 

“As mulheres que eu amei eram de todas as tribos, desde as Reguibat do 

Marrocos às Zulu da África do Sul. Todas eram belas e sabiam fazer amor, melhor 

umas que outras, é certo.” (M, p.140)  

 

Independentemente da cor ou da tribo, não há sinais de discriminação, 

apesar de diferenças reconhecidas. Na obra, a mulher tem espaços para impor 

a sua vontade, ainda que, por vezes, contraditória - caso de Ondina – que, ora 

quer revelar e fazer prevalecer a sua tendência erótica e sensual, ora ataca a 

submissão do parceiro, aspirando a um que não se deixe dominar, ou consinta 

uma “submissão” de ambos ao amor, numa relação igualitária na sexualidade:  

  

“-Não Ondina. Não aceitaste o Comissário porque ele se submeteu a ti. Comigo, 

seria o contrário: ias-te submeter a mim. 

-Sim, não me importo. É mesmo disso que preciso. Dum homem forte que me 

domine. Sinto-me como um animal selvagem que tem de ser domado. Os animais 

domados são os mais fiéis ao seu dono! 

-Não quero dominar ninguém. 

Ia dizer: não preciso de dominar ninguém, mas mudou a frase a tempo. Ondina 

encostou-se a ele e murmurou: 

-Talvez te dominasse também.” (M, p. 231)  

 

LU é uma obra de fundação; tendo como protagonista o bailado da 

rainha Lueji, é através deste espaço artístico de recriação, reescrita da estória 

e da História que Pepetela, quatro séculos depois, nos (d)escreve Luanda 

pelos passos da bailarina Lu.  

Lueji é a mulher/rainha que se inscreveu na história da Lunda e que 

numa sociedade tradicional soube impor o lukano e governar os homens; é 

uma mulher feminina com capacidade de liderança e de decisão. Sem romper 

com a antiguidade, ela gerou uma nova forma de reinar e de torcer a tradição 

(LU, p. 15) e encontrou o equilíbrio entre a tradição e a modernidade que os 

tempos exigiam. Sem nunca esquecer as suas origens, rodeada dos muatas, a 
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quem humildemente pedia conselhos, Lueji mais do que um território rico, 

conseguiu conquistar a admiração e a aceitação da sua chefia pelos povos da 

Lunda. Passados quatro séculos, Lu irá fazer todas as tentativas para recriar a 

sua estória.     

Lu é símbolo da emancipação semeada por Lueji, gerando-se uma 

relação de reciprocidade na medida em que é ela que dá vida a Lueji e é 

através desta que Lu tem acesso às suas origens, onde residem as forças para 

a sua emancipação. Lueji/Lu são as duas faces da representação de um país 

em fundação e, posteriormente, em reconstrução da sua identidade.  

Sem nunca renunciar as suas origens e, pelo contrário, buscando nelas 

a força para “salimentar”, Lu é a figura eleita pelo narrador para representar a 

nação; é Lu que procura na História as estórias da rainha e do seu império para 

reescrever Luanda quatro séculos depois. Se em M e PCV, quer Ondina, quer 

Munakazi tinham um papel activo na luta pela emancipação da mulher e 

participavam na História do país, em LU, Lu faz a história, pesquisa e estuda as 

fontes históricas “por ter lido nos livros de Vansina, Henrique de Carvalho, 

Bastin, Redinha, Calder Miller e outros, versões contraditórias todas elas e 

mais as versões que imaginava poderem existir” (LU, p. 212); a mulher é 

dotada de uma bagagem cultural e de ideais progressistas que lhe permitem 

recuperar as versões da História e ser ela a fazer uma versão artística dos 

seus antepassados:  

 

“- Ninguém pretendeu fazer obra científica. Para isso são os cientistas. Nós 

somos artistas. Eu li uma série de livros. E tu sabes bem, porque mos indicaste. Ora, as 

versões são contraditórias, como disseste. São ideológicas? Tudo certo. Então, não 

tenho o direito, eu também, de inventar a minha própria versão? Quem te garante que é 

mais falsa que a que tu escreverias? A tua também será ideológica…” (LU, p. 376)      

 

Nas obras de Pepetela há um compromisso com a história, e as próprias 

personagens – como o narrador – participam nestes diálogos epistemológicos 

sobre a história, levantando o véu sobre o imperialismo da versão ocidentalista 

da história sobre as histórias dos povos colonizados, tal como afirma Lu “E 

abaixo os dogmas! Sobretudo os pretensamente históricos.” (LU, 377).  
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A história da rainha Lueji é por si própria uma ruptura com a história, 

porque, pela primeira vez, é uma mulher que funda uma tradição: 

  

“Mandava a tradição, devia ser um tio dela, em princípio o chefe da linhagem, a 

falar. Nunca uma mulher tomava tal iniciativa. Mas tinha já havido rainha solteira na 

Lunda? Todas as iniciativas lhe eram permitidas, ela própria constituía a tradição para o 

futuro
138

.” (LU, p. 350)          

 

Lu, consciente deste processo de recuperação da tradição para a 

reconstrução da identidade da nação e da sua própria identidade, enquanto 

mulher e artista, interferiu na estória de Lueji e recriou-a:  

 

“e lia os apontamentos para citar os autores e também as invenções dela, os 

personagens fictícios mas tão importantes como os conhecidos, pois faziam as ligações 

lógicas e davam vida a factos enterrados no esquecimento do tempo, talvez incómodos 

para os narradores da tradição oral e por isso apagados da História em momentos 

diferentes de afirmação de poderes, mas que ela fazia renascer para que o mito tivesse 

corpo e não apenas esqueleto
139

 (…)” (LU, p. 212) 

 

Enquanto entidade narrativa, Lu é a figura feminina por excelência; 

confiante no seu corpo, abria-o a todas as potencialidades incorporando a vida 

do mito no seu corpo/performance enquanto bailarina. Na concretização deste 

bailado o ceptro de Lueji é recuperado num momento de êxtase para Lu: 

“luminosa no palco, segurando o lukano e uma rosa de porcelana, o ceptro de 

Lueji (…), Lu-Lueji sabe, só lhe resta avançar, erguer os braços bem alto 

mostrando o lukano e a rosa e ficar assim, majestática (…)”. (LU, 472).  

Esta celebração orgásmica do corpo é aquele “não sei quê de bom e 

quente a encher os peitos, finalmente livres para respirar e Lueji pensa esta 

noite vou fazer amor com Cândido e Lu sente o orgasmo imparável vir, olhando 

a plateia sesvaindo para ela, (…)” (LU, 472); é aquele conseguimento do 

“poder” feminino pela Arte – esta também, aliás, feminina. No desenlace da 

                                                 
138

 O sublinhado é nosso. 
139

 O sublinhado é nosso.  
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estória do bailado de Lueji, assiste-se a uma sinestesia; o corpo torna-se um 

significante cultural140.    

Nesta obra, através da figura feminina, descreve-se uma cinética do 

corpo enquanto objecto de concretização do bailado e revelador de culturas, 

projectando a multiculturalidade. Tempos e espaços estão representados no 

palco sob a forma de representação corporal; Lu é tradição enquanto 

personificação de Lueji e é modernidade na concretização deste bailado 

multicultural, no sentido amplo do termo. A própria existência do bailado dito 

clássico ballet negro é de si uma espécie de impropriedade semântico-cultural. 

Não é fácil mesmo acreditando que a arte (seria o poema na referência do 

passo que estamos a usar) crie o seu próprio referente através da associação 

da imagem acústica ballet a uma imagem conceptual de bailarinos negros; 

pensamos que nem para a westernized people, nem para os africanos.  

Neste caso específico em que o mito “deu pés” à dança, esta sim em 

termos de ritmo141 muito alicerçado nas Áfricas (de todo o mundo); a dança 

satura a obra (do autor histórico, do homem - mesmo Pepetela – que por lá 

rondava os mesmos bares que os bailarinos frequentavam) e a obra Voz a um 

Povo (naquela diversidade de interpretação já por nós explicitada 

anteriormente), neste caso específico, o lexema multiculturalismo parece curto 

para abarcar a abrangência semântica ou significativa, o sentido todo desta 

apropriação exponencial, apesar de “retida” num tempo cronologizado.            

Da mesma forma que Lueji cria a tradição, Lu cria rupturas com o 

imperialismo histórico e liberta-se dessas amarras; o corpo funciona como um 

mapa com todas as suas potencialidades a descobrir: 

 

“(…) A dança de amor dos dois, no meio do bailado, desesperava o coreógrafo. 

Ou ficavam demasiado tímidos, evitando se tocar, ou pelo contrário esqueciam tudo e se 

sentia uma sensualidade tremendamente forte que saía dos corpos dos dois. Era muito 

bonito, sem dúvida. Tudo parava no ensaio para os contemplar. Era mais que bailado.  

- Isso é fazerr amorr no palco! – gritou o checo, nesse dia, sem se poder conter.” 

(LU, p. 59)  

                                                 
140

 McDougall, R. (1987, p. 336) afirma: “My project is a related one: it is to focus on the human body as a verbal 
signifier that encodes movement iconographically as a condition of culture.”  
141

  Referência ao poema “Ritmo do Tantã”, p. 71, de Jacinto. A. s.d. Sobreviver em Tarrafal de Santiago, INALD – 
Instituto Nacional do Disco e do Livro, p. 71. 
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Lu e Uli, amarrados à história de Lueji e Tchinguri, não concretizaram o 

amor que sentiam um pelo outro; o corpo torna-se, assim, objecto de tensão 

entre o desejo e a proibição:  

 

“- Podes ter imaginado amores entre Lueji e Tchinguri e talvez pensasses em 

nós quando imaginaste isso. Foi aí que tudo começou. Disseste era uma ideia vaga que 

perseguias e desconseguias agarrar. (…) Tinhas o desejo do incesto e ao mesmo tempo 

o horror. (…) (LU, p. 412) 

- Para mim serás sempre a minha irmãzinha. (…) Foi o único sentimento puro que 

tive na vida. Não o quero perder. 

-Já o perdeste, Uli. Desejas-me. (…)” (LU p. 416) 

 

O próprio amor entre “irmãos” é a recriação da vida de Lueji, mas sem a 

sua plena realização: “ - É só provisório. Quando acabares de dançar a Lueji, 

verás. Tudo volta ao anterior. É amor que se extingue pela própria criação. 

Recriação?” (LU, p. 416)      

Enquanto eleição de entidade mulher/artista, Lu denuncia a falta de 

protecção aos artistas na sociedade, tal como Mireille, personagem de 

Predadores. Após a independência, a sociedade tornou-se vazia culturalmente 

e Lu e os restantes bailarinos sofrem com a falta de apoios para a realização 

do bailado. O senhor Eugénio, um ricaço burguês, tal como Vladimiro Caposso, 

“julga que compra tudo, até a Lu?” (LU, p. 426). 

Estas reflexões são feitas pelo talentoso Mabiala: 

 

 “Pobre terra, onde os artistas têm de se vender para poderem criar… Dum lado 

os burocratas com seus planos imperativos, do outro os sanguessugas com a sua 

cultura de arrivistas. (…) Alienados, estamos todos alienados”. (LU, p. 426) 

   

Segundo este, os artistas são os “novos proletários” (LU, p. 426), mas Lu 

consegue impor-se, não se vendendo a este “mecenas das artes” e apenas no 

programa constou discretamente o seu patrocínio.” (LU, p. 458) Não será este 

um apelo que o escritor, enquanto artista, lança também para a sociedade 

actual, marcada pelo vazio cultural?  
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Lueji foi uma mulher Nação enquanto representante da Lunda e 

sucessora da linhagem de Yanvu, responsável pela destruição da sua criação; 

será ela rainha ou uma fraude? Em Lueji é valorizada a sua faceta “masculina” 

no sentido estratégico militar, em contraponto com o seu marido – Ilunga – 

caçador, pouco apto a jogar com o poder e, simultaneamente, enfatiza-se a sua 

feminilidade enquanto Mulher: 

 

“Ela sentou no cadeirão, mostrando bem alto o lukano. (…) Na cabeça trazia um 

diadema brilhante de cobre, incrustado de pérolas pequeninas. Uma parte frontal do 

cabelo era rapada para fazer aumentar a testa, o que realçava o diadema. (…) O ventre 

e as pernas estavam tapados por peles de gato bravo e as costas pelo manto real de 

tecido púrpura trazido de muito longe. Está linda, pensou Ndumba ua Tembo, preso de 

estranha agitação. Está a ficar uma rainha, pensou Tchinguri, orgulhoso apesar de tudo.” 

(LU, p. 83)    

 

Esta descrição do corpo de Lueji surge associada à imagem do poder – 

através do lukano, do diadema, dos tecidos raros – e Lueji detém, 

efectivamente, o discurso do poder na Lunda. Entronizada rainha pelo povo, 

ela quebrou a tradição e impôs-se perante os seus súbditos; no entanto, ainda 

que apoiado em diversas versões do mito, Pepetela descreve-nos as facetas 

mais frágeis desta rainha: ela, ao criar a sua descendência com base numa 

mentira, cria as condições da sua própria destruição; esta revelação final, 

através das palavras de Mulaji, faz de Lueji um anti-mito sem, no entanto, 

deixar de expiar os seus pecados como ser humano “Porquê culpá-la da sua 

humanidade?” (LU, p. 483)  

Lueji, mesmo na condição da sua humanidade, foi uma rainha que 

soube equilibrar os seus poderes e enriquecer a Lunda durante o seu reinado; 

adorada pelo povo, foi vítima, enquanto Mulher, da sua própria condição – o 

facto de não poder deixar descendência vitimou a sua governação – no 

entanto, graças à sua sensatez e ao seu poder estratégico inscreveu-se na 

história e foi pioneira, enquanto figura feminina, a conquistar um lugar activo 

para a Mulher.   
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Lu, quatro séculos depois, é considerada também uma figura 

feminista142, (re)construtora da Nação e responsável por fazer História. Já não 

se trata da mulher como representação da Nação, enquanto figura materna 

geradora de filhos dispostos a morrer pela sua pátria, mas antes contestatária 

das práticas da sua cultura; pretende anunciar uma nova Nação, onde a mulher 

seja uma voz participativa com um lugar na sociedade, provando que ainda há 

um caminho a percorrer:  

 

“The important point is that if on the one hand, questions of women‟s rights and 

autonomy complicate any simple celebration of anti-colonialism, nation and liberation, 

then on the other, these issues also shape approaches to feminism and to understanding 

of women‟s place in society.” (Loomba, p. 227) 

    

Em GU, a personagem Sara é simultaneamente uma leitura do 

feminino/feminista143. “Nascida em Benguela, feito o final de liceu no Lubango, 

viera a quase seis anos para Lisboa estudar medicina” (LU, p. 12); activista na 

defesa da libertação das colónias “E ali, no centro mesmo do império, Sara 

descobria a sua diferença cultural em relação aos portugueses. (…) Chegou à 

conclusão que o batuque ouvido na infância apontava outro rumo144, não o do 

fado português.” (LU, p.13). Sara é simultaneamente uma leitura do 

feminino/feminista, uma espécie de alter ego de Alda Lara “que vem de um 

                                                 
142

 O emprego deste termo não é feito no sentido dos movimentos feministas ocidentais, bem como dos novos 
feminismos (Pollock, 1996, pp. 200-201), que denunciavam a opressão da mulher e sua exploração, ao mesmo tempo 
que se manifestavam sobre o corpo e desejos femininos e reclamavam uma participação activa nas esferas sociais, 
políticas e culturais, mas antes no sentido de uma mulher dos tempos modernos, aproximando-se do conceito de 
emancipação já anteriormente clarificado. Esta emancipação é realizada pela Arte – mas busca a reposição da História 
nem que seja pelas estórias - Lu age ao serviço da recuperação de uma tradição. A emancipação processa-se pela 
cultura; Lu parte para Paris, mas como resultado de mestiçagem étnica e cultural, procura as suas raízes em Benguela, 
tendo como grande mestre a sua avó. Como personagem emancipada culturalmente, Lu denuncia esta diferenciação 
cultural, conseguindo essa “síntese artística” que vinha a procurar desde o início da obra: “Era uma mulher e o mundo 
era feito para os homens. Oh, claro, tinha havido avanços, já não se considerava a mulher apenas o resultado duma 
costela masculina. Talvez já houvesse legislação igualitária na maior parte dos países. Mas faltava ainda muito, 
sobretudo nas mentalidades. Dos homens e das mulheres. Em Paris se sentiu mulher. (…) Em Paris sonhava todos os 
dias com a casa de Benguela. (…) porque sagarrava à lembrança da avó, porque começou uma busca febril nos 
documentos sobre a Lunda de raízes tão fracas já.(…)” (LU, p. 155)          
143

 Em muitas situações da obra, apesar do autor afirmar que as personagens são fictícias, há muitos factos históricos 
que referenciam Alda Lara. Sara, como Alda Lara, partilha o ideal do amor a Angola e pauta a sua vida por esse desejo 
de realizar uma vasta acção social em Angola. Como Alda Lara, Sara lutou por um longo caminho para conquistar o 
lugar para a Mulher.  

Aliás leia-se as seguintes afirmações: Alda Lara era “uma leitora tão  devotada de Catherine Mansfield. (…) Como 
nesta, em Alda Lara encontramos o requinte, a vibratilidade, o poder da palavra ao serviço da resignação (inquietada) 
do orgulho de ser mulher.” (Monteiro, 2001, p. 171)     
144

 No poema Rumo, Alda Lara incita o “Irmão”/ “Companheiro” a responder ao incitamente da terra, para lutar “por um 
mundo melhor”. Nesta composição é clara o sentimento social de Alda Lara pela sua terra – Angola e pelo povo 
Angolano. Lara, Alda, (1967) “Rumo”. Poemas.Sá da Bandeira: Imbondeiro, 1967, 2ª Ed., pp. 92,93.      
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grupo social privilegiado, branca, culta; teria tudo para estar instalada em si 

mesma, à vontade na vida”, mas que, no entanto, vivia nesta tensão: 

 

 “Só que na mulher, futura médica, habitava, não realmente essa entidade um 

tanto abstracta que era o “Homem-Negro” de Mário Pinto de Andrade, mas o ser 

Africano que se viveu no sonho de não se repartir por outras viagens que não fosse 

essa: Ser Africano.” (Monteiro, 2001, p. 161)      

 

Sara, tal como Alda Lara, era dotada de um profundo sentimento social e 

denunciava as injustiças: 

 

“(…) a medicina para todos não se enquadrava com a estrutura colonial, em que 

uns tinham acesso a tudo e os outros nada. Que o índice tremendo de mortalidade 

infantil existente nas colónias, se não era reflexo directo e imediato duma política 

criminosa, encontrava nela uma agravante e servia os seus objectivos” (GU, p. 13). 

 

As suas intervenções valeram-lhe uma chamada à PIDE e uma carta145 

dos pais para que esta seguisse os seus estudos “para ser(es) médica e não 

para defenderes ideias comunistas.” (GU, p. 13). Sara e Aníbal foram as únicas 

personagens que se mantiveram fiéis aos seus ideais; no entanto, enquanto 

Aníbal optou pelo exílio, Sara continuou a travar a sua luta dentro do sistema.  

 Quando ainda era estudante de medicina e estava ligada à Casa dos 

Estudantes do Império (C.E.I.), defendia a independência de Angola “(…) Há 

muito tempo que sou pela Independência (…). Mas também não queria que os 

meus pais fossem mortos só porque são brancos. Ou expulsos.” (GU, p. 36) 

mesmo que esse projecto para o país implicasse o sacrifício da sua família por 

serem brancos e a UPA travasse uma guerra contra estes:  

 

“- Se te dessem a escolher, ou a independência ou a vida da tua família, sem 

possibilidade de meio termo? 

                                                 
145

 Alda Lara também escreve uma carta a um familiar seu onde enuncia o seu popósito firme de vir para a Metrópole 
“(…) fazer um curso que me pudesse tornar útil em Angola. Por mais absurdo que pareça, eu não tinha ideias 
nenhumas sobre uma possível grande remuneração. Desejava apenas realizar uma vasta acção social em Angola, 
queria organizar postos de assistência gratuita, cursos de puericultura e informação sanitária para mulheres indígenas 
e quantas coisas mais.” In Monteiro, 2001, pp. 168,169.  
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- Pessoalmente custava-me muito, claro. Mas escolhia a independência, não 

tenho dúvida. Embora não fosse certamente o de independência que desejava.” (GU, p. 

36) 

 

Alda Lara, pela sua sensibilidade poética e pelo forte poder interventivo 

na sociedade, foi uma mulher que contribuiu para a história de Angola e, 

particularmente, inscreveu-se na conquista de um lugar para a Mulher. No seu 

poema “Maternidade”, Alda Lara faz uma apologia à mulher, enquanto ser 

feminino e é nesse “paradigma de consubstanciação da mulher com a sua 

função de gerar” (Monteiro, 2001, p. 169) que esta poetisa constrói um 

autêntico hino à Mulher e coloca-a numa posição privilegiada – porque 

detentora desta matriz geradora – para a elaboração de um ideal para a Mãe-

África/Mão-fonte/Irmã-Mulher.  

No poema “Dança de Roda” (1967, pp. 126, 127), Alda Lara faz um 

apelo à emancipação da mulher, pelo “orgulho de ser mulher (Mãe-futuro-

esperança). A questão levantada “Não é tempo?...” parece incitar a mulher, e 

neste caso a mulher angolana – a caminhar na direcção do seu ideal – o amor 

por Angola.    

O clima de suspeição gerado pela presença da PIDE e da censura fez 

com que a raça fosse factor decisivo nos planos para a libertação de Angola e 

Sara, por ser branca, foi considerada suspeita e afastada das conversas 

sigilosas: “Quer dizer, toda a gente sabia do MPLA, deviam estar a organizar-

se, e ela ficava de lado. Por ser branca, só podia ser. Doeu. É uma fase de 

desconfiança normal, pensou ela. Mas doía na mesma.” (GU, p. 36)  

Esse racismo existiu também entre as comunidades dos estudantes da 

própria raça, sendo o objecto de perseguição da UPA, por excelência, os 

mulatos, por serem considerados herdeiros da prepotência colonial, pois, 

segundo as palavras do jovem Laurindo: “Há aí uns grupos de negros que não 

querem nada com os mulatos. Não são muitos, mas existem. Dizem que a elite 

angolana é constituída sobretudo por mulatos e que esses não podem dominar. 

Que essa elite ajudou o colonialismo a implantar-se e aproveitou-se dele. 

Acabam por apoiar a UPA, lá bem no fundo em muito e muito 

escondidamente.” (GU, p. 37) 
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Sara engravidou de Malongo, enquanto estudante, e mostrou ter ideias 

progressistas: “Nada de casamentos apressados ou coisas assim. Pôssas, não 

era por capricho que tinha ideias progressistas. E ela podia muito bem arcar 

sozinha com as responsabilidades da filha, se fosse necessário.” (GU, p. 45)      

Mesmo sabendo que os pais iriam criar obstáculos à conduta de vida 

que ela adoptara enquanto estudante em Lisboa, Sara assumiu a 

responsabilidade de ser mãe de uma filha de um Angolano e defendia os seus 

ideais de intervir na sociedade angolana, junto da população mais carecida 

“Sim, nos primeiros tempos teria de trabalhar num hospital e depois ver como 

chegar aos bairros periféricos. Sem apoio do Estado, porque esse só servia os 

ricos. Sem apoio dos ricos, porque esses só se serviam a si próprios. Não era 

fácil, não. Só mesmo com a independência.” (GU, p. 47) 

De salientar que o pai de Sara era uma pessoa com possibilidades 

económicas das quais ela abdicara para defender as causas sociais: 

 

“O pai tinha dinheiro suficiente para lhe montar um consultório de luxo na parte 

mais rica da cidade, muitas vezes lhe prometera. Mas estaria disposto a enterrar dinheiro 

num posto popular de saúde na Camunda ou na Massangarala, ainda por cima sem 

lucro? E depois dela aparecer com a mulatinha nos braços, olha a tua neta?” (GU, p. 47)   

  

Apesar de todos estes obstáculos, Sara continuou a ser interventiva 

defendendo a libertação de Angola, incitando Sábio a empreender um caminho 

de coerência com os seus princípios, mesmo que este tivesse que lutar contra 

o sistema e tornar-se um desertor: “- Eu não hesitaria. Desertava mesmo. Há 

meios de passar para França, toda a gente sabe disso. (…)” (GU, p. 24)    

A determinação presente nestas duas personagens construiu uma 

admiração mútua146 que Sara revela: ”(…) Porque nunca me desiludiste, é essa 

a imagem que quero guardar sempre de ti. A do tipo mais coerente que 

conheci.” (GU, p. 49). É essa comunhão de ideias e de ideais, ainda que Sábio 

numa perspectiva mais pessimista e dotado de uma vivência de guerrilheiro, 

que, passados vinte e cinco anos, une novamente as personagens:  

 

                                                 
146

 Alda Lara, mulher proveniente de uma élite cultural era “adorada e admirada por companheiros de luta e amigos que 
a circundavam na CEI, (…)”. Monteiro, 2001, p. 168.  
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“- Como é que apareceste aqui? 

- Estou de férias. Resolvi vir passar uns dias a Benguela, apesar de já não ter 

família aqui.” 

(…) 

- Sabia que estavas por estas bandas, na Caotinha. Em Benguela explicaram-me 

o caminho, logo dizendo que não era fácil de encontrar.” (GU, pp. 203,204) 

 

Sara é o retrato da emancipação feminina147; neste reencontro parte 

dela a iniciativa para a proximidade física com Sábio e é neste ponto da 

narrativa que são sugeridos os traços da feminilidade da personagem - “Aníbal 

viu de relance o corpo branco dela, ainda muito bem feito, mergulhar nas 

ondas” - que faziam parte da idealização do feminino de Sábio desde a 

juventude “Assim como a vira, sem olhar para a cara, parecia-lhe a menina de 

dezoito anos que conhecera em Lisboa, o tempo não tinha corrido no corpo 

dela” (GU, p. 216). Sentiu que “(…) mais uma vez, a iniciativa tinha de ser 

minha, para que não gorasse de novo. (…) Porque tinha de ser eu a precipitar 

os acontecimentos, porquê nunca levaste as coisas até esse ponto? Orgulho?“ 

(GU, p. 218). Porém Sábio é uma personagem dotada de profunda densidade 

psicológica, comungando com Sara das suas ideias progressistas; mesmo 

quando esta o interpela sobre Marília, a rapariga que o visita de vez em 

quando, este não entende a sua atitude para com ela como se de machismo se 

tratasse: 

 

“(…) Se a Marília vivesse aqui, ia se chatear de me ouvir passados três dias. E 

eu também ia cansar-me de falar para quem tem pouco a dizer.  

- Não tens grande respeito por ela. Não é uma atitude machista? 

- Ora, não sei, nunca pensei nisso. Mas eu respeito-a, nunca lhe pedi nada. (…) 

Machismo? Talvez por não a fazer participar mais na minha vida? Ela não quer. Eu 

também não quereria. A inexistência de qualquer tipo de dependência pode ser 

encarada como machismo? Porque não feminismo da parte dela?” (GU, p. 207) 

 

                                                 
147

 Aqui temos um exemplo de emancipação feminina, no sentido explicitado por nós anteriormente. Tal como Alda 
Lara, Sara incita à “emancipação da Mulher-Irmã para, assim, assumir a consciencialização responsável de que os 
outros Irmão oprimidos – o Negro, o mestiço, o colono, os meninos negros – também tinham o Dever de iniciar a 

fundação da Humanidade e dela fazer uma realidade fraterna. Sobre este assunto cf. Monteiro, 2001, p. 176.    
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Sara, ainda que de uma forma inconsciente, também renunciou a 

abertura dos seus segredos a Malongo pela sua falta de cultura política e 

pouco poder interventivo; nesta época de fervilhação política causada pelas 

guerras de independência e pela perseguição do governo salazarista, as 

mulheres emancipadas culturalmente rejeitam a representação feminina 

tradicional, como se de outro colonialismo se tratasse; Marta, amiga de Sara é 

a representação dessa mulher independente:  

 

“A outra deu uma gargalhada. Bateu-lhe na coxa. Sara achou que era um gesto 

tipicamente masculino. É, a amiga imitava os homens inconscientemente. Não, não 

imitava, nela era espontâneo, como uma forma de independência natural. 

- Ainda não te contei? Pus o António a andar… O António-engenheiro, tu 

conheceste-o. Veio com uma conversa de cuecas, que as mulheres não deviam 

trabalhar. Para mim fazia uma excepção, mas as outras deviam ficar em casa a cuidar 

dos filhos. E tudo isso com uma quase proposta de casamento. Imagina! Eu casar com 

um machista daqueles. (…)” (GU, p. 57)    

  

Para Sábio, “a nossa geração consumiu-se” e o futuro revê-se nos 

“Malongos da vida.” (GU, p. 214); numa perspectiva mais optimista, Sara 

recusava ceder a tão lutada independência para esta burguesia oportunista e 

empreendia uma luta dentro do sistema, por isso, era a única que ainda era 

uma pessoa no entender de Sábio148: 

 

“(…) Essas pessoas de que falas, não são pessoas, Sara, são o Estado, o 

sistema. A uma pessoa como tu, que te manténs pessoa, apesar de seres directora dum 

hospital… 

- Já não sou. Pedi para deixar a Direcção, não me entendia com as burocracias, 

agora sou apenas médica, (…). 

- Como vês, em certa medida, também te afastaste do sistema. Prova que ainda 

és pessoa. Não é o exílio, mas para lá caminhas…” (GU, pp. 209, 210) 

 

A determinação de Sara prolonga-se em Judite que, apesar de ter 

crescido num outro tempo, “tinha tomado a política já pelo biberão, por 

                                                 
148

 Também aqui há semelhanças com o percurso vivencial de Alda Lara. Na carta a um familiar seu, anteriormente 
citada, Alda Lara refere que “Ao longo destes anos todos casei-me e tive quatro filhos, é certo. Mas nem só isso foi 
importante. Vivi bem perto dos problemas ultramarinos e dos problemas sociais do meu tempo. Pertenci a todas as 
organizações católicas do meio universitário.” In Monteiro, 2001, p. 169.   
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influência da mãe” (GU, p. 265), mostrando que a mulher angolana ainda tinha 

que continuar a travar uma persistente luta pelo seu lugar na sociedade.  

A esperança que Pepetela anuncia em GU reside precisamente em 

Judite e Orlando, representantes da geração filha da independência e, como 

tal, conscientes da luta que ainda terão de travar para conquistarem a 

verdadeira independência para o seu país. Com uma visão política mais 

céptica, porque mais distanciada das lutas de libertação e com outra clareza 

que o distanciamento implica: 

 

“- Em primeiro lugar, acredita que o papel do Estado vai ser reduzido à 

expressão mais simples? Eu não creio, porque estamos em África. (…) Mesmo nos 

Estados Unidos essas teorias já estão de novo a ser contestadas. Agora é moda, mas 

como todas as modas, fica ligada a uma década. (…) Os nossos políticos, como sempre, 

estão atrasados. Querem imitar a linguagem do Reagan e da Thatcher, agora que o 

Mundo já deu a volta e eles nem se aperceberam.” (GU, p. 264)  

 

Estes jovens estão conscientes da importância do seu papel activo para 

a reconstrução do seu país e, Orlando, num diálogo aceso com Mundial, agora 

Ministro, denuncia os problemas que estão na base do fracasso das ideologias 

estruturadoras dos ideais da Geração da Utopia, tais como a corrupção, o 

abuso do poder e o próprio poder que pautavam as vidas dos Malongos do 

Mundo; criticada também por Sara que sabe que “essas atitudes de 

alheamento favorecem a ordem estabelecida, qualquer que ela seja, isso é 

facto.” (GU, p. 266) 

Em PE, é Sarangerel que melhor configura a mulher sem fronteiras, 

apesar das barreiras por que teve que passar. Rapariga mongol que se 

deslocou para Moscovo com o objectivo de estudar, quando é forçada a voltar 

para a casa paterna, já é uma mulher viajada e, por consequência, é uma 

mulher diferente relativamente às ideias extremistas do pai. Apesar de não ter 

autoridade para se rebelar contra o forte poder patriarcal, aliás denunciado pelo 

temor da mãe, não abdica de ter a criança fruto da miscigenação étnico-cultural 

e acaba por voltar para o grande amor da sua vida, abdicando do seu 

casamento, do status e da pátria para viver em Angola; esta personagem 

prefigura o caminho que a mulher africana terá que traçar para fazer face às 



 A definição de uma Literatura – Literatura Angolana 

 

 240 

imposições de uma sociedade masculina, apesar do autor a ter ido buscar à 

Mongólia, ou porque a Mongólia dava jeito em termos diegéticos para ilustrar 

as ideologias na obra perseguidas, Sarangerel funciona como personagem 

exemplar; exemplariade em tudo, durante toda a vida – de filha, esposa, 

mulher, mãe, figura de algum modo pública (mulher de um diplomata) – sem 

nunca ter abdicado de ser mulher (amar o general), de ser mãe e mãe 

primeiramente de um “mestiço” incabível nas noções mais correntes de 

mestiço, pelo menos na de mulato.    

Sarangerel viveu uma rebelia silenciada, em nome dos filhos, da 

sociedade e das artimanhas que o pai utilizou para a afastar de Júlio; este 

amor entre a mãe e os filhos leva-nos a colocar a seguinte questão: não será 

Altan filha de um amor legítimo, ou serão os outros filhos a merecer este 

estatuto só porque fruto de uma circunstância formal - o casamento? A sua 

grande e legítima luta foi ter um filho, mesmo tendo sofrido uma violação da 

sua liberdade cometida pelo próprio pai que a sequestrou e lhe impôs um 

casamento forçado com um diplomata. Ao abdicar da sua legitimação como 

mulher na sociedade (ainda que como “mulher” de um diplomata), Sarangerel 

elegeu Angola como sua pátria e traçou um percurso identitário de 

emancipação, ultrapassando as fronteiras estabelecidas e impostas pelas 

culturas.  

Se Sarangerel e Judite eram dotadas de força para fazer vingar o fruto 

da miscigenação, as raparigas africanas de meios rurais mais pobres mostram-

se, tal como em P, vítimas de exploração sexual proveniente da globalização:  

 

“The majority of workers in transnational corporations are women. Third world 

women and women of colour provide the cheapest labor for sweatshops, the sex-trade, 

large multinationals as well as smaller industries; they are the guinea pigs for exploitative 

and dangerous experiments in health and fertility. Such exploitation is both a colonial 

legacy and the outcome of specific „postcolonial‟ developments.” (Loomba, 2004, p. 172)    

 

A exploração do corpo da mulher é delatada nesta obra através das 

conquistas de Vladimiro Caposso – raparigas jovens que se prostituem – e que 

este fazia questão de exibir em locais públicos frequentados por membros do 
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governo. A descrição do jantar de Caposso com a jovem Danúzia é uma 

denúncia à sociedade de predadores que assolam Angola.   

Bebiana, mulher dedicada à casa e aos filhos, dependente do marido, 

sabia que Vladimiro a enganava e que mantinha casos extraconjugais, no 

entanto, preferia manter-se nessa situação “Os pais ficaram convencidos que a 

filha sabia dos casos, pelo menos desconfiava, preferia antes ignorar para seu 

sossego interior”. (P, 211). Resignada com a sua condição de esposa 

submissa, Bebiana reconhecia em Caposso a qualidade de ser um bom pai, 

preocupado com a educação dos filhos e fazia da violência um assunto com 

menor importância ”a violência não era uma constante, acontecia apenas de 

vez em quando”. (P, p. 353). Uma mulher que abdica da sua condição e da 

autonomia pelo estatuto social que Caposso lhe garantia – Bebiana “não 

escapava a nenhuma moda” (P, p. 138).   

Associada a esta obsessão por “modas”, surge a personagem 

Joaninha149. Em CM, Manuel Rui dá-nos o retrato da mulher ocidentalizada, 

burguesa; no entanto, Feijó respeita-a e a sexualidade é vivida no seio do 

casal. Joaninha é uma figura feminina, fútil, a representação do kitch, que 

aspira a ser como a prima Arlete, símbolo de emancipação.   

Em Manuel Rui, a mulher é dotada de sedução tipicamente feminina 

“espaçosa dona Joana mas mantendo-se linda no rosto da beleza dos 

vinteanos baleisão basquete no liceu notas assim assim (…) E aquela perdição 

de Feijó tão exposta no deglutir: a covinha no queixo” (CM, p. 22), respeitada e 

com poder de organização da estrutura familiar. Joaninha, apesar de ser uma 

personagem-tipo, é autónoma e manifesta as suas vontades sem qualquer 

pudor.  

A prima Arlete é símbolo de novidade e é ela a portadora das novidades 

de Lisboa: “(…) Vou contigo até à Roménia. Quero ter a certeza que o 

tratamento vai resultar. Depois sigo por Lisboa e com a Arlete até ao doutor 

Freitas. Vê só Rico, não se gasta nem mais nem menos. É só transferência e 

um bilhete Luanda- Roménia-Lisboa.” (CM, p. 128) Lisboa é um lugar de 
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 Personagem da obra CM, de Manuel Rui.  
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referência para esta burguesia instalada em Angola150 “(…) Tirando a Roménia 

que deve ser uma trampa de enjoar. Agora Lisboa! isso sim. Traz-me uma 

garrafa de vinho do Porto. Que bom! Importam cada mixórdia e vinho do Porto, 

nada!” (CM, p. 126)  

Feijó antes de regressar a sua casa, passava pela mãe, que o tratava 

sempre com carinho, o que reforça a estrutura matriarcal da família: 

 

”Meu filho. Tu já sabes da última?” A velha era sempre assim. Reticenciava primeiro 

antes de oferecer no filho uma nova bem fresca. E, enquanto pausava, ficava num 

sorriso cheio de enlevo materno como que amamentando Henrique, ainda que só de 

esperança, mesmo depois de ele ter ficado homem.” (CM, p. 14). 

   

As mulheres são apenas aparentemente “segregadas” do mujimbo que é 

“uma virtude da sociedade” (CM, p. 92) e de todas as formas de conhecimento 

e informação:  

 

“são mais expeditas no passa-palavra do mujimbo (…) É científico. Marximo-

leninismo é criatividade não é gramofone. Vejamos. A mulher é também expoliada. Uma 

explorada. Cabe no âmbito daqueles estratos sociais que além de exploradas 

economicamente são também segregadas a nível do conhecimento, da informação, isto 

é, das mensagens do conteúdo decisório, ou que andam lá perto, mensagens que 

circulam no tecto.” (CM, p. 95). 

 

No entanto, pela sua sagacidade em ter acesso aos mujimbos através 

dos maridos, a mulher é uma peça-chave na “forma como se põe o mujimbo a 

circular, os elos, a cadeia do circuito” (CM, pp. 92, 93): 

 

“ (…) Mensagem é comunicação. (…) Ora, como a mensagem é normalmente 

sonegada à mulher e sonegação pá é exploração, gaita! Ela procura, fareja a mensagem 

com argúcia feminina, descobre por dedução. E aí, quando agarra uma, movimenta logo 

a circulação.” (CM, p. 96).   

 

Nas obras de Manuel Rui, a mulher é uma figura em destaque, não só 

pela sedução que exerce enquanto representação do corpo da mulher africana 
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 Em BDC, de Ondjaki, a tia que vive em Portugal é também ela símbolo de emancipação e de novidades, tal como já 
foi referido neste trabalho.  
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- Joaninha e Dona Vaca - mas pelo seu carácter emancipatório dentro de uma 

sociedade de estrutura tradicional. Dona Vaca, em 1M&OV-DUC agita as 

estruturas políticas da sociedade pós-independência; ela apresenta-se como a 

amante do falecido, denunciando ideias emancipadas: “(…) E nenhum marido 

me passou pela almofada que não me amasse e eu a ele, deixando para trás 

bem legítimas só do papel. Não sou mulher de papéis. Papel é ser fiel ao nosso 

marido.” (1M&OV-DUC, p. 28). Dona Vaca é uma mulher que se relaciona com 

pessoas de todas as esferas sociais, incluindo pessoas com cargos de chefias 

e políticos, mostrando-se destemida perante as ameaças da polícia: 

 

“A Dona agarrou o polícia pelo pescoço e abanou: 

Vão para a puta que vos pariu mais esse luto que vocês andam a guardar viuvez 

ou luto ou sei lá o quê de pessoas que nem conhecem. Puta que vos pariu mais a quem 

vos mandou ou então chamo o vosso chefe máximo que está aqui dentro de minha casa 

(…).” (1M&OV-DUC, p. 84)  

 

Este episódio final vem demonstrar o absurdo da dialéctica que impera 

neste regime político vigente, denunciado pela voz de uma mulher que desafia 

as leis masculinas da sociedade. Este komba, devido ao aparecimento da 

“número dois”, suscita reflexões no universo feminino presente. É do 

conhecimento público e acatado pelas mulheres que “(…) todos têm uma 

número dois”. (1M&OV-DUC, p. 20), mas as mulheres parecem ter agora uma 

reacção diferente face a este facto:  

 

“- (…) Mas se um dia descobrisse que tem, ia a casa da gaja e desfazia-a. 

Primeiro arranhava-lhe toda para lhe deixar cicatrizes por toda a vida. A ele punha-lhe os 

cornos. Porque é que a gente não começa também a ter os nossos números dois e os 

viúvos aqui no cemitério sentirem o peso dos chifres?” (1M&OV-DUC, p. 20) 

 

Enquanto em Pepetela, a emancipação da mulher é fruto do contacto 

com o ocidente, em Manuel Rui, a mulher é dotada de um poder crítico 

social/natural que a leva a inferir determinados pensamentos progressistas; a 

personagem que proferiu este discurso, pelo uso do calão e pelo infringimento 

das regras da língua “arranhava-lhe toda” sugere que esta pertence a um baixo 
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estrato social, de um meio tradicional, o que não impede de dotar a mulher de 

conhecimento necessário para fazer face aos preconceitos de uma sociedade 

patriarcal, em moldes de cruzamento de culturas ocidentais e africanas. 

Assim, Noíto, em RS, surge com uma mentalidade emancipadora: tinha 

mais que um marido, o que era o desafio ao estatuto masculino e reverte a 

situação das personagens apontadas anteriormente: ”Ando a aprender muito 

com o mar. Se tivesse sabido antes ensinava nos meus maridos. É bom uma 

mulher ter mais de que um marido para aprender e ensinar.” (RS, p.369). O 

poder económico que atordoava no outro lado contagiava as mentes do lugar e 

o casal não conseguiu sobreviver “à doença do dinheiro” (RS, p.502). Esta 

intervenção do narrador impregna o romance de um realismo social e satírico 

que contracena com a simplicidade dos protagonistas, mas sempre oportuno 

para denunciar as lutas existentes entre as várias etnias que coabitam nas 

várias regiões do mundo. E, perante as intrigas geradas, coube à mulher 

decidir o rumo das coisas e instalar-se num outro local, ela que fora chamada 

para aí desamarrar a chuva e criar laços de solidariedade. Noíto, que sempre 

nutrira uma forte amizade e amor por Mateus, muitas vezes evocava-o, depois 

da morte, para seu conselheiro de percurso. Esta crença nos poderes dos 

mortos atinge particular valor ao assumir-se como traço distintivo entre o 

homem e a mulher. A mulher surge aqui revestida e investida de poderes 

extraordinários constituindo uma transgressão social: “O marido tinha qualquer 

coisa por detrás daquela conversa (...) O que é que está fermentar na cabeça 

do meu marido? E se são os espíritos de uma pessoa mais antiga e que andou 

a fazer a obra do sapalalo, muito antes dos Gingas?” (RS, pág.408). Não será 

esta atitude sibilina (que Noíto interpretava) o único sinal de vida e de 

libertação da mulher, numa terra tão prenhe de ritos e de crenças? Ela 

assume-se como uma mensageira dos deuses e pela sua intercomunicação 

vão-se gerando e criando laços entre os humanos. Mateus, outro nome 

arrancado ao Evangelho e cuja sabedoria se reflecte nas parábolas: não é de 

estranhar que a Kambuta, nos momentos de maior aflição, recorra a essa força 

que Mateus lhe poderá enviar, porque Mateus há-de ser sempre o pescador 

que arranja casa:  
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“Não é preciso. O pescador falou que arranjam casa para nós.”  

“Estás a ver! Quando chegámos aqui, uma pessoa também falou que arranjava 

casa. E arranjou. Quem foi?” 

“Mateus” (RS, pág.518) 

 

Zacaria concluíra que afinal a vida é cíclica; tudo acaba e recomeça no 

mesmo ponto, embora fosse criado o espaço para ele interiorizar o seu erro: 

“...Enganei-me na vida com o mar e com a ilha. Enganei-me e enganei a minha 

mulher. Deixa-me chorar.” (RS, p. 516).  

A kambuta tinha no seu espírito o gosto pelas viagens e pelas 

explorações e, ao mesmo tempo, representa a força que orientou Zacaria nos 

seus percursos vivenciais; ela é uma líder, representa uma ameaça/desafio ao 

poder e às artes masculinas; Noíto pela sua determinação esbate as fronteiras 

sexuais:   

 

“Mas ainda o que eu quero aprender mesmo é naquela renda no dedo grande do 

meu pé. Na mão já sei!” 

“Isso não é trabalho de mulher, tia.” 

“Vocês os homens têm coisas que não sei! Tem mal uma mulher trabalhar numa 

rede? basta só uma começar, meu filho. Não estou cansada mas apetece-me um 

cigarro.”
151

 (RS, p. 133) 

   

Numa terra em que “tem serviço de mulher e serviço de homem”, Noíto 

ao fazer serviço de homem “as pessoas até te aumentaram no respeito” (p. 

199), e os poderes da kambuta eram reconhecidos por todos os habitantes da 

ilha “(…) vinham na casa de Noíto, de oferendas, na crença de que ela é que 

havia trazido tal bastança por mor de ter chamado a chuva e encardumado os 

peixes nos caminhos das malhas de todo o tamanho.” (RS, p. 215), e no sonho 

de Mateus realiza-se a fusão entre Noíto/Kianda: “E nesse sonho sonhei que a 

Kianda o corpo de peixe dela era ela. E a parte da cabeça, com cabelo 

trançado, eras tu.” (RS, p. 234) 

O próprio desejo de lhe apetecer fumar e não ter pudor em afirmá-lo - 

“apetece-me um cigarro” – desvela muito sobre a capacidade de auto-

determinação da mulher; a condição dos apetites parece ser nesta obra 
                                                 
151

 O sublinhado é nosso.  
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desmantelada por esta figura feminina; é mulher e afirma os seus desejos; 

nesta leitura, Noíto traz consigo o gérmen de uma teoria da emancipação 

feminina.  

Quando “retirou do saco um embrulho de madeixas, tirou o lenço da 

cabeça e estacou um bocado de farripas de cabelo”, Noíto com “o à vontade 

dos olhos tão vivos, (…) parecendo ávida de regressar à infância, recomeçar o 

jogar o jogo da vida”, numa espécie de acto de contrição, assume-se enquanto 

mulher, pelo desejo de ser trançada e de ficar bonita para o marido:  

 

“Não olhes assim para mim. Sou uma mulher que dá tudo ao marido. Ele 

também me dá. E não tem mais nenhuma. Não te rias. Tu pensas que na minha idade 

uma mulher não gosta de ter um marido só dela? Eu tenho. E muitas de vocês não têm. 

(…) Posso andar com tranças. Sem lenço na cabeça. Na minha casa deixo tudo bem. 

Como uma mulher deve fazer. Lavei e varri. Deixei o peixe de molho. O Lengue e a 

Celeste no negócio. Sou uma mulher! Trança-me!”
152

 (RS, 224)   

  

Esta auto-caracterização do feminino descreve uma mulher, na sua 

materialização (enquanto corpo), mas uma figura de emancipação – mesmo 

com a sua idade, consegue ter um marido “só dela” e da mesma forma que 

cumpre os seus deveres enquanto tarefas femininas, também mostra a sua 

faceta progressista ao dedicar-se aos negócios. Noíto assume-se como figura 

central:  

 

“A dona é que é a mulher do carpinteiro?”  

“Nada disso! Eu sou Noíto. O carpinteiro é que é meu marido. E o meu marido 

nome dele Zacaria. E Zacaria é que é o carpinteiro.” (RS, p. 240) 

  

Na citação anterior, Noíto afirma-se como mulher; nesta passagem há 

um processo de identidade que desvincula o direito de posse na relação 

homem/mulher. Ela é a imagem da força do feminino, representando, enquanto 

figura, uma teoria da mulher, como exemplo de persistência e de coragem 

numa sociedade marcadamente masculina; Noíto, mesmo com a ameaça de 

Fundanga e da perda dos seus poderes, retoma-os no fim da obra, através do 

                                                 
152

 O sublinhado é nosso.  
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fio memorial, assumindo os amores da sua vida “Lembrou-se que, no barco, da 

primeira vez e viagem de travessia, se houvera apaixonado por Mateus. Que 

nunca dissera nada ao marido e que Zacaria percebera isso muito bem. E que 

nunca deixara de estar apaixonada por Mateus da mesma forma que nunca 

deixara de estar apaixonada pelo carpinteiro”, lembrou-se também dos 

presságios “da trajectória da faca que lhe dera com ela Kuarta e que essa 

mesma trajectória estava na base de toda aquela desgraça” (RS, p. 532).  

Nesta espécie de viagem en arrière, Noíto assume-se não a mulher do 

carpinteiro, mas a Noíto - a mulher - e é ela que rompe com os costumes da 

terra, que funda novas tradições e que tem um marido “só dela”, mas amando 

dois homens e tendo mais que um marido. Como representação do feminino na 

relação com as restantes personagens, é Noíto, enquanto sujeito nómada, a 

representação da regra/ transgressão; do feminino/feminista, no sentido que já 

lhe encontrámos; a memória/futuro.  

Ondjaki em QMTN retrata a mulher sem o carinho poético de Manuel 

Rui153, mas antes pela condição de corpo e performance154, com o objectivo de 

denunciar o resultado da intromissão de padrões de vivência culturais que a 

própria globalização implica. Nesta obra, Ondjaki já distanciado da causa da 

independência e das convulsões que Angola sofreu com as dissidências entre 

os partidos políticos, descreve-nos uma Angola actual, influenciada pelo 

cruzamento de culturas diversas e pelos perigos que a modernidade implica.  

Em PCV, pela personagem Munakazi, Pepetela delata a tensão que a 

influência de culturas produz nas culturas locais; a menina que cresceu no 

kimbo quando se torna mulher é desejada por um homem mais velho, Ulume, e 

renuncia-o em nome da integridade dos seus ideias “importados” da cultura 

ocidental. O seu percurso aponta para a perversidade em que o feminismo 

ocidental pode incorrer quando condição imposta em sociedades organizadas 

de formas distintas; esta emancipação “forçada” de Munakazi, imbuída pela 

                                                 
153

 Ainda que este escritor numa publicação recente, num tom acusativo, faça também uma denúncia da perda de 
valores e da materialização da mulher. “O telefone celular” é o pretexto para uma estória de enganos e, pela ironia que 
o caracteriza, Manuel Rui (2006, pp. 45-49) traça, através dos equívocos, o retrato da globalização e das preversidades 
dos usos das tecnologias.  
154

 A abordagem da Mulher como corpo e performance é uma das estratégias discursivas que o narrador de QMTN 
coloca ao serviço da denúncia da situação do seu país – Angola. A temática da prostituição demonstra a crise de 
valores e os perigos que a situação pós-independência acarretou e acarreta para um país em processo de 
reconstrução identitária.     
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cidade dos sonhos, o Calpe, vai conduzi-la para o inverso dos seus ideais – a 

prostituição. No seu regresso, há uma absolvição dos seus pecados 

(curiosamente feita pela primeira mulher de Ulume) e esta termina por 

descobrir a felicidade onde menos esperou que ela existisse – no kimbo, junto 

do homem que a desejou e acreditou na predestinação deste amor. Esta 

estória parece querer encerrar com um ensinamento (e não fosse ela uma 

Parábola, ainda salientada pelo determinativo do Cágado Velho) que vem 

anular uma tese feminista ocidental, através da sua desconstrução antitética e 

que parece ter na sua génese – a cultura angolana – a tese para colmatar este 

hiato que fica entre as culturas. No entanto, ao regressar do Calpe, Munakazi é 

um repositório de vivências e de fusões culturais e, como tal, a sua condição de 

viajante, poderá ter uma incitação imanente à Mulher africana – há uma 

História das mulheres africanas (que engloba as suas necessidades e 

aspirações) que tem que ser construída por elas próprias; só deste modo se 

poderá corrigir o hiato entre as teorias e os diversos feminismos vivenciados.         

Manuel Rui em 1M&OV-DUC também faz uma análise social da época 

pós-independência; através da paródia ao sistema político vigente, satiriza o 

comportamento das mulheres/meninas pardas155. As duas mulheres que 

reclamam ser as esposas oficiais do falecido, lutam pelo estatuto e pelo poder 

social que este implica; a morte é um pretexto para propalar um sistema 

político baseado na corrupção e uma sociedade baseada em falsidades e em 

crise de valores. Através de uma análise multicultural, Manuel Rui teoriza o 

rumo a percorrer pelos angolanos para um lugar digno para o seu país; pelo 

seu humor lancinante, aponta-nos, através de um desconcerto do mundo, a 

(ainda) capacidade de autonomia de um povo que se move entre uma política 

importada e imposta, e a sua angolanidade.  

Um dos grandes projectos do pós-colonialismo156 é fazer ouvir as vozes 

silenciadas pelo colonialismo, o que pressupõe uma crítica ao imperialismo 

Ocidental. Esta tensão entre a pós-modernidade e a globalização/pós-

                                                 
155

 Alda Lara (1967, pp. 35,36) no seu poema “As Belas Meninas Pardas” critica aquelas que “desejam sobretudo, um 
casamento decente”.  
156

 Sobre este assuto Cf. Dirlik, Arif 2005 “The Postcolonial Aura” – Third World Criticism in G. Desai and S. Nair (eds.), 
Postcolonialisms An Anthology of Cultural Theory and Criticism, 2005, ch. 35.  
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colonialismo157 também é evidenciada na obra BDC, de Ondjaki; nesta sua 

incursão pelos anos que precederam a independência (terminando a obra no 

momento da tão desejada independência), Ondjaki dá-nos o retrato de uma 

Angola dividida politicamente, mas também do despoletar das consciências 

para a necessidade de investir na procura de um caminho que privilegie os 

próprios angolanos. 

É na senda desta leitura de Angola e dos Angolanos, que Ondjaki, tendo 

como uma espécie de intertexto 1M&OV-DUC, de Manuel Rui, em QMTN, 

                                                 
157

 A sociedade actual, marcada pelo advento das novas tecnologias que possibilitam uma comunicação global num 
tempo real, elimina cada vez mais a distância entre os povos, mas também é dominada pela ansiedade e ambivalência 
que o mesmo progresso implica; estes factores fazem com que a Humanidade viva em constante questionamento da 
realidade, sendo esta uma das grandes tarefas do pós-modernismo. Enquanto que a época modernista problematizou 
a representação da realidade, o posmodernismo questiona a própria natureza dessa mesma realidade.  
Na “Era Pós-moderna”, a realidade funde-se com a imagem, provocando uma barreira de indefinição entre o real e o 
imaginado, uma vez que o próprio real é também sujeito a construções imaginárias; a pós-modernidade questiona e 
rejeita os princípios que nortearam a era moderna: a procura da autoridade, a confiança total no progresso, na 
universalidade, na racionalização. Este período, marcado pela expansão industrial e pela sociedade de consumo, 
acreditava fervorosamente no poder da máquina e da ciência

157
, procurando aliar o avanço científico e tecnológico a 

uma construção do mundo universal e racional. Após esta euforia, assiste-se à desilusão e à descrença associadas às 
crises sociais e económicas provenientes da Segunda Guerra Mundial, gerando um lugar de reflexão e questionamento 
aos limites e aos universais estabelecidos. Todas as problematizações que surgiram provenientes destas mudanças 
sociais, culturais e políticas vieram trazer à luz questões e suscitar novos campos de estudos: “Su surgimiento há 
forjado un gran número de aproximaciones novedosas, como los estúdios culturales, los estúdios feministas, los 
estúdios de la mujer, los estúdios gay y lésbicos, los estúdios de género, la teoria queer, los estúdios de la ciência y la 
teoria poscolonial (véase Edward Said), si bien, en la actualidad, al haberse consolidado como el modelo 
predominante, es cada vez más cuestionado por sus próprias limitadoras. (…) El posmodernismo es uno de los 
muchos movimientos “post”, como los estúdios poscoloniales o el posmarxismo, que, a menudo, se confúnden com 
este, si bien, el posmodernismo es más una etiqueta de un período adscrita a unos productos culturales que 
manifiestan o despliegan reflexividad, ironia y en ocasiones, una mezcla lúdica de elementos que proceden de la 
cultura popular y de la de elite.” (Encyclopedia del Posmodernismo, 2001, traduzido do inglês por P. N. Serrano e F. A. 
Diaz, Brasil: Editoria Sintesis, p. 350)  
A descentralização do discurso imperial e o desmantelamento do binário centro/margem são preocupações comuns na 
época pós-moderna e pós-colonial, daí que surjam diversas confusões entre ambos. O conceito de nação, que 
anteriormente foi recuparado e estava na base da luta pela independência, está cada vez mais debilitado: “O pós-
modernismo destaca sociedades multiculturais e multiétnicas. Promove a “política da diferença”. A identidade não é 
unitária nem essencial, mas fluida e mutável, alimentada por fontes múltiplas e assumindo formas múltiplas (não há 
distinções tais como “mulher” ou “negro”). A sociedade pós-moderna associa tipicamente o local e o global.” 
Para Toynbee (in Kumar, K. 1996. traduzido do inglês por R. Jungmann, Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed.), a era pós-
moderna teve o seu início no último quartel do século XIX, e veio contrastar com a era moderna, defensora dos valores 
humanistas. Para este estudioso, esta época caracteriza-se “pelas crenças e sentimentos de irracionalidade, 
indeterminação e anarquia” (p. 118). Para muitos defensores do modernismo, a era pós-moderna é um exemplo de um 
tempo de crise e de indeterminação, no entanto, veio questionar o projecto centralista e a crença no progresso que 
caracterizou a modernidade. Na arquitectura, os Estados Unidos tornaram-se o seu expoente máximo com a 
representação da hiperrealidade; para muitos teóricos, a Disneylândia é o modelo perfeito do estilo de vida americano, 
um simulacro da realidade. A cidade norte-americana Las Vegas é a representação de uma cidade constituída por 
signos, tendo como objectivo a comunicação.   
O pós-modernismo reflectiu este carácter instável e mutável da realidade na literatura, associado à desconstrução; veio 
provar que os textos não podiam reduzir-se a um só signifcado, porque a mutabilidade do campo referencial gerava 
uma matriz de instabilidade constituída pelo leitor e o texto.  
A era pós-moderna caracteriza-se pelo descentramento do poder e pela instabilidade causada pelo questionamento 
radical do conhecimento e são estas características que a aproximam do pós-colonialismo, no sentido que os estudos 
pós-coloniais têm como tarefa reflectir sobre a colonização, com as suas implicações materiais e culturais, bem como 
as suas consequências.  
O pós-modernismo gerou uma anarquia global e uma instabilidade social, que esteve na base de uma espécie de 
amnésia colectiva e um sentimento de errância, sem imergir nas grandes preocupações sociais e humanas. Ainda que 
se encontrem objectivos comuns entre os dois campos de estudo, tais como: a rejeição do cartesiano individual; a 
instabilidade da significação; o lugar do sujeito na linguagem/discurso; o desmantelamento das antigas certezas 
(ocidentais); o uso de estratégias subversivas da mímica, paródia e ironia, - o pós-colonialismo pressupõe um 
constructo de identidade, silenciada no tempo do colono - daí que sejam espaços com necessidade de reescrever a 
sua história.  
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absorve a temática para depois fazer o seu contraponto; a ideia de um morto 

que não concretiza o seu estado – um morto que afinal, não morre – é a 

condição (por ser a mais neutra) privilegiada pelo contador destas estórias que 

preenchem as madrugadas.  

Após este compromisso político (ainda que numa fase posterior às 

ideologias que marcaram a escrita de Pepetela e, de certa forma, Manuel Rui) 

nesta narrativa, porque situada num outro tempo histórico (esta obra é o 

exemplo da época pós pós-colonial), sem amarras de ideologias políticas e 

intertextualizando outros códigos (intromissão da televisão) numa conversa à 

mesa de um café com um avilo (poderá ser o próprio leitor), o narrador escreve 

Literatura Angolana:  

 

“Eu te ponho a resposta: onde há píter e chupex, o angolano desconsegue de 

resistir. 

Alguém quis já pôr as conversas – mas também desconseguiu, primeiro era só 

pitar, derrubar as ngalas todas que tinham vindo do Roque puramente geladas, que é 

como quem diz, estupidamente!,
158

 (…) todos melados que já tavam, aquela alegria só 

de estarem muito angolanos
159

 que já ninguém consegue falar baixo e chama inda mais 

a vizinhança (…)” (QMTN, p. 145)     

 

Estas estórias interseccionadas traduzem a instabilidade que os novos 

tempos geraram, satirizam a “liberalização” de costumes (já anterior à 

independência); ainda que o narrador alerte que vai contar “uma pura estória 

daquelas com peso de antigamente, nada de invencionices de baixa categoria, 

estorietas, coisas dos artistas: pura verdade, só acontecimentos factuais 

mesmo.” (QMTN, p. 13), porém anuncia também aforismos sobre a 

carnavalização: “espanto é só aquilo que ainda nunca tínhamos vivido com a 

nossa pele!” (QMTN, p. 13) e “A vida não é um carnaval? Vou te mostrar 

alguns dançarinos, damos e damas, diabo e Deus, a maka da existência.” (p. 

                                                 
158

 O itálico é nosso para salientar a referência explícita à linguagem apelativa dos anúncios publicitários à cerveja, 
neste caso o slogan que estimula a lembrança/recall.  
159

 O itálico é nosso. Nesta obra de Ondjaki é notória a liberdade e o desvínculo que a própria distância temporal 
explica da situação política de pós-independência. Há uma intersecção de códigos linguísticos e fónico-rítmicos para 
marcar o ritmo da oralidade (porque se trata de uma conversa à mesa de um café e porque os temas lhe são 
intrínsecos – Angola e os Angolanos).  
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14) e através de cenários quase do domínio do fantástico, traça uma reflexão 

sobre as implicações da globalização:  

 

“Pois, e a kota: a abelha rainha em voo distraído, a kota metralhou meia lata de 

sheltox – ou era flit? -, aquilo foi de ver e pedir bis: parecia dança rebita, todas abelhas 

operárias e demais ao redoro da kota, mesmo nenhuma picada, só bzzz-bzzz de 

respeito e dali pra diante, ela mesmo, pessoa e rainha, abelhas escravas dela – outros 

tempos, muadiê, outras tecnologias. Já viste varanda virar bizness? Ah pois!” (QMTN, 

p. 17)   

 

A KotaDasAbelhas parece agregar as qualidades de Noíto de RS 

“Mesmo essa tua força de puxares as abelhas!”, p. 171 e de Zacaria: “Estás a 

ver como o nome pegou, Vera? À primeira! Conta lá, Abelha. Como é? Como é 

que foi essa festa da Kianda, pá?” (QMTN, p. 289) e subvertê-las pela 

implicação de viver outros tempos, outras tecnologias.  

Neste romance é uma mulher que detém o poder sobre as abelhas e faz 

parte do seu nome este complemento determinativo que a distingue das 

restantes kotas, ela é uma personagem de outros adaptadas ao tempo actual 

“aquele mel foi globalizado, e de gostos internacionais” (QMTN, p. 43), esta 

substância doce “partiu barreiras das nacionalidades todas (…)” (QMTN, pp. 

43, 44).  

O contador de estórias anuncia a morte de AdolfoDido e avisa o leitor 

que “primeiro: o morto tinha duas damas; segundo, havia aquela maka das 

viúvas do estado, os guitos lá dos ex-combatentes, num tas a lembrar?” 

(QMTN, p. 22); através da sátira em torno do posicionamento das duas 

mulheres de Adolfodido que se tornam quase cúmplices, o narrador expõe a 

corrupção que chegou a todos os sistemas:   

 

“na dificuldade dos dinheiros que tinham, ou melhor, que não tinham, e que 

ouviram dizer num camba governamental que tavam a preparar essas coisas dos apoios 

prós antigos combatentes, casas, carros, cumbús, e outros mambos, e que na altura 

nem sabiam nada disso das viúvas do estado, trataram das falsas papeladas, falsas 

testemunhas e tudo, foram inscrever o puro Adolfo como antigo combatente!” (QMTN, 

pp. 90,91)      
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Neste clima “(…) agora com umas notas todos de lembravam é de caras 

diferentes, guerras diferentes e, se fosse preciso, heróis diferentes (…)”  

(QMTN, p. 91), decidiram o seguinte “dissemos que ele combateu no Namibe” 

(QMTN, p. 91), situação esta que despoletou  

 

 “gargalhada que o Burkina desconseguiu de evitar  

no Namibe?! porra, no  Namibe nunca houve guerra! 

ela de novo só com os ombros, como quem lhes explica mais uma vez que o 

dinheiro faz a guerra até onde ela devia ser feita  

num sabiam?”  (QMTN, p. 91)      

 

Além da situação interna, o narrador tece considerações sobre a visão 

dos outros do seu país, critica os países ocidentais que se movem apenas por 

interesses económicos: “Internacionalmente somos mais destacados é na 

guerra e na fome, única chuva que lhes interessa vir aqui sofrer é chuva 

petróleo-diamantífera, tas a captar, uí?” (QMTN, p. 23)  

Num cenário angolano “é melhor só não falar de nomes, essa hora 

podem estar a me encomendar no Roque, e eu costumo ter makas esquisitas 

com a morte…” (QMTN, p. 26), e entre estórias, o narrador conta a origem do 

nome de Jaí – “bazava só, triste nas sombras que o corpo dele pedia (…) E 

sempre nessa frase dele venho já aí, venho já aí…” (QMTN, p. 28), para 

concluir que “a cor é um problema, avilo!, vê só o que dá, não é só aqui, não é 

só os albinos, é no mundo todo!”. Os albinos eram perseguidos “mambos da 

estupidez, meu: lembras quando tavam a caçar albinos pra curar a sida?” 

(QMTN, p. 28) e o contraponto “África do Sul – lembras, porque aparteide, 

porque brancos e pretos e indianos e coloridos?” (QMTN, p. 29); a 

problemática do racismo nesta obra adquire contornos universais; o narrador 

deixa a interrogação: “Violência, avilo, loucura das raças, uns mais que 

outros?” (QMTN, p. 29); com a distância temporal necessária, a cor da pele 

torna-se um problema com outras dimensões no mundo actual: “(…) esta 

cidade é fodida então, se for branco a correr tá a fazer ginástica, se for mulato 
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tá atrasado, mas se for o puro mbumbu, quer dizer, tem que ser ladrão?” 

(QMTN, p. 60)    

Para adensar a caricatura da burocracia, o morto, sem ter direito ao seu 

enterro “por causa da tópsia” (QMTN, p. 25), enquanto o caso não estivesse 

encerrado, estava sempre presente no tribunal: “Dali foram no tribunal, que 

havia continuação da sessão e antes, com as sirenes e o defunto a bordo160 

foram buscar o corpo na esquadra e levar lá, no tribunal que te falei” (QMTN, p. 

99).      

A morte de AldofoDido é o móbil destas estórias que põem em evidência 

os perigos que a globalização acarreta; pela sátira, o narrador evidencia o 

desrespeito pelo poder – através da advogada tipa: “Muadiê, não é falar bem 

da outra, dessa, a tipa, mas a gaja sabia do assunto e explicou – que o corpo, 

mesmo com aquela tópsia que não tinha dado nada, nunca poderia chupar 

duas tópsias, tá nas leis, (…)” (QMTN, p. 73) 

As duas damas debatiam-se relativamente ao seu estado civil com o 

morto, “cada uma puxava o carvão mais para o seu carapau, então a 

DonaDivina explicou que pra todos os efeitos ela era a única pessoa factual do 

morto, com papel ali que ela tinha trazido, (…)” (QMTN, p. 100) enquanto que a 

prostituta KiBebucha reclamava “nada disso!, tou a par das notícias todas e 

isso de casamento num outro tempo não vale de nada pro caso das viúvas do 

estado, e eu fui a última a estar com o Adolfo isso que chamam união de fato” 

(QMTN, p. 101), e afirma mesmo que “fui eu que acompanhei o Adolfo no 

tempo da guerrilha.” (QMTN, p. 101) Jaí descobriu, enquanto lia o jornal “na 

sequência da notícia dos assuntos parlamentares dos dorminhocos da 

Assembleia”, o motivo da disputa de AdolfoDido pelas duas damas: “as 

pensões, os cumbús todos dos antigos combatentes, (…) as damas dos ex-

combatentes, quem ganhasse estatuto de viuvez.” (QMTN, p. 76)  

A situação do morto, AdolfoDido, é o móbil para abordar os problemas 

sociais que a modernidade implicou no mundo e, particularmente, na sociedade 

angolana. O narrador angolano com um conhecimento do mundo – e no caso 

específico de Portugal – faz o contraponto entre a sua terra e “lá nas Europas” 

onde “ tão abater vacas, doença com nome de letras”, “só por causa duma 
                                                 
160

 Também esta expressão funciona como uma subversão de uma frase feita, ao serviço da sátira social.   
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loucurazita” (QMTN, p. 34); cá “eu mesmo seria grelhador das vacas loucas, 

todas minas descobertas e carne pronta pra ser seca, guardada no mundo ou 

nos nossos estômagos… Minha ideia, uí, mas te autorizo a revelar.” (QMTN, 

pp. 34, 35) 

Através da sátira a situação das vacas loucas nas europas/ fome em 

Angola são abordados, bem como a descrença na justiça, e a prostituição – 

KiBebucha - o corpo da mulher, imagem de sedução e fonte de prazeres: 

“Muadiê: o corpo é que sabe e nenhumas outras linguagens lhe ganham – 

sentir é sentir, comer é comer, e foder é foder, ou tou a falar errado?”.  

As mudanças sociais “permitiram” esta situação e as mulheres: 

   

“Nossa outra metade de nós, no mundo, e na cama nos encontramos, ou não é 

assim?, os corpos, os tantos líquidos, sexo das liberdades do nosso corpo na felicidade 

de nos virmos só assim, colados, ser humano dentro da ser humana, kinjango bailando 

na kibiona suave do amor, ai uê, felicidades, muadiê, felicidades mesmo!” (QMTN, pp. 

50,51) 

   

Esta linguagem corporal aparece também associada à actividade das 

prostitutas; é um pretexto para abordar a condição da mulher:  

 

“ (…) profissão delas que custa é no corpo delas, ninguém mesmo calcula (…) 

profissão delas, familiares delas que nem sabem às vezes, há de tudo mesmo, outras 

dão porque gostam, outras porque já se habituaram, vêm outras possibilidades de se 

safarem, um puro casamento mesmo, e já não querem. Vício? Mal de alma? (…) na 

profissão de emprestar prazeres, tudo se derrama é nos quintais dum corpo sofrido, isso 

eu acho…” (QMTN, p. 41)  

 

Nesta “profissão de emprestar prazeres”, as mulheres assumem-se na 

sua condição: “Num te falei nessas amigas dele, epá, putas… vou dizer mais 

como, prostitutas? Se elas mesmo dizem que são putas, vamos respeitar só.” 

(QMTN, p. 78) e BurkinaFaçam “porque gosto de lhes ver bem” (QMTN, p. 79), 

pede a Jaí para o acompanhar a uma reunião com elas e “se fazer de membro 

de governo” representar o sindicato das putas (QMTN, p. 107). Esta teia de 

estórias que se desenrolam durante as madrugadas que compõem a noite, 
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com cenários hilariantes e personagens com nomes e movimentações a tocar o 

fantástico, mas, segundo o narrador, ”puramente verídicas, nenhumas ficções” 

(QMTN, p. 137), abrem um espaço inovador na escrita, onde são abordadas, 

pela sátira/caricatura, as preocupações sociais da modernidade, ao mesmo 

tempo que se denuncia a falta de referências na justiça, na política, na 

sociedade (o PCG é exemplo dessa situação161) e a consequente perda de 

valores; “o facto do gajo ir e voltar assim sem querer dar explicações” 

representou um problema para o governo “nesse quadro das globalizações que 

se anda viver, (principalmente nesses âmbitos de terrorismo que tavam na 

moda, se descobrissem que um gajo podia ir e voltar ileso isso ia se 

transformar certamente num bom negócio, e os bons negócios são sempre 

ilícitos (…)”, lembrando os “Malongos da vida”, vaticinados por Sábio em GU e 

os Capossos de P.        

A mulher, objecto das mudanças sociais, ganha contornos do corpo de 

uma Angola que se encontra num processo identitário: “nortisul de Angola das 

caras mais bonitas das damas que nunca encontrei, tranças e óleos de 

besuntar os corpos e as mãos e as almas (…) meu acesso nas razões de 

muitos corações, modo que agora volto assim (…)” (QMTN, p. 193). 

O puto PCG, menino de rua/menino na rua, as putas amigas de 

BurkinaFaçam são caricaturas do que se tornou a sociedade, vítima dos piores 

efeitos da globalização “Mas a fome é que manda no mundo, a par com o 

dinheiro, sim, mas a fome também comete os crime, também te empurra, 

também te obriga a gamar.” (QMTN, pp. 74,75). A própria sátira social estende-

se também ao uso de expressões revolucionárias num outro contexto e num 

outro tempo, para enfatizar a subversão da política e a perda de referências:  

 

“viva a paz!, viva o sindicato das putas! 

e todos, ou melhor, todas lhe acompanharam nessas euforias do momento, e 

depois desses dois viva era preciso vir um abaixo, mas não fazia mais sentido dizer 

abaixo o imperialismo!, até porque aquelas jovenzinhas não sabiam o que era isso, inda 
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 Menino de rua/ menino na rua – o narrador salienta esta diferença para evidenciar a realidade angolana. Os 
meninos de rua sobrevivem na rua: “miúdo de rua mesmo, com castelo e tudo, guardador dos carros que vão nas 
compras, lavagem manual com balde e espuma se tiver, e depois, mais à vontade já, a confissão de algumas cenas de 

gamanço, pisca e retrovisores, depois vendidos no próprio dono do carro." (QMTN, p. 52)   
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iam pensar que ele tava a mandar abaixo um filme pornográfico, então disse só assim 

muito a propósito: 

abaixo as chuvas!” (QMTN, p. 107) 

      

A linguagem entra também ao serviço da sátira; ao ritmo da fala, o 

registo é informal e são adoptadas várias linguagens para imprimir nas estórias 

os seus contextos e textos. O narrador adopta o ritmo da fala às estórias, 

sempre acompanhadas da cerveja “Ché, bi querful, - a pressa também é 

inimiga da cerveja” (QMTN, p. 83) e os registos da linguagem da rua enfatizam 

certas realidades vividas – “naquele candongueiro limpo com ar concionado, 

como se diz, e música clássica e cheiro a mel lá dentro” (QMTN, p. 93). Para 

além destes registos de línguas diversos, são frequentes as palavras em 

kimbundu e umbundu e as corruptelas do inglês, bem como o jogo da escrita 

das siglas – ó-éne-gês (QMTN, p. 94), páme (PAM – Programa Alimentar 

Mundial) (QMTN, p. 97); através da associação das linguagens dos corpos e 

das linguagens (enquanto códigos comunicacionais), o narrador intersecciona 

diferentes códigos (a referência a slogans publicitários, às telenovelas) e molda 

a língua portuguesa: “acreditar no impossível das palavras lhes maltratar no 

português delas, ser livre nas bocas das estórias e me deixar tar aqui, sentado 

dentro de mim, abismático.” (QMTN, p. 110) 

Pela maestria da escrita, Ondjaki prova que é este trabalho de 

atrocidades criativas (QMTN, p. 114) que alimenta essa  

 

“nossa maneira africana de rir na cara da guerra, de estar mesmo a cantar na 

cara da morte, de dançar no suor do corpo, catinga e tudo incluído já, corpos juntos, a se 

esfregar, porque não é só as palavras da boca que aproximam as pessoas - me 

entendes? “ (QMTN, p. 123)   

 

Mais do que uma leitura no/do feminino, encontramos mulheres trazidas 

à literatura pelo ponto de vista do homem162. Neste sentido, não poderíamos 

deixar de fazer referência à literatura escrita por mulheres, fixando-nos na voz 

                                                 
162

 Com excepção de Alda Lara, mas que vivia apesar de tudo num grupo geracional do sonho e do ideal. No entanto, 
autonomizou-se com uma literatura internacional porque, necessariamente abordando assunto angolanos, ergueu uma 
voz de incitamento à libertação e defendeu a causa da mulher/Irmã que se transcendeu e se alargou à condição 
humana.     
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de Ana Paula Tavares163, que a par de Ondjaki, representa uma viragem na 

literatura angolana.  

Ana Paula Tavares, além de poetisa é também cronista; sendo uma 

mulher da História, aporta posicionamentos, veracidades, tradições não 

desvirtuadas, mas é sobretudo na poesia que ela se afirma como, na nossa 

opinião, um vulto literário da actualidade. Esta linguagem corporal anunciada 

por Ondjaki está presente na sua escrita; o apelo à sensorialidade, através de 

uma língua genesíaca, a deslindar o pecado original pela referência aos frutos, 

a inscrição da sexualidade e do desejo no mapa do corpo feminino, que anseia 

a “tua mão” e a consumação do amor: “A sede colherá o mel do 

corpo/Renasceremos tranquilos/De cada morte dos corpos/Eu em ti/tu em 

mim/O deserto à volta” (Tavares, 2007, p. 12). A fluidez da linguagem, a 

presença dos deícticos pessoais intrincados sugerem a fusão dos “corpos 

juntos”, num ritmo de descoberta das “mãos cegas” que se iniciam a “Aprender 

a ler o (meu) corpo.” (Tavares, 2007, p. 15)   

  Nesta aprendizagem dos prazeres, através dos frutos (RP) faz-se uma 

incursão pelos estádios da maturidade dos frutos/mulher: “a abóbora menina” 

inicialmente de “segredos bem escondidos” vai amadurecendo “folhinhas 

verdes/flor amarela/ ventre redondo” e “depois é só esperar/ nela desaguam 

todos os rapazes”; o maboque associado à libido; “a anona” metáfora do “útero 

verde/ da casca” e o erotismo e sensualidade do mamão - descrito no feminino 

- como “frágil vagina semeada/pronta, útil, semanal/Nela se alargam as 

sedes”e “no meio/cresce/insondável/o vazio…” (RP, p. 15) 

O universo feminino é retocado pela sensualidade e pelos ritos de 

passagem; a mulher é essa força cíclica matricial que se inicia “a rapariga 

provou o sangue”, geradora “o sangue deu fruto”, que sustenta a criação 

fundindo-se com o elemento telúrico “a mulher semeou o campo”. A identidade 

feminina surge associada ao elemento masculino, como também exilada e 

dissociada de si mesma: “Das duas de mim só percebeste/ A louca/ A voz de 

íntima nudez/O grito surdo da fêmea”, que se desdobra numa crise identitária 

que persegue não a mulher, mas a condição da Humanidade “Agora que um 

                                                 
163

 Não poderíamos deixar de fazer referência à literatura escrita por mulheres, ainda que menos significativas, como 
Eugénia Neto (mais dedicada à literatura infantil e de exaltação), Maria Alexandre Dáskalos, Ana de Santana e Lisa 
Castel.  
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mapa estranho/ (…) Ainda voltas de vez em quando/ Com as palavras da 

louca” (MPAD, pp. 24,25); no fim ficam “as escarificações/As cicatrizes.” 

(MPAD, p. 26) 

Natural da Huíla, Ana Paula Tavares topografa o corpo feminino como 

se da terra se tratasse; o “seu” mundo é-nos oferecido através da cromática e 

da sensorialidade das palavras “o cuco”, “a rola”, o “bem-te-vi”, as “duas 

vacas/Pariam no curral” (MPAD, p. 13) preenchem esta visão da terra, com 

costumes, “leis” e conhecimentos outros, onde a mulher ocupa um lugar 

primordial “De onde eu venho/ (…) lentas mulheres preparam a farinha/e cada 

gesto funda/o mundo todos os dias” (MPAD, p. 19), são as mulheres novas que 

procuram a lenha e “seguram-na contra o peito”; são elas o fermento da família 

“que inventam a farinha de levedar/os dias”. A poetisa nunca renuncia os 

costumes da sua terra, mas antes enuncia-os “sem que ninguém/ os detenha/aí 

lavam as raparigas seus primeiros sangues” (MPAD, pp. 19- 22), sempre sob 

um olhar feminino, ao ritmo das estações e dos ciclos “forma-se espera e cai/ 

por gravidade/ao vigésimo oitavo dia.” (RP, p. 29)           

Esta voz vem de um lugar de enunciação silenciado (ou não ouvido) pelo 

domínio colonial, onde o corpo da mulher sangra continuamente “No lago 

branco da lua/lavei meu primeiro sangue/(…) meu sangue eterno/ a cada lua” 

(OLL, p.11) mostrando que o corpo feminino é a habitação da dor e das 

cicatrizes, ao mesmo tempo que é repositório de tradições e de saberes 

culturais ainda que oprimidos pelo poder patriarcal; as mulheres são a força 

matricial que sustentam os filhos, preparam a farinha, procuram a lenha e 

fermentam os dias. Ana Paula Tavares aporta-nos para outra realidade de 

povos com raízes profundas com a terra (as planícies da Huíla), criadores de 

gado – as vozes dos povos do Sul de Angola – e, enquanto sujeito da 

enunciação, mulher historiadora e viajante, o corpo torna-se casa e nação, 

onde se reescreve a história “Meu corpo é um grande mapa muito 

antigo/percorrido de desertos, tatuado de acidentes/ habitado por uma floresta 

inteira.” (OLL, p. 45) 

Aquela rapariga que outrora estava predestinada “Cresce comigo o boi 

com que me vão trocar/Amarram-me já às costas, a tábua Eylekessa”, 

amarrada às grilhetas culturais “Trago nas pernas as pulseiras pesadas/dos 
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dias que passaram…”, assume-se pertença da sua cultura “Sou da clã do boi“, 

mas prenuncia já uma face transgressora “Dos meus ancestrais ficou-me a 

paciência, “a falta do limite…” (RP, “Rapariga”, 1985, p. 27), e esta suspensão 

parece ser completada no poema “Desossaste-me” (RP, 1985, p. 30) “Hoje 

levantei-me cedo/pintei de tacula e água fria/ o corpo aceso/ não bato a 

manteiga/não ponho o cinto, “VOU/para o sul saltar o cercado”. A mesma 

rebelia de Noíto contra as tradições da ilha, a força da mulher contra as 

imposições patriarcais e a transgressão do limite “comi o boi/provei o sangue”, 

“fizeram-me a cabeleira/ fecharam o cinto:/ Madrugada/Porta/ EXACTO 

LIMITE. (“Exacto Limite”, RP, p. 28) 

Em “Desossaste-me”, a sensualidade das palavras sugere a fusão dos 

pólos feminino/masculino, ainda que indissociada da dor “maldita necessária”; 

a filosofia Cabinda “As coisas delicadas tratam-se com cuidado” que abre a 

composição poética parece ter sido seguida pelo “tu” a quem se dirige o “eu” 

enunciativo; no entanto, a “ferida” provocou a fragmentação do sujeito “meio 

pulmão respira em ti/o outro, que me lembre/mal existe”. Esta problemática da 

existência eleva a poesia de Ana Paula Tavares que, numa posição liminar 

entre o eu/outro, responde ao “maior desafio do sujeito diante da globalização é 

encontrar-se/identificar-se, só assim é possível preservar as identidades 

nacionais culturais e, acima de tudo, preservar como ser humano e não um 

produto reificado pelo capital financeiro e pasteurizado na Rede.”164   

 A linguagem sensorial de Ana Paula Tavares tatua sentimentos no 

corpo/casa e “escreve-os” sob a forma de poemas, materializando o abstracto; 

no “apelo às mães” enuncia os lugares do corpo onde persiste a dor num 

crescendo: “Aspirei o cheiro da canela/e não morri, oh mães.”, “Escorreu-me 

pelos lábios o sangue do mirangolo/ e não morri, oh mães. /De lábios gretados 

não morri”, “Encostei à casca rugosa do baobabe/a fina pele do meu 

peito/dessas feridas fundas não morri, oh mães” (OLL, pp.22, 23). É a condição 

da mulher amante que sofre de amor “Morro porque estou ferida de amor”.                       

Nesta circumnavegação (RP, p. 21), em que a abelha faz a sua primeira 

viagem, também a mulher se inicia no amor, desvelando o desejo e a sede de 
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 Toledo e Souza, Mailza R. Toledo, Hilda Hilst e Paula Tavares: duas poetas, dois percursos, um diálogo in 
http://www.fazendogenero7.ufsc.br/artigos/M/Mailza_Toledo_Souza_10_A.pdf 
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outros corpos “das tuas mãos escorria/língua de fogo/sede” (MPAD, p. 16); 

provinda de uma terra de tradições e leis enraizadas nas terras do Sul, a 

poetisa, sem deixar de referenciar as atrocidades trazidas pelas guerras e pela 

pobreza: “Olha-me estas crianças de vidro/ cheias de água até às 

lágrimas/enchendo a cidade de estilhaços/procurando a vida nos caixotes do 

lixo”, “transporte/animais de carga sobre os dias” (“November without Water”, 

OLL, 1999, p. 36), faz também emergir a sua terra “De onde eu venho 

empresta-se o corpo à casa/ a memória ao tecto onde pinga a chuva”, São 

bem-vindas as chegadas/há portos e cais por todo o lado”, entrelugar esse, 

onde o sujeito da enunciação se coloca enquanto tecedeira da escrita: “de 

onde eu venho há lá e cá”, provando que a mesma que pertence à “clã do boi”, 

perdeu também “a máscara Pwo/as pulseiras de protecção/os óleos de 

início/os frascos dos remédios” (MPAD, p. 30), mas é neste limbo onde se 

tocam lá e cá que a poetisa procura a sua máscara “Viram a minha máscara 

Pwo?” para encontrar a sua identidade: “Perdi as palavras/ as dos poemas/e do 

silêncio” (MPAD, p.30)       

É na tradição que Ana Paula funda a sua poesia, na abertura da sua 

terra e na permeabilidade do corpo à descoberta e à viagem; destes 

entrelugares questiona as mesmas tradições, transgride-as e subverte-as, 

sobrepondo o desejo à opressão, o escravo ao rei (MPAD, p.14): “Devia olhar o 

rei/ Mas foi o escravo que chegou”, “Devia sentar-me na cadeira ao lado do 

rei/mas foi no chão que deixei a marca do meu corpo”, “Penteei-me para o rei/ 

Mas foi ao escravo que dei as tranças do meu cabelo”, “Devia olhar o rei/; Mas 

baixei a cabeça/Doce terna/Diante do escravo.” - na senda de Camões, 

Tavares, concretiza os versos “Amor é fogo que arde sem se ver/ (…) é servir 

quem vence, o vencedor” (Camões, L. 1980, p. 178), através de estórias e 

realidades da sua terra “Decidiram transformar/ o mamoeiro macho em fêmea.” 

(RP, p. 36) 

Ana Paula Tavares, inspirada nas tradições e nas raízes culturais da 

Huíla, escreve poesia inquieta, procurando deslindar opressões de outros 

povos e, particularmente, das outras mulheres colocadas à margem dos países 

coloniais; da sua poesia, repleta de sonoplastias, ouve-se o cuco e o bem-te-vi, 

sente-se o aroma dos frutos da terra, vêem-se os bois da Huíla cercados nas 
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planícies, as raparigas nos ritos de iniciação, as mulheres que sustentam as 

crianças e a vida, sem deixar simultaneamente de transparecer a dor do amor, 

“o deserto de gritos” (MPAD, p. 33) das vozes das mulheres que eram trocadas 

por bois. 

Na tessitura poética de Ana Paula Tavares celebra-se a vida e o amor; 

se a mulher/terra é lugar de sofrimento e de repressão do poder patriarcal é 

também lugar de desejo e de emancipação, capaz de assumir desejos; a sua 

poesia exige uma nova nomeação para a realidade, resgata saberes e 

memórias de lugares do sul de Angola, e inscreve as vozes do feminino165; a 

sua poesia é, acima de tudo, um hino ao amor enquanto força de 

transformação. No poema “Adélia segura a minha mão”166 há uma perfeita 

comunhão do feminino – “Nós, as concebidas no pecado/Fechadas de 

vidros/No altar do mundo” (MPAD, p. 23). O pronome nós, a englobar o próprio 

sujeito de enunciação, compromete-o e engloba-o num universo feminino que 

ainda é gerado no pecado, mas é simultaneamente, nesse “altar do mundo” 

que se traçam perspectivas visionárias “Adélia lê as estelas/As escritas da 

areia/Lava com cuidado as feridas” (MPAD, p. 23); pela escrita e na escrita, 

Ana Paula revela os segredos da condição feminina e para além dela – 

condição humana –, das suas palavras ouvem-se as vozes submersas da 

oralidade e da sua nação, de onde brotam sonhos e desejos e se rompe o 

exacto limite. Ana Paula Tavares cumpre, deste modo, o projecto anunciado 

por Couto (2009, p. 26): “Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve 

coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que 

nos crie raiz e lugar. Do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem.”  

 

  

                                                 
165

 Ana Paula Tavares escreve o feminino; se o corpo da mulher é, muitas vezes, lugar de dor e de escarificações, 
também exorta o corpo feminino e o desejo da mulher, o espaço da comunhão do amor. Ana Paula Tavares parece 
continuar o projecto de Alda Lara, na defesa da emancipação da mulher (tal como a definimos anteriormente) mas, ao 
mesmo tempo, extravasar a afirmação de Alda Lara: “Mulher fez-se p‟ra sofrer/e perdoar…” (“Dança de Roda”, Lara, A. 
1967, p. 126). 
166

 Pensamos que a referência a Adélia (Prado) se deve ao percurso de vida desta escritora/mulher. Na sua obra há 
uma revalorização do feminino, ainda que maternal, se tivermos em conta que Adélia realizou-se enquanto mulher e 
mãe, esposa e dona de casa; Adélia foi a voz que alcançou o equilíbrio entre o feminino e a feminismo, ainda que estes 
conflitos não se configurem na sua obra.    
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3.3. Literatura Angolana de Língua Portuguesa/Literatura 
Angolana ou Literatura      

 

 

Todos os dias encontros, um dia palestra, porque literatura negra! Ai?! Literatura 

mais negra? E branca também? Já‟gora, mulata? Como é que vai ficar mais essa 

literatura mulata? E aí não tava grosso, falei puramente bem, os à-vontades todos, 

arregacei môs discursos improvisados, deambulei: África do Sul, aparteides, 

separatismos; e virmos mais agora na literatura também a querer fronteirizar?! 

Nada, avilo, recusei-me 

 o camarada: diga-me lá a cor da literatura desse livro que tem aí entalado no 

sovaco… fashovor: é literatura mestiça? 

 os brasucas me despediram em palmas, que sim senhor, a literatura não era 

mais pra ser do terreno do aparteide, porra, meu, porque literatura negra?, e branca, 

ainda?! (QMTN, p. 118)            

 

 

Esta citação de Ondjaki problematiza a possibilidade de se atribuir uma 

Nação à Literatura, provando que a literatura angolana – fruto de 

miscigenações – teria que englobar todos os nominalismos. A 

heterogeneidade167 da literatura é um dos factores a ter em conta quando as 

teorias e a Academia pretendem continuar a agrupar as literaturas dos países 

anteriormente colonizados, numa tentativa de homogeneização da História e de 

um passado colectivo representadas pelo Sul em contraposição com as 

literaturas do Norte (Ocidente):  

 

“Knowledge never appears in a vacuum and, for all its avowed antagonism to 

Eurocentric thought, postcolonial critique cannot of course entirely defy conceptual 

models associated with the west. (…) Accordingly, preocupations that today seem urgent 

and unprecedented, need to be historicized, and their novelty interrogated rather than 

presumed.” (Ganguly, K. 2004, pp. 162, 163)  

 

Além destes pressupostos, outras questões se colocam quando se 

pretende fronteirizar as literaturas, entre as quais se destaca o conceito de 

literaturas emergentes; esta nomenclatura parece-nos redutora, uma vez que a 

                                                 
167

 Sobre este assunto cf. Aguiar e Silva, V. M. de. 1997, pp. 31-33.  
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oratura e as estórias transmitidas pela voz através de gerações parecem ser 

relevadas do panorama da História e da Literatura. Tal como afirma Leite 

(2007, p. 106), essa Voz é um elemento-chave nas cenografias pós-coloniais 

nas literaturas africanas, porque “manifesta uma origem que conta”. A partir 

das tradições, dos costumes, das vozes e línguas nacionais fundam-se 

narrativas que procuram afirmar a sua nacionalidade e denunciar a situação 

colonial. As obras pós-coloniais inscrevem-se numa situação de coexistência 

que confirma a “necessidade de legitimar teoricamente novos campos literários 

e situá-los relativamente ao campo literário ocidental” (Leite, 2007, p. 99). A 

duplicidade que caracteriza estas obras entre o mundo geral e os contextos 

particulares de enunciação – ligados a territórios e a tradições próprias – é 

muitas vezes dificultada pela desvalorização que a academia europeia imprime 

a estas literaturas.          

Através do corpus em análise pretendemos demonstrar a partilha e a 

conciliação de universos simbólicos e linguísticos, em que a hibridação e a 

polifonia revelam uma interacção cultural. Pepetela, o único autor em que é 

evidente um fio histórico “evolutivo” inscreveu nas suas obras a necessidade de 

afirmação de uma literatura nacional/nacionalista, de denúncia, desdobrada de 

um modo implícito na GU. Este escritor, pelas suas obras, constrói cenografias 

e topografias de Angola, através da recuperação das suas tradições, ritmos e 

mitos para alicerçar a reconstrução da identidade de um país disseminado 

entre as guerras de libertação e as guerras civis. Em M, através de uma 

pluriversalidade de vozes narrativas, problematiza-se o conceito de raça e de 

hibridação – metaforizado na personagem Comissário Político – no dealbar de 

um ideário nacional que se pretendia justo e igualitário.  

Assim, a narração da nação e dos seus povos é contemplada nas 

páginas das obras de Pepetela que acompanham a evolução dos tempos e as 

problemáticas adjacentes a cada época. Em GU há um despoletar da 

descrença nos ideais que se prefiguram “nos Malongos da vida”; fruto da 

globalização esta mentalidade corrupta, associada aos cambas políticos, vai ter 

o seu expoente máximo em P, onde o autor, como referimos anteriormente, 

põe a nu várias perspectivas do seu país à procura de um rumo. Na sua obra é 
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visível uma metaconsciência sociológica que aponta os erros da globalização e 

a responsabilidade dos angolanos nas novas explorações “entre irmãos”.  

  Foi urgente a necessidade dos estudos pós-coloniais para repensar 

estas questões, no entanto, estes estudos levantam barreiras que podem 

incorrer em caminhos estreitos de compreensão. O eurocentrismo tem uma 

forte dificuldade em admitir o não domínio da Europa sobre os outros países, 

que “por razões várias e sobretudo a partir do século XVI, conseguiu impôr ao 

resto do mundo as suas concepções de passado e de futuro, de tempo e 

espaço” (Sousa Santos, 2009, p. 445). Actualmente, estas imposições estão 

presentes na avaliação das criações e manifestações artísticas de outras 

regiões do mundo, funcionando como um espécie de armadilha onde incorrem 

frequentemente o pós-colonialismo e o pós-modernismo. Neste sentido, estes 

estudos devem caminhar para uma história que supere  

 

“tanto o eurocentrismo como o anti-eurocentrismo eurocêntrico, tanto o 

ocidentalismo, como o orientalismo. (…) Só ela permitirá que o mundo se reconheça na 

sua infinita diversidade a qual inclui também a infinita diversidade das influências 

cruzadas, das semelhanças e das continuidades”. (Sousa Santos, 2009, p. 445). 

 

Esta história consiste em “tudo o que é atribuído ao Ocidente como 

sendo excepcional e único – sejam ela a ciência moderna ou o capitalismo, o 

individalismo ou a democracia – têm paralelos e antecedentes em outras 

regiões e culturas do mundo.” (Sousa Santos, 2009, p. 446)   

Abordar outras culturas e criações exige um olhar intercultural que 

apreenda e aprenda a interculturalidade do mundo e permita contribuir 

activamente para ela. Só assim, se consegue repensar e olhar criticamente 

para os paradigamas civilizacionais impostos nos países colonizados e 

repensar a História, corrigir os seus erros no futuro, evitando novos 

imperialismos que surgem com a globalização.  

Os estudos pós-coloniais, ao analisar a cultura do outro tendo como 

contraposição a cultura ocidental, silenciam as vozes daqueles que de facto 

foram as principais vítimas do processo de colonização, como avança Khan 

(2007, p. 84):  
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“I am suggesting that postcolonial studies have been, so far, a debate between 

academics and writers, whose experience of life can, undoubtedly, enrich the debate 

betwwen their peers. However, the postcolonial agenda cannot be limited to those 

discourses and to the thinking emerging, generally, from literary and academic sources. 

On the contrary, it has to be complemented by other voices that have remained 

anonymous, silenced, and subaltern.”  

 

Como analisamos neste trabalho de investigação, Portugal, enquanto 

país colonizador tem uma forma de actuação idiossincrática e a própria história 

da colonização portuguesa prova a sua ambivalência como país 

colonizado/colonizador. A ditadura que fronteirizou Portugal, submeteu os 

portugueses a uma colonização ideológica, impondo a participação nas guerras 

ultramarinas e a deslocação das famílias para as colónias para cumprir a sua 

missão civilizadora. Neste projecto empreendido pelo Estado Novo, as vozes e 

as vontades das mulheres foram silenciadas em detrimento da união da célula 

familiar e dos “bons costumes” que a mulher portuguesa deveria inculcar na 

mulher africana.   

Sousa Santos (2002) considera que o colonialismo português ao ser 

protagonizado por uma país periférico tornou-se um colonialismo subalterno2, 

originando que as colónias “fossem incertas de um colonialismo certo”. E 

acrescenta: 

 

         “A subalternidade do colonialismo português é dupla, porque ocorre tanto 

no domínio das práticas coloniais, como no dos discursos coloniais. No domínio das 

práticas coloniais, a subalternidade está no facto de Portugal, enquanto país 

semiperiférico, ter sido ele próprio, durante um longo período, um país dependente da 

Inglaterra, em certos momentos, quase uma “colónia informal” da Inglaterra” (Sousa 

Santos, 2002, p. 26) 

  

Esta subalternidade conduz-nos ainda às relações entre o colonizador 

/colonizado e ao próprio conceito de português colonizador, ao qual se junta a 

temporalidade do colonialismo. Assim, os jogos de temporalidade estão 

                                                 
2
 A questão da subalternidade, advém, na perspectiva do mesmo crítico, do facto de Portugal ter sido dependente de 

Inglaterra e isso reflecte-se nas práticas coloniais e nos discursos (Sousa Santos, 2002, p. 26). 
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implícitos nas sociabilidades e identidades comuns aos colonizadores e 

colonizados e aos vínculos que se foram criando.  

A interdição à Escola e à instrução, bem como o impedimento de uma 

participação activa nas esferas públicas e políticas secundarizaram o papel da 

mulher, tornando-a fútil e objecto de frustrações, tal como afirma Margarida 

Calafate Ribeiro sobre as “mulheres do Stella”: 

  

“(…) as “mulheres do Stella” sustentam a casa portuguesa ao ritmo do disfarce 

requerido pela sociedade em que estão envolvidas, preenchendo o hall com o discurso 

que os homens esperam delas – meias, lingerie, loiças, filhos, heroísmos dos maridos – 

e representando-se como ventríloquos dos maridos, como as vê Evita, ou seja, 

encenando a verticalidade da família portuguesa que representavam, e assim 

providenciando a “moldura” para os pseudo-patrióticos discursos políticos des de a 

conferência do oficial cego à conferência de imprensa do General.” (Calafate Ribeiro, 

2004, p. 396)        

 

Através da análise de A Costa dos Murmúrios, de Lídia Jorge e de Os 

Cus de Judas, de Lobo Antunes ficámos com a percepção das rasuras e das 

fragilidades da história colonial portuguesa, que no comprometimento dos 

homens e mulheres na guerra, estimulou uma política de colonização, 

promovendo uma paz, disfarçando a guerra. Em Os Cus de Judas, o narrador- 

personagem exerce medicina-militar na Guerra Colonial, sobre a qual a 

instituição militar exerce o seu poder, exigindo-lhe a reconstituição dos corpos 

dilacerados na guerra.Através desta metonímia, o próprio narrador vê-se 

comprometido na reconstrução de uma pátria enferma, o que contribuiu para a 

sua falência pessoal, profissional e histórica, entregue à sua pobre 

“conformação de prisioneiro” (Antunes, 1984, p. 176) . Estas falências 

ideológicas dominam aqueles que se deslocam para um outro território para 

participar numa guerra na qual se sentem descomprometidos e em que não 

acreditam; é através destes testemunhos que surgem caminhos para repensar 

a história colonial e pós-colonial e pensar o futuro dos países intervenientes no 

processo de colonização com um apelo a um universal que seja um 

„pluriversal‟. (Sousa Santos, 2009, p. 414)    
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Esta multiperspectiva da cultura ainda encontra resistência nas 

academias, e a universidade - enquanto instituição - continua a ser o bastão da 

resistência contra a “baixa” cultura e, simultaneamente, pretende controlar o 

seus lucros: 

 

“The paradox of the university as instituition today is that it continues to be a 

bastion of resistance against “low” culture, while being increasingly committed to pursuing 

the aims of the lowest possible common denominator of cultural achievement: marketable 

profits. For Europe, this is a new situation.” (Braidotti, 1994,p. 248)      

 

Os estudos pós-coloniais – ainda que por vezes envoltos numa imagem 

de um ocidentalismo imperialista – vieram suscitar questões e alargar os 

campos de estudos cristalizados pelas academias europeias. Inicialmente, a 

Literatura foi o veículo para os escritores apelarem para uma intervenção activa 

dos povos na luta pela libertação, de que é exemplo a obra de Pepetela e os 

ritos de afirmação de Ana Paula Tavares. A oralidade e as tradições africanas, 

até aqui, por vezes ocultadas pela força dos colonizadores, começam a 

encontrar o espaço de que necessitam para criarem a sua própria escrita. No 

caso de Angola, a literatura mostrou muito cedo desejo de se emancipar, 

particularmente através da poesia. A literatura, servindo-se das estórias, faz 

longas incursões na História e, contestando a raíz única identitária, sempre na 

senda do rizoma aberto e na contemplação de um mundo multicultural, 

encontra no romance a sua verdadeira expressão para recuperar a identidade 

cultural. A escrita vai remarcar uma situação urbana168 que finalmente soube 

servir-se da voz de uma terra que actualmente é uma Nação – República 

Popular de Angola. Sobre este assunto, Venâncio (1992, pp. 60,61) afirma que 

a “vontade expressa dos autores angolanos em vencer barreiras citadinas e 

também as do analfabetismo, é condição bastante para particularizar a 

literatura angolana no contexto lusófono e no africano.” E, neste caso, expandir 

o seu alcance fora do contexto africano: “Pois se a literatura angolana é de 

                                                 
168

 Neste sentido espaço é história, a cidade assume-se como uma componente importante da construção espacial 
colonial; através do espaço urbano fez-se a ligação entre Primeiro e Terceiro Mundos, pela geometria de poder entre o 
material e o ideológico. No período pós-independência assistiu-se à reconfiguração arquitectónica, através da 
renomeação topográfica, dos edifícios, ruas, estátuas. Leite, A. M. (2009) observação directa no Workshop História na 
Literatura Moçambicana Pós-colonial, inserido no Congresso subordinado ao tema Contemporary Africa(s): current 
artisitc interventions after the “Post”, realizado nos dias 14-15 de Maio de 2009, na Universidade do Minho.     
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todas as literaturas lusófonas a mais africana, aquela que mais cumpre o 

realismo africano, também é verdade que, ao dirigir-se – ou apenas 

pretendendo dirigir-se – ao leitor angolano, se separa desse contexto”.   

A presença do colonizador apagou a diversidade cultural, impôs a 

monocultura, originando a dicotomia eu/outro, fazendo tábua rasa da cultura do 

colonizado. A questão que se coloca é redescobrir a cultura angolana no 

passado e no presente no quadro das nacionalidades/internacionalidades e 

ponderar o seu posicionamento nos diferentes contextos. 

A literaratura angolana, mesmo influenciada pelas teorias culturais e 

literárias do Ocidente169, consegue autonomizar-se; mantendo as 

características de uma literatura independente, projecta-se na universalidade e 

quanto mais se afirma como universal, mais cava as suas feridas profundas e o 

escritor angolano, dotado de uma profunda consciência social, delineia um 

caminho para a conquista de um lugar digno para a pátria angolana, mostrando 

que esse lugar só pode ser um constructo da própria criação angolana. 

Nas actuais obras, e concretamente nas que constituem o corpus deste 

trabalho de investigação, surgem personagens africanas e referências 

concretas aos falares e ritos tradicionais, o que revela que o futuro da literatura 

angolana passa pelo desenraizamento das origens e projecção no mundo. O 

universo africano começa a ser visto de dentro, embora influenciado pela 

cultura do escritor enquanto viajante que nos revela novos sentidos de ser no 

espaço.   

Mas, independentemente das ideologias, tradições e mitos, a escrita 

continua a depender do escritor, particularmente, do trabalho que imprime na 

sua língua; as literaturas angolanas escritas também em língua portuguesa 

                                                 
169

 Qualquer texto não pode ser concebido fora do seu contexto e intertextos, há sempre um contexto vertical onde se 
inscrevem regras e ensinamentos e nesta interacção de códigos, é importante salientar a influência dos diversos 
constructos literários ocidentais – especificamente do Português - em Angola. O escritor angolano para inscrever as 
literaturas orais e construir a sua própria literatura vai escrever sobre policódigos ocidentais, apropriando-se das suas 
regras e subvertendo-as. As influências exercidas sobre o sistema semiótico literário por outros sistemas modelizantes 
secundários de natureza estética – música, cinema, pintura – embora verificáveis a qualquer nível do policódigo 
literário, ocorrem muito frequentemente ao nível do código técnico–compositivo.  
A obra de Ondjaki é exemplo desta interdinâmica entre códigos e da sua subversão; herdeiro de contextos verticais, 
enriquece os códigos semântico-pragmáticos, pela escrita de narrativas curtas, Ondjaki transforma o conto em “short-
stories” para conseguir inscrever uma tradição literária de uma literatura oral, sem escrita.  
Salienta-se também as influências das músicas e dos ritmos de Angola na Literatura, os códigos fónico-rítmicos são 
adaptados à especificidade dos contextos; a recorrência ao estilo “coloquial” para grafar conversas passadas na mesa 
do café também concorre para a subversão das regras do código grafemático, criando um estilo próprio de fazer 
Literatura. 
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acompanharam a construção do poder político, no entanto, essa mesma língua 

foi “domesticada” de acordo com as suas aspirações e modos de fazer 

literatura.  

Na literatura angolana, a ficção não consegue iludir as questões ligadas 

à nação/nacionalidade e ao poder. A crítica social subjacente nas obras de 

Pepetela, e as várias interrogações formuladas através das suas obras não 

apontarão para uma tentativa de corrigir aspectos que pareciam incorrigíveis na 

perspectiva ocidental? Independentemente desta ou outras interrogações, a 

obra literária de Pepetela serviu para revelar as debilidades de uma terra que, 

desde as origens, não teve condições nem oportunidade para se auto-afirmar, 

devido ao interesse que despertara nos colonizadores e ao controlo exercido 

sobre os angolanos. De igual modo, os seus romances serviram para 

questionar os fundamentos da História e o rumo que ela tomava, num tempo 

que deveria ser pacífico e de consolidação de identidade. A sua obra é, 

sobretudo, a expressão de um homem angolano influenciado pela cultura 

europeia que, depois das lutas do país e das suas próprias lutas pessoais, 

tenta reconciliar-se com as origens e relançá-las para o fundamento da 

Literatura Angolana. 

Inicialmente os movimentos negritudistas projectam a imagem do Negro 

glorificado, com o objectivo de valorizar as suas potencialidades e afirmarem-

se face ao imperialismo branco ocidental. No contexto das guerras de 

libertação, Pepetela questiona a fronteira de culturas e nacionalidades, a raça 

enquanto factor de diferenciação/ exclusão social, que apenas a lucidez do 

Comissário Político lhe permitiu visualizar o “caminho de areia no meio da 

areia” (M, p. 287). Em M levanta o véu sobre a problematização da raça e 

esboça uma epistemologia, através da pluralidade de vozes/raças que se unem 

com o objectivo comum – a luta pela independência de um país – Angola – e 

que representa a unidade plasmada na identidade nacional; sem anular as 

diferenças de cada homem enquanto pertencentes a cada raça, M é uma obra 

que desmistifica heróis, enquanto disseca a alma humana por dentro; descreve 
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cenários dilacerados, confrontando o homem “hum bicho da terra tão 

pequeno”170 com a sua “irrisória” (M, p. 287) condição.   

Com a distância temporal, através da depuração da escrita, há já uma 

apropriação dessas conotações e a subversão das mesmas; é o narrador, 

enquanto viajante/ser do mundo que derruba preconceitos. Ondjaki, em BDC, 

com uma linguagem impregnada de sinestesias, associa os cheiros à 

nacionalidade:  

 

“Estava muito calor, e lembro-me de ter sentido uma vez mais aquele cheiro 

assim generalizado da catinga. (…) Mas aquele quente-abafado misturado com cheiro a 

peixe seco queria dizer, isso sim, que tinha chegado um voo nacional. Não ia ao 

aeroporto muitas vezes, mas estas coisas todo o mundo sabia, ou melhor, cheirava. 

Fingi que estava a limpar o suor da testa com a manga da t-shirt e aproveitei para cheirar 

o eu sovaco. Podia estar pior…, pensei.” (BDC, p. 37)     

 

E pela ironia repensa a raça do ponto de vista do ocidente: “Eu já tive 

nas europas, já te falei; aquilo é de mais: cor da pele, avilo?, pode te 

desgraçar” (QMTN, p.115) nas suas reflexões pelas madrugadas, o narrador 

denuncia a mentalidade do tuga: “Ouve, uí, eu bazei da tuga por causa disso 

então, os olhos dos outros tavam a me querer ensinar outra pessoa que não 

era eu, (…) A tuga faz mal, avilo, coração que muda de cor, outras manhãs, 

mbambi a dar do osso, você já não quer acordar” (QMTN, p. 115) e ironiza as 

formas do corpo da mulher portuguesa: “Mambo que às vezes penso – epá, 

vais rir, eu sei, mas é o rabo das tugas… Meu, tábua d‟engomar, a xoetice 

toda? Rabo foi aonde então, Nzambi as castigou assim porquê?” (QMTN, p. 

115). Há nestas observações da tuga denúncias à imposição e à abertura 

ainda coarctada dos portugueses face às diferenças culturais: “ (…) eu fico 

mesmo a pensar que a cultura está mesmo até nos nossos olhos de pessoas, 

tas a rir?” (QMTN, p. 116)    

A glorificação do negro preconizada pela Negritude dá, actualmente, 

lugar à visão do homem na sua inteireza, com as suas virtudes e defeitos; hoje 

os escritores denunciam a neocolonização praticada pelos negros sobre os 

negros – P, de Pepetela é uma obra exemplar para demonstrar esta exploração 
                                                 
170

 Camões, Os Lusíadas, estância 106, Canto I.  
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do negro/negro e outras problemáticas como a prostituição e as condições de 

vida dos meninos de rua, objecto de descuramento político e social.      

Apesar de toda esta ebulição que se viveu em Angola com a 

independência e que foi registada na literatura angolana, ainda é prematuro 

traçar uma periodização literária171, no entanto, registam-se saltos qualitativos, 

mais do que quantitativos de concepção da própria arte da escrita. Depois de 

uma primeira fase de produção de literatura fundacional, a independência 

possibilitou a convivência de várias culturas e os escritores empreenderam 

uma procura criativa de formas de se expressarem, posicionarem e 

desvincularem da dicotomia branco/preto, relação de colonizador/colonizado 

para assumirem - pela escrita - em termos humanos a libertação que 

conseguiram da Nação.    

A arte verbal revelou-se de uma importância extrema para a 

compreensão das tradições e costumes dos povos, esta arte tradicional opõe-

se à arte escrita que privilegiava o artista como um criador. A tradição oral, 

enquanto património colectivo, sustenta a escrita e propicia ao escritor uma 

união indissolúvel com o solo e a própria sociedade; o escritor angolano soube 

servir-se da voz para reencontrar as raízes culturais e identitárias da terra que 

é hoje uma nação, República Popular de Angola, e é neste sentido que o 

escritor pós-colonial angolano contraria a tendência hegemónica das 

academias do Ocidente que pretendem englobar no termo pós-colonial todas 

as culturas dos países colonizados, anulando as suas particularidades, tal 

como afirma Gurnah (1997, p. 82): “The objection to such a conception of 

culture is that a colonised one, one derived from colonial mapping of the world 

as the West and the Rest.”  

A oralidade é um suporte para a recuperação de um património cultural, 

como um palimpsesto para a criação romanesca e sustentação da história 

angolana; no caso de Pepetela, dotado de um olhar sociológico, este escritor 

analisa a sociedade e imiscui-se em ambiências e personagens dos seus 

                                                 
171

 Como periodização literária referimo-nos às designações periodológicas que se atribuíram às épocas de produção 
das obras literárias. Na Literatura Ocidental, umas foram elaboradas ex post facto por historiadores de arte e de 
literatura e outras que foram utilizadas pelos próprios escritores e artistas de um determinado período para a si 
mesmos se caracterizarem e distinguirem. Estão, no primeiro caso, designações como Renascimento, barroco, 
maneirismo, classicismo, rococó; no segundo caso, designações como romantismo, realismo, simbolismo, futurismo, 
etc. Sobre este assunto cf. Aguiar e Silva, V. M. de. 1997, p. 430.  
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romances – caso de LU e de GU. Ao participar nas estórias (quer como escritor 

em LU com a função de escrever o próprio romance em que se insere, quer 

como guerrilheiro em GU), Pepetela assume o seu comprometimento na 

História e o seu contributo para a sua correcção e, como escritor pós-colonial, 

preenche a visão do leitor sobre o passado do seu país (pela recuperação das 

histórias de fundação). Pelo multiperspectivismo narrativo, Pepetela sustenta a 

história nas suas pluriversões e delineia uma visão do presente, onde deixa de 

culpabilizar totalmente os colonizadores pela situação do país, para lançar um 

olhar crítico ao próprio povo angolano – exploração negro/negro – e projecta 

um futuro de comprometimento do povo angolano na reconstrução da 

identidade de Angola.   

Pela sua maestria, Manuel Rui proporciona-nos uma linguagem de 

espectáculo, compassada pelo ritmo das conversas das personagens – sem 

necessidade de marcas gráficas de discurso directo-indirecto – recupera o 

contexto vertical de que fazem parte as tradições e as estórias. Em Manuel Rui, 

a escrita inscreve e escreve as vozes da terra e combate os excessos de 

generalização das teorias ocidentais; em QMDSO, pela verbalização satírica 

proveniente da lucidez e intolerância das crianças face à conjuntura política e 

social, o escritor delata a falência ideológica proveniente da inadequação do 

sovietismo à realidade angolana; as personagens movem-se à deriva, na 

“onda” a remeter para a “ausência ou não firmeza de princípios político-

ideológicos”, tal como afirma Venâncio (1996, p. 107):  

 

“É por esta fragilidade de princípios que Ruca – uma das personagens da novela 

– critica os “mais-velhos”, exclamando “Quem me dera se onda”, quando os vê a todos 

em cavaqueira amena à volta das febras extraídas do porco que havia marcado a 

discórdia inicial no prédio onde se concentra a acção da novela, a qual, não 

casuisticamente, termina precisamente com essa exclamação.”  

 

O desfile de personagens das suas obras concorre para o retrato de 

Angola dominado por uma pequena burguesia urbana que está na base de um 

“egoísmo urbano” (Venâncio, p. 108) que gravitava no aparelho de Estado, com 

o objectivo de satisfazer as suas necessidades primárias e de luxo; é exemplo 
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paradigmático Joaninha de CM, obcecada pelo seu corpo e a viver uma vida de 

futilidades à sombra de Feijó que, por sua vez, era chefe de um departamento 

ministerial. Estas personagens vão ter a sua correspondência actual nos 

Malongos e Capossos ficcionados por Pepetela.  

RS é, na nossa perspectiva, uma obra maior do panorama da Literatura 

Angolana. Através de entidades que se movem do Sul para o Norte, mapeia-se 

o processo identitário do país. Ao romper com a distinção clara entre 

colonizador/colonizado, a identidade terá de ser reconstruída nas margens das 

representações e num movimento que se processa das margens para o centro; 

neste contexto surge o espaço de fronteira que, mais do que uma linha, 

representa as diferenças culturais que Manuel Rui fez aportar a uma ilha. Pela 

diversidade e convivência das diferenças, nos passos e movimentações das 

personagens, estão, de uma forma elevada, gizados os saltos qualitativos da 

Literatura Angolana.  

Na senda destas práticas discursivas de novos projectos de escrita, 

actualmente é Ondjaki (aparentemente sem grandes seguidores) na narrativa e 

Ana Paula Tavares na poesia aqueles que estão a propiciar à Literatura 

Angolana uma viagem, de passaporte angolano, sem dúvida, mas 

conseguindo, sem nunca se desvirtuarem das suas origens, concretizar aquela 

simbiose entre terra-lugar/lugar-Mundo. 

Dessa interacção entre culturas e línguas, as escritas vão recuperar o 

“mundo a várias línguas” antes da descoberta “das maldições e do verdadeiro 

lume das linguagens”. (Tavares, 2004, p. 112).  

O uso da língua portuguesa foi resultado da opressão colonialista, mas 

este instrumento transformou-se numa arma de libertação para o povo 

angolano; para os escritores, maior que o problema da língua era o 

silenciamento/a proibição de uma literatura angolana. Porém, ao escrever na 

língua do opressor, a literatura angolana teve um alcance muito mais vasto e a 

língua portuguesa foi/é angolanizada, resultando numa vitória da “angolanidade 

e do seu universalismo”. (Andrade, 1980, p. 51)  

Neste contexto, parecem reunidas mais condições para que a literatura 

seja mais Angola, isto é, não é uma questão apenas de língua, mas de 

essencialidade, onde a mulher seja tratada na sua própria condição, as crenças 
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constituam a alma do povo e a língua seja, então, essa particularidade que 

respira a cor; seja ela designada por oratura ou por falares. Este novo rumo 

que nos parece seguir a literatura angolana implica novas abordagens e, 

simultaneamente, novos olhares ético e estéticos, pressupondo uma expansão 

dos paradigmas. Definir esta literatura como literatura angolana de língua 

portuguesa é anular a diversidade das sociedades multilinguísticas e 

multiculturais de um país que se caracteriza pela sua plurifonia. O uso da 

língua portuguesa passou pelo processo de apropriação, fazendo dela uma 

língua própria que concorre para a revitalização cultural e integração das 

línguas nacionais e, por isso, a “justaposição violenta deu lugar a esse carácter 

da supra-individualização (…) e das relações em termos iguais”. (Andrade, 

1980, p. 131) Tal como referiu Noíto em RS, a língua “é de quem aprendeu” 

(RS, p. 113) e uma das características da escrita angolana consiste em recriar, 

reconstruir e elaborar linguagens, como processo de libertação semântica e, 

por este procedimento de regionalização, se concretizarem temáticas e 

conteúdos universais.  

Partindo da ideia de que “cada homem é uma nação, feita de diversas 

nações” (Couto, 2009, p. 25) passa pela escrita a revelação de entidades e 

identidades, a recuperação da nação oralidade e a concretização dessa 

simbiose das línguas para a recuperação de especificidades culturais que 

sustentam esta, ou qualquer Literatura.   

Nas obras de Pepetela e Manuel Rui as influências das línguas 

kimbundo e umbundo são muito frequentes; é talvez a escrita de Ondjaki que 

se vem a aproximar mais do que se virá a definir como variante da língua 

portuguesa em Angola, no registo popular. Através do recurso ao discurso 

directo frequente, as páginas das suas obras são falagens de rua, de café, de 

convivência de línguas e códigos que compõem os sistemas modelizantes e, 

por este facto, da sua obra emana a essencialidade angolana.  

Com influências já distintas das de Manuel Rui, em QMTN misturam-se 

as línguas portuguesa, umbundu, kimbundu, línguagens de meninos de rua, e 

são frequentes as corruptelas do inglês172, facto este que se associa à 

                                                 
172

 São exemplo desta influência e apropriação linguística do inglês expressões como “bróda” (do inglês brother) – 
amigo, o mesmo que camba; “múve” (do inglês move) – iniciativa; “uáine” (do inglês wine) – vinho, nait (do inglês night) 
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globalização. Ondjaki é já um escritor viajante e em QMTN faz uso do seu 

conhecimento do mundo para suscitar questões que a globalização acarretou. 

O narrador confessa que “gosto muito disso – acreditar no impossível das 

palavras, lhes maltratar no português delas, ser livre na boca das estórias e me 

deixar tar aqui, sentado dentro de mim, abismático. E sonhar!” (QMTN, p. 110). 

Através do registo de língua popular, com intromissões de um calão jovem, 

interseccionam-se outros códigos, como o ritmo do Rap e do Cu Duro, que 

subvertem e modificam as regras do policódigo literário, resultando numa 

escrita musicada. O à vontade de estar na mesa do café a beber cerveja com o 

avilo resulta num estilo coloquial aberto, trazendo para a literatura uma 

realidade através da liberdade linguística173.  

Sem ainda considerarmos uma abordagem da periodização da literatura 

angolana no sentido canónico174, esta caracteriza-se por movimentos 

específicos. A Literatura fundacional pautou-se pela necessidade premente de 

afirmação de identidade, centrada nos problemas sociais resultantes do 

obscurantismo imposto pela colonização e, por estas razões, o herói da 

Literatura Angolana está “despido da auréola elitista que o isola num pedestal 

frio e etra-estrutural”, mas antes é “um exemplo do quotidiano no dever, na 

concepção de vida e dos seus novos valores”, adquirindo uma “dimensão 

ideológica e humana” (Andrade, 1980, p. 109). Pepetela foi interventivo na 

construção da História e da História da Literatura, numa época anterior 

escreveu uma obra tematicamente posterior, provando que a literatura, muitas 

vezes, se antecipa à História. A sua obra acompanha estes movimentos 

literários, desde a recuperação da vitalidade da oratura, dos ritmos e das 

                                                                                                                                               
– noite. São também frequentes jogos fónico-rímicos e grafemáticos – “fasmigerados, faz-megerados, falmisgeraldos, 
como dizia o Kota Guimas (…)” (QMTN, p. 37), “ar cancionado” (p. 93), expressões como “bi querful” (p. 83) e jogos de 
palavras como “Catinguê-cardan” – a partir de catinga e da linha de perfumes Pierre Cardin.        
173

 Esta referência invoca os movimentos de valorização das línguas do Brasil, o “gripo de Ipiranga” literário – “Tupy or 
not tupy?”.  
174

 O próprio conceito de cânone é motivo de reflexões na teoria literária contemporânea, devido aos critérios 
configuradores de um “cânone”. Se I. Lotman pensou que a estética da diferença domina alguns cânones, outros 
defendem uma estética de identidade, através de universais estéticos. Sobre este assunto cf. Bérrio, 1989, Teoria de la 
Literatura, Espanha: Cátedra. 
Embora a literatura canónica seja valorada como um património cultural que identifica de modo insubstituível a própria 
comunidade nacional, como é constituído através de juízos valorativos que incluem ou excluem autores e obras e 
sendo a sua constituição uma contínua tensão entre agentes e as forças que disputam a hegemonia do poder 
simbólico, o cânone está sempre sujeito a modificações diacrónicas, de acordo com a variação dos valores estético-
literários, dos factores culturais, sociais, etc., embora apresente constâncias e permanências.  
Yvancos (2001, pp. 411-454) sobre este assunto postula o seguinte: ”Todo o cânone se resolve como estrutura 
histórica, o que o converte em cambiante, movediço e sujeito aos princípios reguladores da actividade cognoscitiva e 
do sujeito ideológico, individual ou colectivo, que o postula.”      
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tradições angolanas para a reescrita da História em LU, viveu as lutas de 

libertação e as guerrilhas internas descritas em M, e é em GU que se assiste à 

transformação de um ideário ideológico-político numa desilusão. Os “Malongos 

da vida” que pulularam/pululam em Angola após a independência e que na 

época actual se repercutem nos Capossos, de P personificam a realidade 

angolana e, através da humanização dos fracassos ideológicos, o escritor 

continua a sua função social de intervenção.  

Pela sátira social, Manuel Rui também aponta as fragilidades dos 

sistemas políticos que vigoraram em Angola no período de pós-independência 

e é com Noíto em RS que trilha este novo caminho que a identidade de Angola 

terá que percorrer para diluir fronteiras e destruir barreiras na compreensão dos 

povos à escala dos seus próprios países.  

Ondjaki suscita as seguintes reflexões na citação de abertura do capítulo 

sobre a definição da literatura - é literatura mestiça? “ (…) porque literatura 

negra?, e branca, ainda?!”- nas quais existe em si o gérmen das próprias 

respostas; ao escritor cabe o trabalho de recriar com uma visão actual 

concepções universais com raiz própria e fazer uma literatura que, sem deixar 

de ser angolana nas suas mais diversas acepções, com as suas mais amplas 

abrangências, sem poder rasurar as suas profundas cicatrizes, inevitavelmente 

mergulhada em tempos para o bem e para o mal de globalização, uma 

Literatura, repita-se, que é sem outras necessárias roupagens Literatura.  
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Conclusão 

 

 

O corpus, considere-se restrito, que trabalhámos de uma forma mais 

esquadrinhada, e necessárias abordagens a outros textos criativos por 

exemplaridade, ilustração, comparação, enquadramento de qualquer tipo, 

permite-nos, não exactamente extrair conclusões, mas chegar a algumas 

reflexões.  

 A conclusão é sempre qualquer coisa de muito fechado, muito definitivo, 

diríamos mesmo muito finalizado para matéria tão potencialmente infinita como 

o é a arte.  

Por outro lado, os autores que visitámos são gente em produção e, 

portanto, um livro aberto, uma obra por escrever, que revelará, certamente, 

muitas outras e novas surpresas.  

  À excepção de Pepetela onde se vislumbra uma espécie de caminho 

percorrido, e não queremos com isto dizer evolutivo, no sentido restrito do 

termo, os outros autores dificilmente poderiam ser pautados por cronologias, 

mesmo as mais estreitamente históricas, embora um texto sendo inconcebível 

fora dos seus contextos, contenha em si nos termos de relação intrínseca uma 

inevitável coesão-coerência.  

Manuel Rui, por exemplo, é “indatável” além de não caber em “gavetas” 

estético-teóricas (aqui entrámos em linha de conta também com o poeta que 

não participou, pelo menos num sentido assim delimitado, neste trabalho).  

Ondjaki, a “criança” literária da Literatura Angolana que bebeu do “kota” 

Manuel Rui muito da sua maestria de conversador-contador, é um hábil “avilo” 

da cena literária, um viajante atento de mundos com uma rara capacidade de 

reflexão que faz dele um ponto de referência de uma ancestral jovem 

Literatura.  

Ou seja, não nos ficam dúvidas de que a Literatura Angolana tem o seu 

contexto vertical, embora complexificado: um, o apropriado e reconfigurado da 

língua literária do português, outro, o próprio, e vamos situá-lo só em termos de 

“littera”, muito próximo, quase em coexistências, por vezes no mesmo autor 

(Pepetela, por exemplo) mas, sem dúvida, Tradição literária. 
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   Estas considerações, ou por causa delas precisamente, levam-nos a 

concluir que não se pode fazer ainda uma periodização literária nos moldes 

canónicos, o que não impede de concluir que existe uma Literatura Angolana, 

logo, Literatura. A arte não se “fronteiriza”; por isso é arte.     

No primeiro capítulo desta tese procurámos fazer uma viagem pelo 

tempo, na tentativa de clarificar a história do colonialismo em torno das suas 

diferentes perspectivas. Nesta abordagem, pretendemos clarificar o campo de 

estudos pós-coloniais, bem como suscitar reflexões/ questões em torno da 

teoria e da sua aplicação em campos culturais e literários específicos.  

Através da análise do corpus literário, sustentámos as veracidades 

históricas, provando que no caso específico angolano, a Literatura tem-se 

antecipado à História, tem tido sempre a função de agente de formação da 

consciência da cidadania cultural. Esta Literatura possuiu, inicialmente, uma 

função didáctica, informativa e formativa que procurou, através das tradições e 

culturas, resgatar a identidade e apontar os erros numa tentativa de mostrar 

que a “História está errada”175.      

Os grandes desafios advindos da independência, da globalização e das 

mudanças culturais e estruturais da Humanidade suscitaram a abordagem dos 

conceitos de universalidade, multiculturalismo, neocolonialismos por insistência 

de imperialismos culturais ocidentais.  

Procurámos demonstrar, pela escrita dos escritores angolanos, a 

necessidade da criação de “espaços de liberdade” para alicerçar as vozes da 

terra e as idiossincrasias que através do fio memorial são recuperadas e se 

inscrevem numa literatura de alcance universal.     

No segundo eixo deste trabalho foi nossa intenção clarificar, pelo corpus 

textual, a exemplaridade de uma literatura que, pelas condições históricas, é 

fruto de contaminações culturais, linguísticas e se inscreve como transnacional.  

Reflectimos o lugar da língua portuguesa, enquanto herança do invasor 

e espaço de interferências criadoras. 

Sem perder de vista o processo de formação e funcionamento das 

literaturas angolanas, centrámo-nos no estudo das obras, com intenção de 

expor as dinâmicas ideológico-literárias que as geraram, pois só assim se 
                                                 
175

 Neto, Agostinho. (1987) A Renúncia Impossível. Lisboa: Imprensa Nacional da Casa da Moeda.  
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compreende a apropriação de determinados conceitos e a formação de uma 

consciência nacional que ajudou a enformar a literatura ao ponto de a formar 

enquanto tal: Literatura. Questões como a diversidade cultural, conceito de 

margem, fronteira, assim como multiculturalidade e hibridismo contribuíram 

para repensar as problemáticas destas literaturas tão fatidicamente sempre 

consideradas emergentes.   

As questões aqui abordadas, desde o cruzamento de tempos e lugares, 

de vivências, instauração de criação, de problematizações despoletadas pelo 

olhar analítico a partir de dentro conduziram a desocultações e propiciaram 

uma leitura com um novo olhar.    

Esperámos ter contribuído para a construção da depuração do conceito 

de margem com o intuito de reforçar a centralidade histórico-literária, resultante 

do labor artístico. 

Assim, queiram ou não as instâncias mais conservadoras, há uma 

pujante Literatura Angolana, herdeira e herança do português.     
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