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No aeroporto o menino perguntou: 

- E se o avião tropicar num passarinho? 

O pai ficou torto e não respondeu. 

O menino perguntou de novo: 

- E se o avião tropicar num passarinho triste? 

...A mãe teve tonturas e pensou: 

Será que os absurdos não são as maiores 

virtudes da poesia? 

Será que os despropósitos não são mais carregados de 

poesia 

do que o bom senso? 

Ao sair do sufoco o pai refletiu: 

Com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende 

com as crianças. 

E ficou sendo. 

 

 

Manoel de Barros 

 

 
 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

 Este trabalho propõe uma reflexão sobre a presença do riso e de seus mecanismos, tais 

como a ironia, a paródia e a comicidade, além da representação das personagens infantis em 

narrativas angolanas que focalizam o ambiente distópico do pós-independência com vistas a 

mostrar como o risível e a infância se configuram como elementos narrativos e ideológicos de 

cunho crítico e utópico. Como objetos de estudo foram eleitas as obras Quem me dera ser 

onda, de Manuel Rui, e Avódezanove e o segredo do soviético, de Ondjaki. 
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 RESUMEN  

 

 

 Este trabajo propone una reflexión sobre la presencia de la risa y sus mecanismos, 

como la ironía, la parodia y la comedia, más allá de la representación de los personajes de los 

niños en las narrativas de Angola que se centran en el medio ambiente distópico de la post-

independencia, a fin de mostrar cómo risible y la infancia se caracterizan como elementos 

narrativos e ideológicas de naturaleza crítica y utópica. Como se escogieron objetos de 

estudio que las obras Quem me dera ser onda, de Manuel Rui, y Avódezanove e o segredo do 

soviético, de Ondjaki.  
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Introdução: do riso à luta: o papel da infância no pós-independência 

 

 A forma como a África nos chega, principalmente pela mídia, molda, muitas vezes, a 

nossa percepção sobre as questões que envolvem este continente, ancorando nosso 

pensamento em bases deturpadas que focalizam as visões unilaterais de guerras, de fome, de 

uma natureza exótica e selvagem, de tribos em conflito e de estigmas religiosos. Essas 

construções imagéticas, por sua vez, são buscadas na expressão literária dos países africanos, 

por leitores moldados por essas “ideias prontas”, fazendo com que seja necessário repensar a 

visão que se tem não só do continente como também de suas expressões artísticas, de forma a 

descolonizar o olhar e as expectativas que sobre elas são construídas. 

Repensar a África literariamente, descolonizando-a, pressupõe analisar criticamente os 

lugares de onde os autores falam e as estratégias de que se utilizam para ficcionalizar o seu 

tempo e o seu espaço. Nesse sentido, interessa-nos pensar, nesta dissertação, já como forma 

de deslocamento, as representações da infância em duas obras pontuais, assim como a 

utilização do riso e de seus recursos, que se fazem os fios condutores dessas produções que 

tentam dar conta das especificidades da nação em si, além de demonstrar o trabalho estético e 

artístico que as sustentam. Ao colocar em cena o indivíduo, o seu papel e o espaço que 

ocupam, os escritores acabam por discutir os rumos tomados pela nação e o próprio fazer 

literário, sempre deixando claros os valores estéticos, éticos e ideológicos que os movem.  

Quando começamos a pensar o presente trabalho, receamos que a escolha do riso 

como eixo da leitura pudesse representar certa incongruência, pois poderia soar destoante a 

sua utilização como elemento condutor de narrativas que estariam ligadas ao registro das 

experiências ocorridas no mundo empírico sem passar por qualquer espécie de filtro. Além 

disso, preocupava-nos que, dada a aparente ambivalência entre o risível e o sério, a sua 

utilização como força promotora de reflexões em produções que tematizavam situações nas 

quais a dor aflorava, seja pela referência à guerra ou à situação social degradante e opressora 

contemporânea, não fosse bem aceita. 

No entanto, a constatação de que o riso era utilizado como possibilidade de discussão 

e de resolução de conflitos de alto impacto, como são as questões próprias da guerra – a 

guerra civil contextualizada nas narrativas e a guerra de libertação, ainda ressentida pelos 

cidadãos angolanos – e da opressão e da violência verificadas ainda na contemporaneidade, 

mostrava-nos que ele tinha muito a dizer. Tornou-se clara a percepção de que o risível era o 

fio condutor, tanto da exposição como da análise das estruturas econômicas, políticas, sociais 

ou culturais que se resgatavam pela escrita literária, o que representava, a nosso ver, uma 
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forma de desestabilização de “certezas” incipientes ou “verdades” cristalizadas já em certa 

medida projetadas na e pela literatura. Essa marca desestabilizadora do riso nas malhas 

ficcionais é destacada por Maria Teresa Salgado, para quem essa 

 

 
presença do cômico nas literaturas africanas de língua portuguesa expressa, 

em primeiro lugar, as contradições das sociedades colonizadas. Registro e 

crítica da alienação atinge o ser humano, sátira dos símbolos da opressão e 

das ideologias dominantes, cura temporária, eco para novas histórias, riso 

irônico e paródico que recria a língua portuguesa, movimento de 

problematização entre o individual e o coletivo, expressão da cultura 

popular, é arma de libertação, ostentando a gargalhada e o sofrimento, 

acenando contra todas as “verdades” estáticas que ameaçam paralisar a 

sociedade. (2003, p. 134)  

 

 

 Da mesma forma, quando propusemos a interação entre riso e infância, pareceu-nos 

relevante destacar que não nos interessava o aprofundamento do estudo das produções 

entendidas como infanto-juvenis, pois o que desejávamos buscar, no universo infantil, posto 

em cena pelos textos literários, era como a ficcionalização dessas personagens se coadunava 

com a potencialidade reflexiva que críamos ser proposta pelo risível. Queríamos perceber, 

portanto, como a voz dada às crianças enunciava, pelo uso dos elementos do risível, um 

mundo diferente da ótica aparentemente apresentada pelos adultos; e como os meninos e 

meninas atuavam no espaço em que estavam narrativamente inseridos, fazendo críticas e 

revelando os mecanismos da engrenagem social.  

O nosso estudo, que visa analisar a relação entre riso, infância e sociedade, tem, como 

corpus literário, as obras Quem me dera ser onda, de Manuel Rui, publicada em 1982, e 

Avódezanove e o segredo do soviético, de Ondjaki, publicada em 2009.  Na primeira, o 

narrador heterodiegético narra a história de uma família pobre de Luanda que cria 

clandestinamente um porco no apartamento, à revelia das ordens imperantes no prédio. A 

intenção do pai, Diogo, era alimentar e engordar o porco para que servisse posteriormente de 

variedade alimentar no restrito cardápio da família baseado no peixefritismo. A princípio, a 

família parecia unida em torno da causa. No entanto, a relação de amizade que se deu entre os 

filhos de Diogo e Zeca e o animal fez com que os meninos passassem a lutar pela manutenção 

da vida do mais novo amigo e companheiro. Na batalha encenada, aspectos da sociedade 

angolana foram convocados para a cena literária, expondo algumas de suas estruturas 

corrompidas instauradas ou perpetuadas após a independência política da nação. A segunda 

narrativa nos apresenta um narrador-menino que conta as aventuras vividas, principalmente, 

junto a um grupo de amigos e a um “maluco”, para libertar o bairro em que viviam da 
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iminente destruição devido à finalização do mausoléu que deveria abrigar o corpo do 

“camarada” Agostinho Neto. No desenrolar das ações infantis, novamente, críticas à situação 

vivida e à guerra civil que se desenrolava em Angola são inseridas no tecido narrativo.  

Em nosso entendimento, pois, a narrativa de Manuel Rui e a de Ondjaki fornecem a 

possibilidade de se analisar a nação por meio do olhar e das ações das crianças no período 

imediatamente posterior à independência e durante a guerra civil. Embora não seja um recorte 

temporal que dê conta de um período histórico longo, a escolha das obras se justifica pela 

tentativa de construir um percurso que permita observar a relação buscada entre riso e 

infância e, com ela, o revelar social. Por esse movimento analítico, intenciona-se ainda refletir 

sobre a revisão e a reutopização dos ideais revolucionários no pós-75. Deste modo, um painel 

de Angola, ao gosto da fotografia, é tecido pelos elementos captados pelos olhos dos meninos 

e meninas, que revelam a presença do universo utópico e distópico, com os seus dramas, os 

seus desencantos e a (necessária) manutenção do sonho e da utopia, no que diz respeito ao 

plano do ficcional e ao real empírico.  

A escolha das obras, ou melhor, o interesse pelas crianças de Ser onda
1
(2005) se deve 

ao fato de termos percebido como Zeca, Ruca e Beto transitam, por caminhos guiados pelo 

riso, pelos espaços de poder da sociedade em que estão inseridos, questionando-os, 

confrontando-os, ridicularizando-os, seja através da figura de Faustino, de Nazário, dos 

professores ou do próprio pai, representantes tanto do sistema político como do patriarcal. 

Manuel Rui, com a sua narrativa de riso ácido e intenso, focaliza o momento marcadamente 

fragilizado e quase fracassado do pós-independência, visto que a situação política e social 

permanecia ainda ao gosto da estrutura opressora e desigual do sistema anterior: o 

colonialismo. Em certo sentido, o autor joga com a utopia e a distopia na sua novela, como 

forças em tensão. Essa distopia é aqui apresentada como perda ou rasura no ideário – ou do 

projeto político ideológico – que motivou o angolano a caminhar em frente, dando-lhe a 

ilusão de que, longe das amarras do domínio colonial, a miséria, a dor e a estrutura decadente 

da nação seriam abolidas da nova realidade. É deste e neste cenário de frustração, de falas 

dolorosas, de misérias, de morte e de perdas que os meninos arrancam risos que criticam a 

corrupção e a falta de compromisso dos poderosos e governantes com a população em geral, 

sempre lutando para manter a esperança. 

 

1
 A partir deste momento, a referência à obra Quem me dera ser onda, dada a extensão de seu título será feita 

pela expressão Ser onda. O mesmo se dará com a narrativa de Ondjaki que passará a ser indicada pela expressão 

Avódezanove. Nas citações, será utilizado o ano da edição, seguido da(s) página(s). 
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Seguindo caminhos de enfrentamento das situações distópicas expressas pelas agruras 

do cotidiano e lutando para unir fragmentos utópicos e manter o sonho coeso, as crianças da 

narrativa de Ondjaki dão continuidade ao espírito de luta aflorado na narrativa de Manuel Rui  

daí ter sido selecionada para a análise a ser feita. Munidos também do sentimento da 

coletividade, eles lutam pela manutenção do bairro, ao tramarem a explosão do mausoléu. A 

utopia necessária para que lutassem pelo porco em Ser onda é a mesma que impulsiona as 

ações de Ndalu, Charlita e Pi, de Avódezanove, daí auxiliarem na explosão do monumento 

histórico a partir da constatação da inutilidade da sua construção e considerando a real 

situação vivida pela população e as implicações futuras da obra.  

 Logo, o que nos parece é que há uma relação dialógica entre as crianças representadas 

nas narrativas a partir da análise e intervenção no meio em que estavam inseridas e, por isso, a 

tessitura de críticas e a defesa de sonhos e ideais. Enfim, na escolha das duas obras ficou bem 

marcada a questão da utopia que as personagens infantis ainda encarnam. O conceito 

apresentado por Russell Jacoby, em O fim da utopia, nos serve como uma espécie de síntese 

do que representam nas produções narrativas: “Com utopia, refiro-me aqui não só a uma visão 

da sociedade futura, mas a uma visão pura e simples, uma capacidade, talvez uma disposição 

para usar conceitos expansivos para enxergar a realidade e suas possibilidades” (2001, p.141). 

No caso dos textos literários trabalhados, percebemos no riso essas capacidades e poder 

transformador. 

O resultado da pesquisa foi organizado em partes, a saber: esta introdução – na qual 

apresentamos as motivações e as suas diretrizes –, seguida de dois capítulos e uma conclusão. 

Optamos por fazer do primeiro capítulo, intitulado de “Infância e riso em críticos diálogos”, 

uma escrita de cunho mais teórico, no desejo de pensar o riso e a infância em sua relação com 

o processo de escrita e com a sociedade. Esse caminho impôs uma subdivisão: na primeira 

parte, buscamos dar conta de uma breve teorização que, longe do propósito de estabelecer 

uma fortuna crítica sobre o riso, teve como intuito observar como os mecanismos do risível, 

pelas características que lhes são peculiares, poderiam nos fornecer a possibilidade de 

recuperação da face social – visível e oculta – angolana; a segunda tem como objetivo analisar 

a problematização da infância, para que se perceba também como ela está ligada ao 

movimento histórico e social que sai do real e se instala no ficcional. 

Para a elaboração do nosso percurso teórico, baseamo-nos em dois pilares: um que 

analisava o percurso histórico do riso e a sua utilização pelo homem e o outro que se dedicou 

a observar essa presença no próprio produto literário. Sustentando os alicerces teóricos da 

primeira parte, utilizamos as obras História do riso e do escárnio (2005), de Georges Minois, 
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e O riso e o risível na história do pensamento (2000), de Verena Alberti. Para a parte que se 

debruça sobre a representação literária, ancoramos nossas análises em A cultura popular na 

idade média e renascimento (2010a) e Problemas da poética de Dostoiévski (2010b), ambas 

de Mikhail Bakhtin, O riso (2004), de Henri Bergson, Comicidade e riso (1982), de Vladimir 

Propp, entre outros.  

Ainda neste subcapítulo, dedicamo-nos a analisar algumas características da ironia, da 

paródia e da comicidade que se percebia nas personagens, nos seus atos, bem como na 

elaboração do próprio texto. Para tal nos valemos das ideias de Linda Hutcheon apresentadas 

em Teoria e política da ironia (2000), Uma teoria da paródia (1985), além das obras já 

citadas de Bakhtin e Propp.  

No segmento que se destina ao estudo da infância detivemo-nos principalmente nas 

ideias de Walter Benjamin contidas em Rua de mão única (2011) e Reflexões sobre a criança, 

o brinquedo e a educação (2002), de modo a perceber os desdobramentos do pensamento 

benjaminiano na escrita literária, mostrando as crianças como seres sociais que têm formas 

próprias de atuar no espaço em que estão inseridas. Nesta parte, ainda, propusemo-nos a 

pensar no papel exercido pelo brincar e pelo sonho como formas especiais de atuação no meio 

social. 

A partir da junção desses dois vieses, nossas ponderações convergiram para a sua 

aplicabilidade nas obras literárias que compunham o corpus, dando origem ao segundo 

capítulo, denominado “O riso e a infância como proposta de conserto do mundo”. Esse é 

dedicado às análises das obras à luz das teorias utilizadas no primeiro capítulo, sendo 

relevante pontuar que outros pensadores e teóricos foram utilizados para embasar e/ou 

ratificar nossas considerações. Destinado ao estudo das obras Ser onda e Avódezanove, o 

capítulo, após fazer um breve comentário acerca do riso e da infância retratada em ambas as 

obras, precisou ser subdividido de modo que cada uma das narrativas fosse analisada 

separadamente, considerando as especificidades apresentadas por elas. 

 Assim, num primeiro momento, dedicamo-nos ao estudo de Ser onda. Para a produção 

deste capítulo, duas partes foram elaboradas: a primeira versa sobre as cenas irônicas e 

paródicas em que se desenvolve a narrativa e que será o palco de atuação das crianças. 

Baseamo-nos, para o desenvolvimento das análises, sobretudo, na teoria apresentada por 

Linda Hutcheon sobre a ironia e a paródia em suas obras já citadas. Valemo-nos ainda no 

conceito de carnavalização apresentado por Bakhtin (2010) e das considerações da 

pesquisadora Maria Teresa Salgado apresentadas em sua tese de doutoramento (1997). 
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 Neste subcapítulo, considerando o propósito de fazer uma análise social, através dos 

mecanismos do riso destacados, valemo-nos de teóricos como Albert Memmi (1977), Ki-

Zerbo (2009) e Fanon (2005), para refletir sobre o mundo angolano retratado na narrativa de 

Manuel Rui com relação à estrutura social e política instaurada e que se evidencia no texto. 

  Na segunda parte do estudo de Ser onda, detivemo-nos nas personagens infantis e 

recuperamos, dentro do princípio da retomada proposto pela paródia, a figura histórica do 

pioneiro, com a intenção de marcar o desejo de luta e de manutenção da utopia manifestado 

por Beto e os seus amigos. Para destacar a atuação dos meninos no “cenário” abordado na 

primeira parte do subcapítulo, utilizamos as ideias de Ernst Bloch, de O Princípio Esperança 

(2005), e de Russell Jacoby, desenvolvidas em Imagem imperfeita: pensamento utópico para 

uma época antiutópica (2007) e O fim da utopia: cultura e política na era da apatia (2001), 

com o intuito de marcar o caráter utópico e esperançoso das ações infantis. 

 A segunda parte do mesmo capítulo foi dedicada à narrativa de Ondjaki. Nela focaliza-

se, de modo geral, a retomada do sentimento utópico por intermédio do riso e das personagens 

infantis, sem nos esquecermos da via crítica proposta também pela ironia e pela paródia. 

Assim como se dará com o estudo de Ser onda, aqui também se fará necessária a subdivisão 

da análise feita. Assim, no primeiro segmento, a opção foi pela correlação entre o riso e a 

tentativa de dar tons mais leves ao narrado em face da necessidade de tirar o peso do vivido, 

marca do momento histórico transformado em matéria narrativa. Para tal, valemo-nos das 

ideias defendidas por Italo Calvino em Seis propostas para o próximo milênio (2010), mais 

precisamente de duas delas: a que versa sobre a “leveza” e sobre a que se debruça sobre a 

“visibilidade”. 

  O segundo momento dedicado à narrativa Avódezanove analisa a comicidade que marca 

a construção das personagens de modo a fazer delas sujeitos de uma voz crítica e também de 

esperança. O arcabouço teórico deste subcapítulo está focado na obra de Henri Bergson e nas 

ideias de Maria Theresa Abelha, ambas já citadas. Além disso, as ideias de Ernst Bloch 

(2005) são tomadas de empréstimo para relacionar as crianças e seu riso com a esperança que 

une ou nutre a utopia em tempos distópicos, daí a necessidade de recorrer novamente às ideias 

de Russel Jacoby (2001 e 2007). 

 No resgate dos fios da infância e do riso, no capítulo destinado à conclusão, vamos 

tentar mostrar como essa relação foi profícua ao conseguir, com estilhaços utópicos colhidos 

da Angola pós-independente, mostrar a força da atuação dos miúdos na revisão crítica da 

sociedade, na (re)construção do sonho utópico e na manutenção do espírito de luta frente a 

situações adversas do contexto retratado. 
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 Por fim, cabe-nos alertar que o que pretendemos focalizar, de modo geral, não é o 

aspecto jocoso e humorístico comumente relacionado ao riso, mas relacioná-lo a um exercício 

crítico sustentado nos recursos da linguagem e pelo jogo entre tais recursos e os contextos 

textual e extratextual que os sustenta. Buscamos perceber, nas malhas textuais, um riso 

marcado pela tensão entre realidade e aparência, e por outros contrastes, sempre 

estabelecendo uma interação do texto com a sociedade e a história do tempo sobre o qual se 

debruça.  
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Capítulo 1- Infância e riso em críticos diálogos 

 

Menino carnaval
2 

 

como vocês batem vossos pés 

meninos 

como vocês riem vosso riso 

de hoje 

como vocês fazem das latas 

violinos 

e me dão inveja do tempo 

depois 

como vocês apitam na nossa 

avenida 

esfrangalhando um deus 

de mil planos 

como que rodam na mais 

que colorida 

ridente de gozar 

os Karkamanos 

como de pôr tambor 

na mão da vida 

um carnaval marcando tom 

na história 

ora aí está o nosso 

novo carnaval 

o grande carnaval dos mais miúdos  

dos monas ganhadores  

desta vitória.  

 

Manuel Rui  

(1978) 

 

 

Como já aqui explicitado, nos debruçaremos, neste capítulo, sobre os mecanismos de 

representação do risível, cuja função narrativa, nas obras do corpus, a nosso ver, é 

proporcionar o desnudamento da sociedade angolana no tempo da sua produção. A opção por 

estabelecer a relação entre riso, infância e sociedade exigiu-nos a leitura das principais teorias 

que versam sobre as potencialidades do risível, de modo a refletir sobre os possíveis diálogos 

entre este e as figuras infantis que estão na base da referida produção. 

Posto isso, é bom lembrar que recorremos a uma teorização que convocasse não 

somente a visão histórica do riso, mas, principalmente, a sua concretização na escrita literária 

por meio de estratégias como a ironia, a paródia, a carnavalização e outras formas de inserção 

 

2 
Poema de Manuel Rui publicado em Cinco vezes onze; poemas em novembro (1985, p.97). 
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do cômico nas narrativas, seja por via do trabalho com a linguagem, seja no que concerne à 

própria construção das personagens, no presente caso, de personagens infantis e de outros que 

a elas se agregam potencializando o caráter risível nas produções literárias. 

É o que, a partir de agora, tentaremos expor, antes de chegar à leitura propriamente 

dita de Ser Onda e Avódezanove. 

 

 

1.1- Um percurso teórico sobre o riso  

 

 

Na intenção de iniciar nossas análises pelo próprio conceito de riso, surgiu-nos a 

primeira dificuldade. Em nossos primeiros movimentos de busca da conceituação do termo, 

percebemos que as definições apresentadas situavam-no apenas no campo do humor e da 

jocosidade, ou seja, tomando-o apenas como um fenômeno ligado ao pensamento não-sério. 

Isso nos era simplista e redundante e não apontava para outras relações que se poderiam dar 

pelo viés do riso. O que parecia muito bem marcada era a ênfase na dicotomia riso/seriedade. 

O nosso segundo movimento foi consultar o Dicionário de termos literários (2004), de 

Massaud Moisés, com a intenção de clarear, dentro de uma obra que se pretende a analisar 

aspectos relacionados à arte literária, algumas questões sobre o risível que percebíamos estar 

presentes na conjugação riso-infância. O resultado encontrado, porém, não satisfez às nossas 

necessidades e nem as minimizou, uma vez que, nessa obra, o fenômeno do risível era 

relacionado diretamente à categoria do humor que, segundo o dicionarista, faz-se “uma 

categoria estética indefinível, em razão das suas implicações e dos liames como a ironia, a 

sátira, o burlesco, o grotesco, o ridículo etc...” (MOISÉS, 2004, p. 226). Vimos que era 

deixada de lado a questão do uso do riso enquanto mecanismo ideológico e estético, no plano 

do social, base de nosso interesse. Mesmo nos conceitos que vinham atrelados ao do humor, 

no caso do referido dicionário, a questão social não se fazia presente. 

Entendemos, por fim, que era preciso resgatar alguns momentos da história do riso, com 

o propósito de perceber como esse mecanismo se modificava com as alterações históricas e 

sociais e como ele se poderia vincular ao exercício de nossa própria análise, que 

necessariamente teria de se debruçar sobre a realidade angolana pós-75 e os modos como ela 

imerge na ficção e/ou dela emerge. Desse modo, muito embora tendo feito uma revisão sobre 

a história do riso, tal como posto, por exemplo, por Verena Alberti (2002) e George Minois 

(2005), achamos por bem irmos diretamente a fontes teóricas sobre o riso que utilizam o texto 
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literário como base epistêmica. É o que se verifica nas obras Comicidade e riso (1982), de 

Vladimir Propp, O riso (2004), de Henri Bergson, Problema da poética de Dostoiévski 

(2010b) e A cultura popular na idade Média e no Renascimento: o contexto de François 

Rabelais (2000a), ambas de Mikhail Bakthin, além das obras de Linda Hutcheon, Uma teoria 

da paródia (1985) e Teoria e política da ironia (2010). Em certo sentido, o conjunto de 

autores demonstra, aqui tomando como referência Verena Alberti, que o riso se faz um 

mecanismo “para o conhecimento do mundo e para a apreensão da realidade plena” 

(ALBERTI, 2002, p.12). Justifica-se, assim, por que postulados de Alberti e Minois, de vez 

em quando, sejam convocados no decurso de nossa análise das obras.  

 A aproximação da relação entre riso e sociedade nos leva, já agora, às ideias de Mikhail 

Bakhtin. O teórico russo, em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento (2010), 

aponta, através das obras de Rabelais, a importância dos fenômenos risíveis na sociedade, o 

que também é abordado no texto em que analisa a escrita de Dostoiévski
3
. Tomando como 

objeto de análise as festas populares e o fenômeno do carnaval, entendido não apenas como 

uma festa, datada e única, mas como um comportamento social, o teórico russo destaca como 

a ocorrência de estratégias do riso se vale dos aspectos sociais, para reforçá-los pelos seus 

vieses positivos ou negativos, o que já foi, aliás, objeto de estudo de vários pesquisadores da 

área de Letras. 

 A partir da análise da inserção do riso no seio social, Bakhtin, em Problemas da poética 

de Dostoiévski, defende que o riso se opõe ao oficial e ao tom sério da estrutura feudal da 

época, de forma que, por meio das manifestações do povo e pelo sentido risível que delas 

emanava, o mundo se revelava cômico e invertido, expondo as costuras ocultas pela 

organização dita “séria” do tecido social. Baseado no riso carnavalesco, que nasce em meio a 

inversões e comicidade, afirma o pesquisador que 

 

 
[...] em termos rigorosos, nem se representa o carnaval mas vive-se nele, e 

vive-se conforme as suas leis enquanto estas vigoram, ou seja, vive-se uma 

vida carnavalesca. Esta é uma vida desviada da sua ordem habitual, em 

certo sentido uma ‘vida às avessas’, um ‘mundo invertido’ (“monde a 

l’envers”). 

 As leis, as proibições e restrições, que determinavam o sistema e a 

ordem da vida comum, isto é, extracarnavalesca, revogavam-se durante o 

carnaval: revogavam-se antes de tudo o sistema hierárquico e todas as 

formas de medo, reverência, devoção, etiqueta, etc., ou seja, tudo o que é 

determinado pela desigualdade social hierárquica e por qualquer outra forma 

 

3 
Trata-se da obra Problemas da poética de Dostoiévski (2010). 
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de desigualdade (inclusive etária) entre os homens. (BAKHTIN, 2010b, p. 

140)   

 

 

 Ratificando as suas ideias, o teórico destaca, portanto, que é pela inversão 

carnavalesca e pelo riso dela originado que o homem acessa outros mundos e outras formas de 

relações de poder, dissolvendo, mesmo que temporariamente, as barreiras ou instâncias 

hierárquicas que se consolidam no seio social. Para o teórico, portanto, todos   

 

 
esses ritos e espetáculos organizados à maneira cômica apresentavam uma 

diferença notável, uma diferença de princípio, poderíamos dizer, em relação 

às formas do culto e às cerimônias oficiais sérias da Igreja ou do Estado 

feudal. Ofereciam uma visão do mundo, do homem e das relações humanas 

totalmente diferente, deliberadamente não-oficial, exterior à Igreja e ao 

Estado; pareciam  em maior ou menor proporção, e nos quais eles viviam em 

ocasiões determinadas. Isso criava uma espécie de dualidade do mundo. 

(BAKHTIN, 2010a, p. 4-5) 

 

 

 Esse riso, autorizado pelas instituições de poder, Estado e Igreja, possibilitava que se 

expressassem verdades acerca do homem, do mundo e da história, o que não era permitido em 

outros momentos dominados pela “seriedade”. Logo, a partir daí, podemos compreender a 

relevância do risível e a sua capacidade de propor ao homem uma nova forma de pensar e 

representar a si e mesmo ao mundo. O riso seria, então, a forma pela qual o homem alcançaria 

as verdades que se ocultam na organização social, conforme sustenta o teórico, ao afirmar que  

 

 
[...] o riso tem um profundo valor de concepção do mundo, é uma das 

formas capitais pelas quais se exprime a verdade sobre o mundo na sua 

totalidade, sobre a história, sobre o homem, é um ponto de vista particular e 

universal sobre o mundo, que percebe de forma diferente, embora menos 

importante (talvez mais) do que o sério; por isso a grande literatura (que 

coloca por outro lado problemas universais) deve admiti-lo da mesma forma 

que ao sério: somente o riso, com efeito, pode ter acesso a certos aspectos 

extremamente importantes do mundo. (idem, p. 57) 

 

 

A partir desta ideia, o risível, portanto, não se faz um opositor do sério, mas apenas 

uma maneira de torná-lo mais completo, ao mostrar a sua outra face. É elemento necessário 

para que se tenha acesso à completude tanto da seriedade como do próprio homem e de seu 

mundo, visto que o  

 

 
 verdadeiro riso, ambivalente e universal, não recusa o sério, ele purifica-o e 
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completa-o. Purifica-o do dogmatismo, do caráter unilateral, da esclerose, do 

fanatismo e do espírito categórico, dos elementos de medo ou intimidação, 

do didatismo, da ingenuidade e das ilusões, de uma nefasta fixação sobre o 

plano único, do esgotamento estúpido. O riso impede que o sério se fixe e se 

isole na integridade inacabada da existência cotidiana. (ibidem, p. 105)  

 

 

Embora o teórico tenha feito essas considerações sobre o riso carnavalesco em um 

momento histórico determinado, a atemporalidade de sua concepção impressiona, pois 

entendemos que, mesmo hoje, o riso revela o seu viés ambivalente, já que, ao mesmo tempo, 

nega e afirma, enterra e ressuscita, diz e não diz. Enfim, repetindo Bakhtin, “o riso impede”, 

ao revelar o lado direito e o avesso da realidade, “que o sério se fixe e se isole na integridade 

inacabada da existência humana” (ibidem, p. 105). 

Sendo elemento constituinte da sociedade que por ele se revela, o risível pode expor, 

portanto, o avesso do tecido social e as suas dobras obscuras. Rindo, acessam-se os meandros 

ocultados não somente pela realidade, mas pela razão limitada intencionalmente por um jogo 

de poder e de ideologias vigentes e operantes na sociedade, como antes já referido. Para 

Bakhtin, o riso apresentava um caráter contestador frente às instâncias de poder, propiciando 

o acesso a “um segundo mundo e uma segunda vida” (ibidem, p. 5). O riso “festivo” do 

carnaval possuía um “caráter utópico”, não se configurando como expressão individual, mas 

coletiva. Por esse formato, o efeito risível produzido revelava ser uma “sensação social” 

(ibidem, p.79), de modo que ele se mostra 

 

 
antes de mais nada, um riso festivo. Não é, portanto, uma reação individual 

diante de um ou outro fato “cômico” isolado. O riso carnavalesco é em 

primeiro lugar patrimônio do povo (...) todos riem; o riso é ‘geral’; em 

segundo lugar, é universal, atinge a todas as coisas e pessoas (inclusive as 

que participam do carnaval), o mundo inteiro parece cômico. (ibidem, p.10)  

 

 

 Sem a sua imersão na sociedade, o riso não seria eficaz, ou seja, não se converteria 

em uma espécie de arma contra alvos específicos que nela imperam e nem sustentariam uma 

nova visão do real. Assim sendo, os aspectos revelador e subversivo do riso carnavalesco se 

aplicam a outras formas de expressão do risível que se incumbem de mostrar as variadas faces 

presentes na configuração social, impedindo a visão unilateral e a propagação de uma única 

voz que acabaria por impedir o acesso ao outro universo, ao outro lado da realidade social. As 

manifestações de comicidade seriam meios que levariam o homem ao mundo obscurecido ou 

negado, pela necessidade de garantir uma única verdade ou por força do papel exercido por 

organizações e estruturas detentoras do poder. 
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 Das ideias de Bakhtin até aqui expostas, sobressai-nos ainda, agregado ao valor 

potencialmente revelador do homem e do seu meio – ou exatamente por isso – o uso literário 

do risível como forma valiosa de refletir sobre o que se desenha na ficção e que se mantém 

em diálogo com o mundo empírico. Neste sentido, compete-nos pensar no que afirma 

Vladimir Propp sobre a relação entre riso e língua. Para o teórico, a “língua se constitui um 

arsenal muito rico de instrumento de comicidade” (PROPP, 1982, p. 119), o que nos leva a 

refletir sobre o uso da palavra, dentro da realidade das nações africanas de língua portuguesa, 

como forma de combate e de luta contra estruturas opressoras, lembrando o papel da própria 

literatura com a construção do estado-nação. Ou seja, pensamos que o riso estaria ligado, 

como elemento potencializador, à força que emana das palavras no universo africano referido. 

No campo da literatura, permitindo a construção de “espelhos deformantes: espelhos 

que alongam, reduzem e destorcem em diferentes sentidos e em diferentes graus” 

(BAKHTIN, 2010b, p. 146), o riso cria uma ponte entre a ficção e a realidade, fazendo com 

que ocorra um diálogo inter e extratextual. Dentro da dinâmica da produção literária, ele dá 

sentido à linha narrativa, mas também permite que os acontecimentos, tornados risíveis na 

criação ficcional, sejam transportados para uma leitura do real. Através da comicidade, se 

pode, por exemplo, como o fazem os autores com os quais trabalharemos, pôr a nu a estrutura 

social ou sociopolítica angolana, marcada por desmandos e descasos, que saltam da ficção e 

“atingem” o real empírico, embora não seja esta a função da obra artística, como sabemos. Ou 

seja, a arte tem o seu valor como expressão artística em si, mas, muitas vezes, permite que o 

mundo em que se produz se revele pelas suas manifestações.  

 Para reiterar o que até aqui afirmamos, podemos convocar o pensamento bergsoniano 

para que a relação riso/sociedade se torne mais clara. Henri Bergson, em O riso, defende que 

“não há comicidade fora do que é humano” (2004, p.2). Entendemos esse “humano” não 

como termo individualizante, mas genérico, ou melhor, como expressão intimamente ligada 

ao social, o que faz dele, daquilo que o fomenta e das situações que o originam elementos 

ligados ao ato de um grupo e não a uma ação individual. Podemos, a partir desta ideia, pensar 

numa espécie de código tanto de construção como de entendimento de certas situações 

marcadas por elementos do riso, uma vez que, conforme sustenta o teórico, para 

 

 
compreender o riso é preciso colocá-lo em seu meio natural, que é a 

sociedade; é preciso sobretudo, determinar sua função útil, que é uma função 

social. Essa será convém dizer desde já – a ideia diretiva de todas as nossas 

investigações. O riso deve corresponder a certas exigências da vida em 

comum. O riso deve ter uma significação social. (idem, p.6)  
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 O teórico, em suas considerações, aponta, pois, para duas facetas do riso que, de 

acordo com o nosso entendimento, marcam a presença deste recurso na produção literária: de 

um lado, a sua utilidade dentro de uma dada conjuntura social, tomando-a como referência 

para a construção do efeito risível; de outro, a necessidade de que ele corresponda a “certas 

exigências em comum”, ou seja, que seja compreendida por determinado grupo de acordo 

com a demanda do seu tempo. Essas características destacam a sua interação com o mundo, já 

que é no seio da sociedade que ele se realiza e é nele que busca a sua matéria prima. Georges 

Minois também corrobora esta visão quando afirma que “[o] riso enraíza-se num contexto 

cultural do qual é, ao mesmo tempo, um componente e um elemento revelador” (2005, p.194), 

sendo capaz de atuar sobre o contexto, subvertendo-o, regenerando-o e libertando-o. 

Ampliaríamos a fala do pesquisador, destacando que o riso se enraizaria também em outros 

contextos além do cultural, dando conta de outros aspectos da sociedade, como as suas 

estruturas políticas, econômicas e institucionais, o que significa dizer que o riso seria capaz de 

se tornar elemento revelador da sociedade como um todo.  

 Deste modo, aqui remetendo a Verena Alberti, o riso não deixaria de lado o próprio 

contexto de produção, ou seja, a sociedade em que ele eclode, mesmo que essa não se 

apresente abertamente. Por dar corpo a certos aspectos da organização social – que o 

pensamento sério não atinge –, “o espaço do riso é então a outra ‘metade’ da sociedade ou da 

linguagem, indispensável para dar conta de suas totalidades” ( 2010, p.23).  

 Já pensando numa apropriação do riso pelos escritores, como jogada intencional e 

ideológica, lembramos que, para George Minois, no século XX os autores encontram no riso 

uma dupla utilidade: veem-no como uma forma de expor os seus dramas e sugerem que o 

antídoto para as agressões da doença (aqui compreendida como os problemas internos de cada 

povo e época) se encontra na própria matéria risível. Assim, ao mesmo tempo em que expõe 

as feridas, o risível propõe a sua cura. Nas palavras do estudioso, 

 

 
[...] esse século, que custou para morrer, encontrou no riso a força para 

zombar de seus males, que não foram apenas males de espírito: guerras 

mundiais, genocídios, crises econômicas, fome, pobreza, desemprego, 

integrismo, terrorismo, proliferação de pardieiros, ameaças atômicas, 

degradação do meio ambiente, ódios nacionalistas... Entretanto, de ponta a 

ponta, uma gargalhada ressoou. (...) O mundo riu de tudo, dos deuses, dos 

demônios e, sobretudo, de si mesmo. O riso foi o ópio do século XX (...) 

essa droga doce permitiu à humanidade sobreviver às suas vergonhas. 

( 2005, p.553) 
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Neste começo de século XXI, ainda se observa o presença do ópio a que se refere o 

autor e o riso continua a fazer-se um instrumento de exposição e de proposta de solução dos 

problemas observados. Isso pode se dar porque ele “faz parte das respostas fundamentais do 

homem confrontado com sua existência” (idem, p.19). 

O teórico sugere ainda que essa presença do riso no espírito moderno e, logo, nas 

produções literárias, dar-se-ia por ele se manifestar por meio, “do físico e do psíquico, do 

individual e do social, do divino e do diabólico, (...) no equívoco, na indeterminação” (idem, 

p. 16), teria o poder de continuar a nos seduzir e de apontar, de alguma forma, para nossas 

inquietações e suas (possíveis) resoluções. 

 Tem razão Vladimir Propp, quando em Comicidade e riso, afirma que “o riso nasce da 

observação de alguns defeitos no mundo em que o homem vive e atua” (1982, p. 174). 

Somente por meio do questionamento do espaço circundante e da sua participação ou não 

neste espaço é que o homem é impelido a se posicionar diante dos problemas apresentados no 

seio social, seja por meio da afronta direta ou por estratégias propiciadas pelo risível, que 

fomenta os jogos de enganações e de revelações de si e do mundo. 

 É ainda Propp que vai relacionar o riso a uma outra função que nos interessa para as 

análises das narrativas do corpus: a força vital, conceito tão forte para os africanos, já que  é a 

base da sua cosmogonia. Para o pesquisador, esta força, embora não diretamente vinculada ao 

pensamento africano, emana do ato de rir, ou seja, tal ato torna-se uma forma de resistência e 

de reafirmação do homem como coisa em si e como realidade social, pois, segundo ele, “o 

riso eleva a capacidade de viver e as forças vitais” (idem, p. 164). Nesse sentido, o riso se 

concretizaria como uma força de expressão utópica, como ratifica Maria Theresa Abelha 

Alves, para quem riso e utopia são elementos convergentes, uma vez que, como agente desta, 

o risível é uma “resposta à degradação de valores, logo tomada de posições” (2002, p.11).  

 Até aqui analisamos o riso de maneira genérica, mas se faz necessário debruçar-nos 

sobre alguns de seus mecanismos de modo mais específico. Uma das ferramentas que pode 

alimentar o caráter risível de um texto ou de uma situação é a ironia. Convém reafirmar que, 

dentro do que se chama jogo irônico, este recurso não pode ser compreendido apenas como 

uma figura de linguagem ou tropos retórico, que quer afirmar o contrário do que diz, mas 

entendido como um modo de ver e de estar no mundo, de “ler" e enunciar a realidade – visível 

ou não.  

 A ironia, como forma de manifestação do riso, expõe as suas “verdades” e, como 

forma discursiva, apresenta “um embate de vozes dissonantes” (ALAVARCE, 2009, p.11) em 

sua estrutura. Isso nos leva a considerar o papel do leitor que deve recorrer a leituras mais 
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profundas do texto, ler as lacunas e construir outros sentidos, o que implica em, de certa 

forma, avaliá-lo, conforme nos chama a atenção Linda Hutcheon quando afirma que o 

 

 
interpretador como agente desempenha um ato – atribui tanto sentido quanto 

motivos – e o faz numa situação e num contexto particulares, para um 

propósito particular e por meios particulares. Atribuir ironia onde ela é 

intencional – e onde ela não é – ou recusar-se a atribuir ironia onde ela 

poderia ser intencional é também o ato de um agente consciente. [...] O 

interpretador como agente desempenha um ato – atribui tanto sentidos 

quanto motivos – e o faz numa situação e num contexto particulares. Atribuir 

ironia envolve, assim, inferências tanto semânticas quanto avaliadoras. 

(HUTCHEON, 2000, p.29) 

 

 

 Linda Hutcheon, em seu livro Teoria e política da ironia, corrobora essa visão, ao 

afirmar que a ironia, como prática ou como estratégia discursiva, está carregada de sentidos a 

priori escamoteados: “a ironia é uma jogada interpretativa e intencional: é a criação ou 

inferência de um significado em acréscimo ao que se afirma – e diferentemente do que afirma 

– como uma atitude para com o dito e o não dito”. (idem, p. 28). Por essas características, este 

recurso apresenta densos contornos ideológicos e políticos, de modo que a relação contextual 

é de vital importância para a consolidação e a leitura da cena irônica porque, segundo ainda a 

teórica, na ironia, “existem relações dinâmicas e plurais entre o texto ou elocução (o seu 

contexto), o dito ironista, o interpretador e as circunstâncias que cercam a situação discursiva” 

(ibidem, p. 27). 

 Diante das evidências de que a construção irônica convoca um contexto e que os 

contrastes nele operantes é que garantirão o sucesso e o entendimento da empreitada risível, 

fica claro que a ironia “não é um instrumento retórico estático (...), mas nasce nas relações 

entre significados, e também entre pessoas e emissões e, às vezes, entre intenções e 

interpretações” (ibidem, p. 30). Assim, a observação do local em que o jogo construído pela e 

com a ironia foi proposto e a posição do sujeito que a enunciou é fundamental para a criação 

de outros significados. Acessando o constructo da ironia vinculado ao “onde” se produz, a 

“quem” produz e “quando” o faz, é possível, de acordo com o que ainda defende a teórica 

canadense, remover a “segurança semântica” de um enunciado, de um dito ou de uma 

situação, pois a ironia “mina o sentido declarado, removendo a segurança semântica de ‘um 

significante um significado’ e revelando a natureza inclusiva complexa, relacional e 

diferencial de sentido irônico.” (ibidem, p. 30) 

  A ironia, considerando sua estratégia de variadas matrizes intencionais e o seu caráter 
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“transideológico”, coloca-se a serviço de uma série de interesses, uma vez que, ao mesmo 

tempo em que se pode usá-la “para reforçar a autoridade, também pode-se usá-la para fins de 

oposição e subversão” (ibidem, p. 52).  Essa especificidade caba por trazer para a cena irônica 

a figura do leitor, que se faz elemento indispensável para a recuperação das marcas 

contextuais e, portanto, torna-se co-construtor do dito ironista ou da própria encenação.  

 Sendo uma forma discursiva, a ironia não pode deixar de fora os elementos atuantes 

das jogadas avaliativas e interpretativas que propõe, daí a importância dada às comunidades 

discursivas, destacadas nos estudos de Linda Hutcheon (1985 e 2000). Segundo ela, a 

existência dessas comunidades é que torna possível a construção da ironia e a sua percepção. 

De acordo com o que defende a teórica, as “comunidades discursivas não passam a existir 

como o resultado de compartilhar ironia; elas são o que tornam a ironia possível, em primeiro 

lugar.” (ibidem, p.274) 

 A apropriação da ironia faz parte de uma jogada intencional que envolve muito mais 

do que a inversão de valores semânticos. Como jogo, acaba por expor uma série de ideias e de 

acontecimentos que circundam o fato ou dito tornado irônico. Isso posto, a recolha de 

palavras e as formas de enunciar e/ou mesmo a construção física, emocional ou ideológica dos 

personagens ficcionais estará ligada ao contexto histórico. Essa relação entre a comicidade 

tornada matéria literária e a história já foi defendida por Maria Teresa Salgado
4
, na sua tese, 

em que estudava a presença do cômico em narrativas angolanas produzidas em momentos 

distintos da história da nação. Para a pesquisadora, o “papel social do discurso cômico 

[provoca] fatalmente uma discussão de relacionamento da ficção com a história” 

(SALGADO, 1997, p. 8). A ironia estará, portanto, ligada ao processo histórico vivenciado 

pelos homens, o seu questionamento ou a sua revisão, conforme já afirmado. 

A construção irônica é marcada pela capacidade de inversão, o que a aproxima da paródia e 

da carnavalização, outros mecanismos do risível. Além disso, esses dois procedimentos se 

sustentam sobre a duplicidade de vozes, uma vez que chamam para o espaço textual outros 

textos, outras vozes, outras referências e outros contextos. 

 Quanto à paródia, essa não pode ser concebida a partir da premissa da zombaria e do 

resgate de um outro texto ou expressão artística para o fim simplesmente da ridicularização da 

obra, do discurso ou do contexto. A relação entre os textos parodiado e parodizante se 

 

4
 Referimo-nos à tese de doutoramento, defendida em 1997, intitulada A presença do cômico na ficção angolana 

contemporânea: a tarefa de conciliar o inconciliável, defendida por Maria Teresa Salgado.  



26 

 

estabelece em outras vias que excedem o sentido zombeteiro. Na obra Uma teoria da paródia, 

Linda Hutcheon aponta para a necessidade de alargamento do termo, destacando que o 

prefixo “para”, em grego, pode significar “ao longo de” e, portanto, existiria uma sugestão de 

acordo ou intimidade em vez de um contraste. Essa visão implica na relação dialógica entre os 

elementos atuantes no jogo paródico, o que nos leva a pensar na questão ideológica posta em 

“cena”. Nesse sentido, somos conduzidas para o pensamento de Maria Lucia Aragão, citado 

por Camila Alavarce, acerca da relação entre obra literária, ideologia e a apropriação 

paródica, por sua essência:  

 

 

A obra literária, por ser uma inversão dos códigos estabelecidos, por 

questionar a ideologia do modo como ela se apresenta, por ser menos 

setorial, faz aparecer o que se esquivou no conceito superficial. O literário, 

por ser um fenômeno, ilumina o que a ideologia, por si mesma, não tem 

condições de mostrar. Ele opera uma variação sobre a realidade. Reconstrói 

um outro sistema, a partir de uma ruptura com o sistema ideológico vigente, 

provocando o questionamento. (ARAGÃO, apud ALAVARCE, 2009, p.59) 

 

  Por meio de diálogos, que se materializam em outras construções narrativas, são 

transportados para o novo texto não só um estilo ou um personagem, uma marca autoral ou 

uma cena, mas também ideologias e acontecimentos que permeiam a obra primeira, o que 

pode sugerir a reafirmação destes ou a necessidade de negá-los. Acreditamos, portanto, que 

esse caráter dialógico faz parte de um jogo intencional que une texto e ética, procedimentos 

estéticos e ideológicos a fim de questionar ou por em evidência um sistema ideológico ou a 

estrutura sociopolítica vigente. 

 Na retomada paródica, a questão temporal, reiterando, deve, portanto, ser levada em 

consideração, tanto na hora da captura dos elementos a serem parodiados como no efeito 

interpretativo e/ou intencional que se pretende construir. Primeiro porque o recurso da paródia 

não é uma apropriação vazia. Quando se faz uso dele, não se retira de uma forma 

comunicativa qualquer apenas um dado, mas uma série de outros a ele ligados. E, neste 

momento, a ideologia é transferida e pode ser enaltecida, resgatada ou confrontada nas 

vestimentas paródicas a que for submetida em um novo texto. Em consonância com essa 

multiplicidade de atuação do recurso risível, Linda Hutcheon destaca o papel da continuidade, 

assim como de transformação que impregna as construções paródicas, ao afirmar que vê  
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a paródia operando como um modo de inscrever a continuidade, permitindo 

embora a distância crítica. Pode, com efeito, funcionar como força 

conservadora ao reter e escarnecer outras formas estéticas; mas também é 

capaz de poder transformador, ao criar novas sínteses. (1985, p. 32) 

 

 

 Muito embora teça esta reflexão pensando em formas estéticas, a assertiva de Linda 

Hutcheon permite-nos pensar que o mesmo processo de conservação, transformação e síntese 

pode se dar também em questões ideológica, uma vez que estas estão imbricadas na relação 

entre paródia, revolução e mundo, destacada pela mesma pesquisadora. Para ela, hoje em dia, 

o recurso paródico tem o poder de renovar e não pode ser dissociado do real e nem dos 

impulsos revolucionários, que se manifestam tanto em termos estéticos como éticos.  

 

 
A paródia é hoje dotada do poder de renovar. Não precisa de o fazer, mas 

pode fazê-lo. Não nos devemos esquecer da natureza híbrida da conexão da 

paródia com o ‘mundo’, da mistura de impulsos conservadores e 

revolucionário em termos estéticos e sociais. O que tem sido 

tradicionalmente chamado paródia privilegia o impulso normativo, mas a 

arte hoje abunda igualmente em exemplos do poder da paródia de revitalizar. 

(Idem, p.146)  

 

 

 O poder paródico de revitalizar interessa-nos quando, dentro da análise que propomos, 

o histórico é utilizado como alicerce para a construção de textos que dialogam com outros em 

processo de continuidade, transformação e síntese Na retomada histórica, Linda Hutcheon 

destaca um outro tipo de conexão entre os textos: a “mundana”. 

 

 
[...] a paródia implica, também, outro tipo de conexão ‘mundana’. O facto de 

se apropriar do passado, da História, o questionar do contemporâneo, 

‘referenciando-o’ como um conjunto de códigos diferente, é uma forma de 

estabelecer continuidade que pode, em si mesma, ter implicações 

ideológicas. (ibidem, p. 139)  

 

 

 A “conexão mundana” referida remete-nos ao fenômeno da carnavalização, ou melhor, 

da paródia que ele encena em suas manifestações. Mikhail Bakhtin, ao se debruçar sobre essa 

ocorrência em Problemas da poética de Dostoiévski, destaca a presença da “natureza 

carnavalesca da paródia” (2010b, p.145) no jogo das inversões proposto pelo Carnaval, no 

qual se tornavam alvo do movimento paródico os textos sagrados, as sentenças bíblicas e os 

ritos religiosos. Pelo movimento de retomada e ressignificação dessas construções 

solidificadas, o coroar-destronar marca “a ênfase das mudanças e das transformações, da 
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morte e da renovação. O carnaval é a festa do tempo que tudo destrói e tudo renova.” (idem, 

p.142), propiciando aquele acesso ao mundo outro tão característico dos fenômenos risíveis.  

 Seja pela via da carnavalização da sociedade, ou de apenas alguns de seus aspectos, ou 

ainda da paródia, o que se destaca é a “situação do texto no mundo” 
5
, ou seja, como se 

marcam, pelo e no texto, o jogo entre utopias e distopias verificadas no presente representado 

nas narrativas.  

  Em seu artigo, “Carnavalizar é preciso”, publicado na revista Mulemba (2011), 

defende Maria Teresa Salgado G. da Silva que a comicidade é, para a narrativa angolana, a 

estratégia escolhida para atingir um dos sonhos mais caros, no caso, da sociedade angolana: a 

própria revolução e seus ideais. Na intenção de atingir esse sonho caro, não no sentido de 

marcá-lo pelo que não frutificou, mas com a intenção de renová-lo, não nos podemos furtar de 

pensar em outras formas de expressão do cômico que alavancam críticas e propõem novas 

utopias.  

 Convocaríamos, então, aquelas que extrapolam a comicidade das palavras
6
 e atingem a 

construção das personagens e dos espaços narrativos. O risível que nasce da observação dos 

contrastes e dos desajustes de figuras narrativas diante dos fatos narrados ou da própria 

transposição do ficcional para o social expõe a “segunda intenção de entendimento” 

(BERGSON, 2004, p.5) que o riso esconde, seja no texto ou na relação com o real empírico.  

A personagem que suscita o riso, por se opor ao sistema dominante, “exprime acima de tudo 

certa inadaptação particular da pessoa à sociedade” (idem, pp. 99-100), revelando, segundo 

nossas leituras, o desajuste de aspectos da organização social posta em cena. 

 Por fim, conforme destaca ainda a pesquisadora Maria Teresa Salgado da Silva, por 

ser “o cômico uma das formas de apreensão do social e de crítica da opressão, ele pode 

adquirir um espaço expressivo nas culturas que vivem períodos de crise” (1997, p.5). É o que 

nos mostram a obra Ser onda, de Manuel Rui, e também a de Ondjaki, Avódezanove. Ambas 

se debruçam sobre um momento de crise em que os valores utópicos são confrontados pela 

prática cotidiana. Neste ponto, as narrativas se encontram com o pensamento da pesquisadora 

citada e do que afirma Rita Chaves acerca da sociedade angolana e suas crises:  

 

 
a sociedade angolana viveu convulsivamente os dilemas e as 

 

5 
Expressão que Linda Hutcheon toma emprestada de Edward Said em seu livro Uma teoria da paródia (1985). 

6
 Segundo as teorias de Bergson, desenvolvidas em O riso (2004), a comicidade se dividiria em comicidade das 

palavras, das formas e dos movimentos e também a de situação. 
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impossibilidades a que está sujeito  um país em construção. Após décadas de 

guerra, o panorama ainda é feito de anúncios de paz que se sucedem sem que 

a população consiga ver além da destruição impiedosa das cidades, dos 

massacres no campo, da inviabilidade de vida intensificando o sentido da 

urgência de quem não ousa prever a hora seguinte. A violência diária e a 

imprevisibilidade do momento seguinte constituem fatores de perturbação 

elevada mesmo no cotidiano de uma gente que aprendeu a conviver com a 

precariedade e o enfrentamento. 

          Tudo levaria ao desânimo. Todavia, a consciência da amargura desse 

tempo não permite que se dê a história por encerrada. Por entre os espaços 

mínimos, a literatura angolana, que se consolidou como projeto da 

libertação, vai encontrando brechas para driblar a desesperança. (CHAVES, 

2005, p. 106) 

 

 

 Em eco com o que Rita Chaves pontua, pelas obras trabalhadas, a literatura vai lutando 

para garantir a esperança procurando encontrar e construir brechas. Para esse propósito vai se 

valendo do riso, que, em ambos os escritos, se caracteriza por resgatar da própria sociedade os 

elementos capazes de projetar saídas para os impasses vividos no plano ficcional, assim como, 

ao potencializar o caráter questionador e subversivo dos mecanismos risíveis, assume-se 

também como força libertadora, que “pula” da ficção para o plano da realidade factual. 

  

 

1.2 – A criança, o mundo e a literatura: modos de ver e viver 

 

 

Assim como foi preciso convocar teóricos do riso para entendê-lo como um elemento 

que nos auxilia quando nosso propósito é fazer leituras mais aprofundadas da sociedade 

através da literatura, fez-se também necessário buscar teorias que sustentassem nossas 

reflexões sobre a infância ou, mais precisamente, sobre suas formas de representação no 

âmbito da ficção narrativa. O início do percurso nos levou a alguns questionamentos teóricos 

e à tentativa de respondermos a perguntas sobre os papéis sociais, a simbologia e ainda a 

utilização de personagens infantis em obras que pressupõem o adensamento de questões 

pungentes, no caso, na sociedade angolana. 

Consultamos vários teóricos, mas acabamos por nos interessar e, em consequência, 

nos deter em algumas premissas defendidas por Walter Benjamin em seus escritos. O filósofo, 

embora mostre uma visão muito própria do ser criança, uma vez que a constrói a partir de 

suas memórias em um determinado momento específico, oferece-nos algumas centelhas de 

reflexões sobre como a criança vê, entende e interage com o seu meio. Seguindo as trilhas 

benjaminianas, valemo-nos, também, das considerações tecidas por Jeanne Marie Gagnebin, 
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sua leitora, além de outros pesquisadores que se apoiaram no pensamento do filósofo ou em 

algumas de suas considerações.  

Durante muito tempo, os meninos e meninas foram pensados apenas como sendo 

“homens” em miniatura, já que compartilhavam o mesmo lugar familiar e/ou social do adulto, 

não havendo distinção entre eles, conforme aponta o teórico Philippe Ariès
7
. Segundo ele, até 

determinado momento da história “não existiam crianças caracterizadas por uma expressão 

particular, e sim homens de tamanho reduzido.” (1978, p.51). O sentimento da infância não 

existia já que, segundo o mesmo, esse não podia ser confundido com a afeição ou com os 

cuidados que lhe eram dados. Ou seja, não havia espaço próprio dentro da sociedade para  

pensar e respeitar as especificidades da faixa etária. 

 No movimento dinâmico da história, em outros períodos, as crianças foram marcadas 

pelo estigma da subserviência e o da dependência, pelo qual se criava a ideia de que elas 

seriam seres que, pela ausência de experiência, de vivências e de “fala”, estariam circunscritas 

aos espaços da fragilidade e da inocência. Desvalorizadas em um mundo determinado pela 

lógica adulta, eram entendidas como um “vir-a ser” e não como um “já sendo”. 

Essa visão, que dominou a cena histórica do Ocidente por muito tempo, impedia a 

elaboração de “histórias e geografias” próprias da infância, relegando-as a um processo 

marcado pela passividade no que diz respeito à construção social e de si mesmas, conforme 

advoga um estudioso da infância, Jader Janer Moreira Lopes:  

 

 
Essa perspectiva de ver a criança e de conceber a infância nega seu papel de 

sujeito social, nega a existência de suas histórias e geografias, nega as suas 

possibilidades de construção, de ação e de diálogo na produção dos espaços 

e tempos em que se insere e a coloca na condição de sujeito passivo e, 

portanto, passível de receber ações que vêm dos outros que compõem seus 

cotidianos. (LOPES, 2008, p. 63) 

 

 

Diante desse quadro, vale lembrar que o pensamento de Walter Benjamin traz 

contributos relevantes para a mudança desse entendimento da infância – como sinônimo de 

passividade – na sociedade. O filósofo destaca “se a criança não é nenhum Robinson Crusoé, 

assim também as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, mas antes fazem 

 

7 
Philippe Ariès, em História social da criança e da família (1978), valendo-se de obras de arte, analisa como a 

criança era vista e, por conseguinte, retratada em cada época. O pesquisador destaca que, a partir do século 

XVIII, com a Revolução Industrial, um novo olhar é lançado sobre ela, sem, no entanto, lhe ser dado um espaço 

próprio, por assim dizer. 
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parte do povo e da classe a que pertencem” (BENJAMIN, 2002, p. 94). Logo, elas passam a 

ser compreendidas como seres ativos na sociedade que as abrigam. As crenças do senso 

comum – que relacionam a infância ao espaço marginal do pensamento racional e, portanto, 

veem nas crianças seres desautorizados a participar ativamente do mundo em que vivem – são 

negadas pela visão benjaminiana que ratifica o ser histórico e social que meninos e meninas 

são. 

 Cabe-nos ressaltar que o sentido desse histórico não se dá pelo fato de a criança 

pertencer, como um pequeno homem, a um determinando momento sócio-histórico, mas por 

sua capacidade de participar ativamente dos acontecimentos vividos, experimentando sentidos 

e significados, conquistas e derrotas, construindo, portanto, a sua forma de interação com o 

meio em que se insere.  Coube a Benjamin marcar, por meio de exemplos da realidade de uma 

criança, o seu modo de interagir e nele buscando o que lhe interessa. Segundo o filósofo,  

 

 
as crianças são especialmente inclinadas a buscarem todo local de trabalho 

onde a atuação sobre as coisas se processa de maneira visível. Sentem-se 

irremediavelmente atraídas pelos detritos que se originam da construção, do 

trabalho no jardim ou na marcenaria, da atividade do alfaiate ou onde quer 

que seja. Nesses produtos residuais elas reconhecem o rosto que o mundo 

das coisas volta exatamente para elas, e somente para elas. Neles, estão 

menos empenhadas em reproduzir as obras dos adultos do que em 

estabelecer uma relação nova e incoerente entre restos e materiais residuais. 

Com isso as crianças formam o seu próprio mundo das coisas, um pequeno 

mundo inserido no grande. (idem, p. 57-8) 

 

 

 Para Jeanne Marie Gagnebin, a infância se apresenta como um “modo privilegiado de 

percepção” (2011, p. 75), o que faz com que a criança tenha a capacidade de ver aquilo a que 

o adulto não mais atribui valor ou utilidade. Essa mesma visão é reafirmada por Charles 

Baudelaire, no segmento “O artista, homem do mundo, homem das multidões e criança”, de 

Sobre a modernidade, que ressalta o caráter de curiosidade infantil ligado à forma como 

convive com o novo, que pode ser apenas subproduto de algo já existente, visto que 

 

 
[a] criança vê tudo como novidade; ela está sempre inebriada (...) É a 

curiosidade profunda e alegre que se deve atribuir o olhar fixo e 

animalmente estático da criança diante do novo, seja o que for, rosto ou 

paisagem, brilho, cores, tecidos cintilantes, fascínio da beleza realçada pelo 

traje.( BAUDELAIRE, 1996, pp. 18-9) 

 

 

Tanto na passagem citada de Benjamin como na ponderação de Baudelaire, um 

elemento se destaca: o olhar. Não podemos nos furtar de pensar no exercício do olhar ligado 
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ao processo de ressignificação e de reconstrução, que será a base das análise das obras 

literárias. 

É pensando o movimento de experimentação e de curiosidade dos meninos e meninas 

frente ao mundo a eles circundante que Walter Benjamin vai construir, em Rua de mão única 

(2011), Infância em Berlin por volta de 1900 (2003)
8
 e em textos selecionados e publicados 

em Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação (2009), a sua visão sobre o universo 

da infância. Por meio da evocação de suas lembranças, o filósofo marca algumas imagens 

que permeiam o universo infantil, dentre elas o sonho, o fazer, a brincadeira, a destruição, a 

coleção, a (re)construção e a (re)significação, como se observa no enxerto destacado: 

 

 
CRIANÇA DESORDEIRA. Cada pedra que ela encontra, cada flor colhida e 

cada borboleta capturada já é para ela princípio de uma coleção, e tudo que 

ela possui, em geral, constitui para ela uma coleção única. Nela essa paixão 

mostra sua verdadeira face, o rigoroso olhar índio, que, nos antiquários, 

pesquisadores, bibliômanos, só continua ainda a arder turvado e maníaco, 

Mal entra na vida, ela é caçador. (...) Para ela tudo se passa como em sonhos: 

ela não conhece nada de permanente; tudo lhe acontece, pensa ela, vai-lhe de 

encontro, atropela-a. Seus anos de nômade são horas na floresta do sonho. 

De lá arrasta a presa para a casa, para limpá-la, fixá-la, desenfeitiçá-la. 

(BENJAMIN, 2011, p. 36) 

 

 

 O que o fragmento de Benjamin nos sugere é a imagem da infância como um 

momento de intensas descobertas, em que a percepção visual faz com que um novo universo 

se desenhe ou aquele em que ela vive se revele. 

 Com relação ao brincar, para Benjamin, é também através da ludicidade, uma das 

formas de vivências das crianças, que a subjetividade do homem adulto se forma. O universo 

do brincar não é, segundo o seu entendimento, um “fazer como se”, mas um “fazer sempre de 

novo” (2002, p. 102) transformando a experiência e hábitos, de forma que “brincar significa 

sempre libertação” (idem, p.85). Pelo gesto lúdico da brincadeira e o fomento à fantasia, a 

criança ressignifica o real e nele estabelece novas formas de viver e de ser, pois “o brincar e o 

jogo são fios condutores da vida cotidiana e, ao mesmo tempo, os pólos de resistência às 

várias imposições do real” (VASCONCELLOS, 2008, p.111). 

Ainda com relação à presença do brincar como elemento marcante dessa faixa etária, a 

pesquisadora Tânia de Vasconcellos alerta, em seu artigo “Infância e narrativa”, que a 

brincadeira se caracteriza não por ser uma atividade apenas, mas por ser uma atitude. O ato de 

 

8 
Também conhecida como Infância Berlinense. 
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brincar “é conduta criativa que possibilita ao homem reinaugura-se infinitamente” (idem, p. 

115).  

Em diálogo com essa visão, a também pesquisadora Solange Jobim de Souza, ao 

analisar o universo infantil nos escritos de Benjamim e outros pensadores da infância, afirma 

que  

 
as crianças não se limitam apenas a recordar e a reviver experiências 

passadas quando brincam, mas as reelaboram criativamente, combinando-as 

entre si e edificando com elas novas possibilidades de interpretação e 

representação do real, de acordo com suas afeições, suas necessidades, seus 

desejos e suas paixões. (SOUZA, 1994, p. 148) 

 

 

O que fica claro da relação entre a criança e o brincar é que, por meio da fantasia, o 

mundo em que ela está inserida é posto não somente no espaço do lúdico, mas, por intermédio 

dele, problematizado e reelaborado, confirmando uma vez mais a visão ativa e crítica da 

infância defendida por Benjamim. 

Além das imagens já apresentadas, destaca-se ainda do pensamento benjaminiano 

segundo muitos de seus leitores, como, por exemplo, Jeanne Marie Gagnebin, a imagem do 

labirinto, que coloca a criança em face do desconhecido, do embaraçoso, mas também diante 

da descoberta e da superação. Para a pesquisadora, “a imagem do labirinto [seria] metáfora ao 

mesmo tempo das relações temporais entre presente, passado e futuro” (2011, p. 76). 

Por meio dos espaços labirínticos, ela interage, descobre, quando não cria, os espaços 

físico, social e político. Sobre essa imagem, a pesquisadora Maria do Carmo Pinheiro, no 

capítulo “Infância em Walter Benjamin: descaminhos do pensar”, presente em sua tese de 

doutoramento intitulada O corpo como campo de forças da infância: resistência, criação e 

afirmação da vida (2010), sustenta a ideia de que a infância, como labirinto, faz-se 

benjaminianamente um 

 

 
lugar de investigação, escavação, garimpagem, enfim, de encontros 

inesperados. (...) Pelos labirintos da infância a criança é arquiteta de si e do 

mundo que se ergue sobre seus pés, principalmente a partir de suas 

possibilidades (...), desejos e escolhas – que sempre configuram nós a ser 

(sic) desatados ou afrouxados, verdadeiros pontos críticos –, para os quais as 

lacunas podem ser bem-vindas.  (PINHEIRO, 2010, p.42) 

 

 

Ora, esse senso construtor e reconstrutor que se destaca na forma de ver a realidade pelo olhar 

infantil – ou dentro do pensamento benjaminiano, um olhar tomado como o do caçador 

(BENJAMIN, 2011) – faz com que aflorem outras especificidades que se podem detectar na 
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forma de atuação das crianças no espaço, que, muitas vezes, faz com que elas se diferenciem 

da do adulto atuante no mesmo espaço diante das dificuldades e perspectivas de resolução.  

 Destacamos, dentre essas formas de atuar no espaço circundante, a tomada de posição 

crítica diante de questões de alto impacto e marcantes em determinadas sociedades. Muitas 

vezes, a veia crítica se manifesta pelos caminhos da “leveza”, que pode ser expressa tanto na 

forma como os personagens infantis anunciam o mundo, no modo como nele atuam ou ainda 

na maneira com que olham o momento presente, com vista à elaboração de um (novo) futuro. 

Mesmo contemplando espaços que se revelam caóticos e castradores em sua intervenção, na 

representação literária de alguns desses locais, o posicionamento do sujeito infantil é marcado 

pelo senso reconstrutor do mundo a partir dos estilhaços utópicos capturados no seio social.  

A partir desta capacidade de visualizar os acontecimentos, retirando o peso dos fatos, é que, 

munidos da força crítica, reconstrutora e utópica do riso, meninos e meninas usam os 

mecanismos do risível para evidenciar, por meio da brincadeira e não por atos deliberativos e 

nem pela postura crítica consciente, os problemas do mundo por eles experimentados, assim 

como o desejo de mudança e a propagação da esperança. 

  Essas considerações, como bem defende Italo Calvino, em Seis propostas para o 

próximo milênio, sugerem que “a busca da leveza [seria] reação ao peso do viver” 

(CALVINO, 2012, p. 39). Como o teórico, pensamos que tal leveza torna-se a marca de 

personagens infantis, no corpus aqui trabalhado, e marca também a forma como elas atuam 

em espaços marcados pela brutalidade dos acontecimentos depois de realizado o sonho da 

independência. Convoca-se, é certo, para a trama textual ainda o peso da colonização, mas 

também surge o da descolonização. Nasce, assim, a necessidade de revisão do novo formato 

político tomado pela nação. O autor se dispõe a falar de seu momento histórico e de toda a 

carga do vivido que insiste em passar para o seu texto. Segundo as ideias de Calvino
9
, o peso 

e a inércia do mundo aderem ao processo de escrita como se o próprio texto fosse vítima do 

“olhar inexorável da Medusa” (2012, p. 16). Citamos o autor: 

 

 
Talvez que só então estivesse descobrindo o pesadume, a inércia, a 

opacidade do mundo – qualidades que se aderem logo à escrita, quando não 

encontramos um meio de fugir a elas.                                       

Às vezes, o mundo inteiro me parecia transformado em pedra: mais ou 

menos avançada segundo as pessoas e os lugares, essa lenta petrificação não 

poupava nenhum aspecto da vida. Como se ninguém pudesse escapar ao 

 

9 
A ideia é apresentada na conferência sobre a “leveza” presente em Seis propostas para o próximo milênio 

(2012). 
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olhar inexorável da Medusa. (idem, p.160) 

 

 

 O que nos sugere o teórico é que existem possibilidades de tirar da escrita a 

petrificação que se observa no mundo e, a partir daí, podemos pensar também nos desejos e 

nos impulsos revolucionários dos homens. Recuperando o mito de Medusa – ou seja, que os 

que ousavam voltar o olhar para a sua face, eram, como punição, transformados em pedra –, 

Calvino aponta que apenas o herói Perseu, por sua capacidade de se manter entre as nuvens e 

voar, pôde combater a monstruosa figura e vencê-la. Entendemos, portanto, as crianças 

criadas ficcionalmente como a recuperação do herói mitológico. Combatendo as petrificações 

dos sonhos e das utopias, meninos e meninas dão leveza à forma como encaram a realidade e 

como alimentam os desejos, as fantasias e os sonhos, fazendo uso, muitas vezes, do 

mecanismo do risível como uma das formas de retirar o peso do próprio texto e também da 

vida.  

  Parece-nos propício pensar a imagem dessa Medusa e de Perseu em diálogo com a 

análise que Walter Benjamin teceu, em suas teses sobre a História, a propósito do quadro 

Angelus Novus, do pintor Klee. Quando o filósofo descreve o passado histórico como um 

“amontoado de ruínas” (BENJAMIN, 1994, p.226) e que o anjo da história, por ele 

referenciado, “gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos” (idem, 

p.226), aproximamo-nos da relação entre Perseu, esse anjo e as crianças presentes nas 

narrativas escolhidas. Se a história faz-se ruínas, observamos nela a presença de um peso, seja 

dos fatos, seja o desfacelamento dos sonhos. Logo, seriam as crianças as figuras que acabam 

por injetar tônus vital e reconstruir, pelos fragmentos, não mais o passado, mas o presente e o 

futuro, combatendo, como Perseu, o monstro que incapacita a evolução da vida. 

 A relação estabelecida entre a infância e a vida conduz à questão simbólica atribuída à 

criança como metáfora de futuro.  Diz-nos a pesquisadora Tania Vasconcellos que: “[a] 

criança é comumente percebida como o germe do homem adulto. Nesse sentido, a infância é 

nascedouro das sociedades do futuro. É possibilidade, é potência” (2008, p.96). Essa 

construção imagética se aplica a todas as crianças, mas destacaríamos que essa forma de 

pensar a infância será um dos elementos norteadores de nossas análises nos capítulos que 

seguem, já que, no nosso entendimento, as crianças “desenhadas” nas narrativas que 

compõem nosso corpus literário são representações da “possibilidade de construção de um 

futuro sonhado” (PADILHA, 2007, p. 178).  

 Na recuperação da metáfora de futuro que carrega, a infância, nas narrativas do 

corpus, marca-se, ainda, “pelo dinamismo, passando a representar a confiança na reconstrução 
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do corpo histórico fragmentado, pactuando, assim, com o sonho utópico” (idem, p.178).  Para 

nós, a metáfora do porvir que emana das crianças, para as quais olharemos em nossa leitura, 

não se esgota em si, mas se perpetua no seio social através das atitudes tomadas e das utopias 

alimentadas por esses meninos que formarão novos homens-meninos, como se observa na 

personagem EspumaDoMar na narrativa de Ondjaki. 
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Capítulo 2 - O riso e a escrita literária: uma busca de soluções para o conserto do 

mundo 

 

As crianças 

 

Passem os olhos pelos nossos olhos 

nosso futuro os olhos das crianças 

leia nos olhos e nos pés 

e também nos risos e nas lágrimas 

leiam neste exército de esperança 

as letras da manhã 

que a revolução desperta: 

 

O sol é nosso, Pioneiro! 

E a Vitória é Certa! 

 

Manuel Rui
10 

 

 

 

 As personagens infantis presentes nas duas narrativas aqui trabalhadas não estariam 

nos espaços limiares entre o real e o sonho, entre a distopia e a utopia? No entremundo da 

garimpagem e da reconstrução do espaço, da memória e da afetividade, Beto, Ruca, Charlita, 

Pi e o menino-narrador de Avódezanove encontram-se na periferia dos acontecimentos que, a 

princípio, soam como pertencentes ao mundo dos adultos, dentro de uma lógica racionalista e 

baseada na hegemonia do homem feito diante do enfrentamento/resolução dos conflitos e 

adversidades. Refletindo sobre o modo de percepção e de atuação das personagens infantis, 

percebe-se um movimento em que as crianças se deslocam para o centro, tanto dos 

acontecimentos ficcionalizados como do próprio momento vivido no plano histórico. Deste 

modo, tais crianças se deslocam da margem imposta pelo adulto e passam a ocupar um lugar 

outro que fica entre a realidade e a pura fantasia. É nele que tomam a consciência da dinâmica 

do seu espaço e encenam tentativas de resolução dos problemas detectados.  

 A escolha dos ficcionistas Manuel Rui e Ondjaki para a elaboração de um texto que 

quer reforçar a relevância da construção de personagens infantis demonstra que, para eles, a 

escrita ficcional é um importante veículo ideológico. O que ambos parecem propor é uma 

leitura outra da sociedade angolana no pós-independência, leitura esta que se constrói 

ficcionalmente pela capacidade de as crianças colherem estilhaços, seja das guerras, da 

permanência de discursos ainda ligados ao colonialismo ou da fragmentação do sonho 

 

10 
Poema do livro Cinco vezes onze: poemas em novembro (1985, p. 11-2.) 
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utópico. A recolha desses fragmentos parece apontar para o fato de que ambos os autores não 

intencionam apontar os problemas, mas basicamente insistir na busca de soluções. Assim, seja 

como agente social ou como elemento pelo qual as mudanças se manifestam, a infância,  nos 

dois textos, adquire nuances e noções próprias que se originam das relações tecidas no âmbito 

social e histórico em que está inserida.  

Já que o presente trabalho se quer debruçar sobre a realidade de um país africano 

pensado por muitos como periférico, convém, dentro do princípio da descolonização do olhar, 

retomar algumas reflexões que nos servem para pensar como, nas duas narrativas, o papel que 

é atribuído à infância está relacionado com o modo como as sociedades de origem banta, 

entendem o ser infantil. Segundo Raul Altuna (1985), tais sociedades são comunidades-

família. Nela, desde a infância, “os membros deixam de ser indivíduos egoístas para se 

converterem em elementos associados uns dos outros por uma vontade comum. Assim a 

sociabilidade é a razão principal de sua existência, a sua primordial finalidade e o seu 

objectivo mais apreciado.” (ALTUNA, 1985, p.160) Acrescenta ainda que, “[o] indivíduo, 

desde a meninice, vai sendo modelado para a vida comunitária.” (idem, p. 1600), daí a relação 

que acaba por se estabelecer entre a transmissão do saber dos mais velhos para seus mais 

novos e que fica clara nos textos da tradição oral, por exemplo. O que se quer reforçar é o 

vínculo da criança com a comunidade em que vive, já que, para essa forma de organização 

social, ela não está alheia ao que acontece como um elemento marginal, mas está 

assumidamente presente na dinamicidade desses acontecimentos. 

O mesmo estudioso Raul Altuna aponta ainda que “o banto ‘revive’ nos filhos” 

(ibidem, p. 67). Reatualizando a afirmação, não é apenas o corpo físico que reviveria, mas os 

ideais também. Como metáfora da origem e também da continuidade, as crianças se 

apropriam de elementos da realidade vivenciada para promover o futuro sonhado não só por 

elas, mas por toda a comunidade. Retirando das ruínas da Angola imersa em conflitos os 

elementos necessários para a reconstrução, à luz da teoria benjaminiana, as duas obras 

revelam-se como excelentes exemplos de reposicionamento do sujeito e da reelaboração do 

espaço, além de transferência de experiências entre miúdos e mais-velhos, no caso, marcada 

tanto pelo desencanto e violência como pelo desejo de mudança, pelo sonho e pela utopia.   

  É por tudo isso que, apropriando-se das potencialidades da linguagem e de sua 

capacidade de falar em favor de uma causa, as crianças ousam em Ser onda e Avódezanove  

enunciar o mundo que captam e, para tal ato, se valem do riso como estratégia privilegiada de 
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acesso ao universo circundante, seja nos seus aspectos mais nítidos ou nos mais obscuros. É 

isso que nos propomos a ler a partir de agora.  

 

2.1- Quem me dera ser onda: em traços de humor, a escrita de um tempo 

 

Em 1982, o escritor angolano Manuel Rui Monteiro publicou a novela Quem me dera 

ser onda, que foi traduzida para diversas línguas e recebeu prêmios importantes. Ancorada em 

uma discursividade marcada pelo risível, a narrativa conta a história de uma família e as 

relações que esta vive com outros membros da comunidade devido à criação de um porco no 

apartamento em que morava. O riso que permeia toda a construção textual não se dá somente 

pela presença do porco no ambiente familiar – mesmo que isso se efetive no sétimo andar de 

um prédio – aliás, comum na realidade do tempo histórico enfocado –, mas o que o alimenta 

são as fagulhas dos atritos que nascem da oposição entre discursos; entre realidade e 

aparência; entre o que defendem e o que praticam as personagens adultas, entre as ideologias 

que estas apoiam e as ações que as negam; entre, enfim, a utopia e a distopia que marcam o 

momento da pós-independência vivido pela nação. 

Manuel Rui Monteiro, conhecido artisticamente como Manuel Rui apenas, nasceu na 

província do Huambo, em 1941, tendo cursado o seu ensino primário na mesma localidade. 

Partiu para Portugal para completar os seus estudos e se formou em Direito na Universidade 

de Coimbra. Regressou à pátria, em 1974, e ocupou vários cargos políticos após 1975. Além 

da participação política, tem papel relevante na vida cultural e literária da nação, sendo 

também cofundador da União dos Autores Angolanos (UEA) e da Sociedade de Autores 

Angolanos. Além disso, é dele a letra do hino nacional de Angola, o que reforça os elos entre 

o autor e a nação angolana em diversas esferas. 

Poder-se-ia pensar que a presença dos sujeitos infantis, considerada a paisagem social 

e histórica em que se desenvolvem as ações narrativas, prime pela focalização do distópico e 

da desesperança. É o próprio Manuel Rui, no entanto – em entrevista concedida a Marta de 

Oliveira, que se encontra no livro Na(rra)ção satírica e humorística: uma leitura da obra de 

Manuel Rui (2008), – que alerta para a incoerência dessa leitura, ao afirmar que as crianças 

que constrói ficcionalmente são a realização da própria utopia, ou seja, de um tempo de 

justiça e de igualdade. Em concordância com a posição enunciada pelo autor, pensamos que a 
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forma como, nas narrativas, os meninos são construídos reforça e reflete esse desejo de justiça 

e de igualdade entre os homens. Dentro de um cenário em que os sonhos revolucionários se 

esfacelavam, apenas no novo, nas crianças, se podia depositar o sonho de construção e/ou 

revitalização do tempo anteriormente sonhado.   

Assim, o autor trabalha com o desencanto e o reencantamento – como força necessária 

da e para a utopia – na (re)construção de uma identidade no pós-independência e de uma 

realidade outra. Essa constatação encontra eco no pensamento de Maria do Carmo Sepúlveda 

Campos que, em seu estudo sobre a narrativa em questão, sustenta que  

 

Quem me dera ser onda traz bem marcada a preocupação estético-ideológica 

de seu autor, na medida em que busca não apenas (re)construir o texto em 

novas bases linguísticas, mas também trabalhar com a (re)construção do 

sujeito e da nação angolana. (CAMPOS, 2002, p. 110) 

 

 A nosso ver, concordando com a ensaísta, a consciência de certa distopia não destrói o 

desejo da manutenção do sentimento utópico, o que garante, portanto, a continuidade da 

trajetória antes marcada por lutas e resistências. O acento humorado e irônico escolhido por 

Manuel Rui presta-se a esse serviço quando, longe de apenas privilegiar a amargura oriunda 

da análise da sociedade, aposta também no reavivar da esperança presente no riso e no gesto 

otimista dos meninos. 

 

2.1.1 - A ironia e a paródia como modo de desconstrução do discurso utópico 

 

 A leitura de Ser onda mostra-nos bem como um escritor se pode valer do recurso da 

ironia e da paródia para pôr a nu as distopias existentes no seio da sociedade em que se insere 

e como estas distopias levam para longe a esperança que estava na base do processo de 

criação do estado nacional angolano. São mostradas ficcionalmente as diferenças e o 

desmembramento do corpo uno da nação ou o que deveria ser tal corpo uno, o que acaba por 

reforçar o individualismo, a destruição do sentido e sentimento da coletividade e a negação da 

ideia de igualdade entre todos os segmentos da população. De certo modo, desestabiliza-se a 

orientação marxista adotada como forma de governo pelo MPLA, ao mesmo tempo em que se 

contraria o desejo impulsionador de unidade e de liberdade, elementos marcantes na busca 

pela independência. A novela, assim, demonstra a reatualização de estruturas sociais antes 
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vistas como opressão e/ou corrupção, assim como os benefícios concedidos a certas parcelas 

da população. Tatua-se, no corpo nacional, o desencanto, mas não se abdica da resistência, 

traço forte da narrativa, resistência esta que se projeta nos personagens infantis e também na 

convocação do riso como elemento problematizador da situação política e social vigente no 

país. 

 A narrativa em questão une a ética e a estética do autor, que se traduzem em uma escrita 

que prima pelo reposicionamento do homem diante do seu tempo e das mudanças que 

ocorrem em seu espaço, trabalhando no eixo desconstrução/construção. No sentido 

desconstrutivo, a possibilidade já sinalizada por Bakhtin (2010a) e ratificada por Bergson 

(2004) de propor um novo mundo e um novo homem através do riso se consolida na obra, no 

momento em que o produtor textual decide criar uma produção literária que se debruça sobre 

o desconcerto, utilizando uma “lupa” irônica cuja intenção é a de problematizar ou de corrigir, 

segundo a teoria bergsoniana, os desvios existentes em seu tempo. Assim, conforme nos 

sugere Lélia Parreira Duarte, em Ironia e humor na literatura, utiliza-se da ironia como um 

modo de a linguagem criar um mundo em diferença. Citamos a ensaísta: 

 

 
[...] a partir da incorporação da ironia em seus processos, a literatura deixa 

de pretender ser mimesis, reprodução da realidade, e passa a revelar-se 

produção, linguagem, modo particular de se form(ul)ar um universo, 

considerando-se a própria linguagem um mundo. (DUARTE, 2006, p. 18)  

 

 

 Podemos partir da premissa de que o olhar de Manuel Rui sobre o universo do qual 

colhe o material da sua escrita é irônico, assim como o é o olhar das personagens infantis que 

protagonizam a narrativa e que, com frequência, se utilizam do efeito do risível para 

aprofundar o sentido crítico do texto. Pensamos, como Linda Hutcheon, que o recurso  da 

ironia é uma prática ou estratégia discursiva carregada de sentidos a priori escamoteados e 

que apresenta densos contornos ideológicos e políticos, já que, como lemos em Teoria e 

política da ironia, este recurso é “uma estratégia discursiva que não pode ser compreendida 

separadamente de sua corporificação em contexto e que também tem dificuldades de escapar 

às relações de poder evocadas por suas arestas avaliadoras” (2000, p.135).  O que fica 

sugerido, e que é o elemento fomentador do riso dentro da teia ficcional, é a relação 

texto/contexto, que convoca para a sua feitura as relações de poder que dialogam, na produção 

textual, enquanto produto ficcional e enquanto obra representativa do mundo empírico. 

 A presença da ironia, como estratégia de condução da diegese e de problematização do 

exposto via texto, é inaugurada no embate entre Diogo e Nazário no início da narrativa, em 
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que, pela situação conflituosa travada por causa da presença do porco no prédio, aponta-se 

para o universo de confrontos e subversões que perpassa todo o corpo textual. O sentido 

irônico pulsante nas páginas iniciais se apresenta ainda mais corrosivo a partir da atuação dos 

meninos, que propõem, seja pela amizade ao porco, seja pelo desejo de confrontar as figuras 

de Nazário e Faustino, uma forma de enfrentamento do estabelecido que, em uma escala 

maior, permite a leitura interpretativa da situação político-social de Angola. O diálogo acerca 

da tentativa de evitar o ingresso do animal revela que aquele espaço físico é marcado por uma 

rede de privilégios de alguns moradores em clara repetição das estruturas operantes em outros 

setores sociais e em outros tempos, assim como aponta para a fragilidade das leis ali 

operantes, visto que estas preservam a satisfação de interesses de alguns. Essa situação pode 

ser narrativamente representada pela construção dialógica inicial: 

 

 
 Faustino só tirava o dedo do botão quando o elevador aparecia. 

 – Como é? Porco no elevador? 

 – Porco não. Leitão, camarada Faustino. 

 – Dá no mesmo em matéria de interpretação de leis. 

 – O problema é que a gente combinou na assembleia de moradores e o 

camarada estava presente. Votação por unanimidade. Aqui no elevador só 

pessoas. E coisas só no monta-cargas. 

 – Mas leitão é coisa? 

 – Nada disso. Bichos só ficou combinado cão, gato ou passarinho. 

Agora se for galinha morta, depenada, leitão ou cabrito já morto, limpo e 

embrulhado, passa como carne, também está previsto. Leitão assim vivo é 

que não tem direito, camarada Diogo, cai na alçada da lei. 

 – Alçada como? Primeiro o monta-cargas está avariado. Um dia 

inteiro que a sua mulher andou a carregar embambas para cima e para baixo. 

E depois o monta-cargas, está a ver? (RUI, 2005, p. 1) 

 

 

 A voz enunciativa revela que o fato de o elevador estar avariado se deu pelo uso 

privilegiado da mulher de um dos agentes do poder do prédio, o que assinala a desigualdade 

entre os segmentos populacionais ali presentes e aponta para leis que não dão conta de 

satisfazer a necessidade da população e nem de garantir a sua aplicação a todos. A própria fala 

da personagem Diogo, quando este chega em sua casa com o seu porco clandestino, confirma 

a realização de discursos que não são seguidos por práticas e que, por assim se revelarem, 

caem no vazio da falsa participação social:  

 

 
Quem então é que este porco cadengue está a incomodar? Só na lei desse 

advogado de tuge. Não é? Que tratem mais é de resolver o problema da 

água. Eu é que não vou mais a essas reuniões de moradores. São sempre os 

mesmos que falam e agora já nem um porco se pode ter.(idem, p. 5)  
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 O prédio se configura como um local em que a maioria das contendas ocorre, 

mostrando-se como um espaço marcado pelas constantes tensões e fraturado pelos desmandos 

e pelas práticas que minimizam o sentido de coletividade que a construção, pela sua 

estruturação física, deveria fomentar. Como metáfora e metonímia da nação, serve, junto com 

seu entorno e a escola dos filhos de Diogo, como o cenário em que o risível atua de modo a 

revelar a fachada de aparências desses locais. 

 A subversão dos ideais que outrora faziam sentido diante da luta revolucionária conduz 

a narração para uma cena irônica, em que o passado e o presente chocam-se, de alguma 

forma, a partir da oposição do acesso ao poder e do seu uso pelos personagens Faustino e 

Diogo. O primeiro se vale da sua condição de síndico e reproduz, dentro do prédio, uma 

prática comum na sociedade que visava o beneficiamento próprio, o que destoava do desejo 

motivado anteriormente de construir e garantir uma nação mais justa e igualitária.  

 Albert Memmi, em Retrato do descolonizado árabe-muçulmano e de alguns outros, 

tece reflexões sobre os males que se perpetuaram com o fim da colonização. Afirma ele que 

“somos obrigados a constatar que, na maioria das vezes, nesses novos tempos tão 

ardorosamente desejados, por vezes conquistados ao preço de terríveis provações, reinam 

ainda a miséria e a corrupção, a violência, se não o caos.” (2007, p.17). Sobre a corrupção, 

que se vê evidente na narrativa, o teórico alerta ainda que ela “está em toda parte e altera tudo 

e todos.” (idem, p.23). Na narrativa de Manuel Rui, a prática se camufla em falsas ideias 

comunitárias, presentificando-se de modo intenso e atuante. 

 Neste sentido, conforme já alertara Linda Hutcheon, a “‘cena’ da ironia é uma cena 

social e política” (2010, p.19) através da qual as oposições verificadas no real se mantêm 

estabelecidas no ficcional, conforme fica pressuposto na fala de Faustino, que expõe o jogo 

em que se confrontam a essência e a aparência, cujo contraste é, para Muecke (1995), traço 

básico do jogo irônico.  

 

“Eu na minha pessoa de assessor popular não posso permitir este desrespeito 

pela disciplina. E você também, camarada Nazário. Ou é ou não é o 

responsável máximo pelo prédio? Amanhã temos que mandar o fiscal em 

casa do gajo e descobrir esse porco para lhe multar ou mesmo correr com 

esta gente do prédio.” (RUI, 2005, p.2- 3) 

 

 Algumas palavras chamam a atenção neste fragmento: “popular”, “camarada” e 

“correr com esta gente do prédio”. Todas parecem destoantes e desprovidas do antigo 
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significado, sobretudo as duas primeiras, pois o que se percebe no desenrolar da narrativa é a 

perda do sentido de coletividade e dos ideais revolucionários dos adultos que detêm o poder. 

O terceiro elemento, ou seja, a expressão “esta gente”, na frase, diminui a família de Diogo, 

que é excluída do sentido coletivo que o prédio deveria apresentar, conforme já sustentado. A 

ironia pressuposta na cena narrativa advém do diálogo autoritário das duas personagens que, 

longe de manterem coeso o corpo que o local que administravam representava, preferiam 

optar pelo seu desmembramento através da exclusão dos moradores. 

 O contato com o texto nos leva aos comentários de Ki-Zerbo que, ao analisar a crise 

de governo em África, afirma que o problema que se observa nas estruturas políticas é 

resquícios da colonização. Após  chegarem a seu “fim”, os que acessaram as esferas de poder 

não “tinham aprendido a comportar-se, não como representantes democraticamente eleitos, 

mas como homens do poder” (KI-ZERBO, 2009, p. 61). Entendemos este poder como sendo 

diferente daquele pressuposto pela democracia que, ainda segundo o historiador, deveria ser 

regida pela “participação máxima das diferentes categorias da população, a limitação e a 

partilha do poder, bem como a solidariedade.” (idem, p. 63). Em suma, diferente do exercido 

no prédio e no seio social. 

  Na escrita que marca as contradições do vivido pelos segmentos populacionais ou entre 

ele e o sonhado na causa revolucionária, Ser onda revela-se como conjunto de signos que 

tenta dar conta de tornar mais visíveis certos problemas da sociedade no pós-independência, 

não somente quanto ao acesso às formas e utilização do poder, mas no que diz respeito às 

necessidades mais básicas da população. Neste sentido, a escassez de alimentos, retirada das 

experiências reais e transformada em elemento polarizador marcante da sociedade, ganha 

destaque com a alusão ao “peixefritismo” tão presente na realidade cotidiana da família de 

Diogo, já que a refeição constante é o “peixe frito com arroz” (idem, p.17). Potencializando os 

contrastes, é o próprio pai da família que registra o irônico da situação, revelando a fortuna 

alimentar de outros moradores do prédio: “Em casa dele [Faustino] passa ovos, dendém, carne 

e ontem quatro “ramalho eanes”. Quando era “morteiro” eu vi três caixas. Se cada pessoa só 

tem direito a uma, como é que um juiz açambarca dessa maneira?” (ibidem, p.36) 

 O jogo do favorecimento observado nos conduz ao pensamento de Rita Chaves
11

, 

quando analisa a obra Mayombe, de Pepetela, o que, consoante as nossas leituras, coaduna-se 

 

11
 Trata-se do artigo “Pepetela: romance e utopia na História de Angola”, presente no livro Angola e 

Moçambique: experiência colonial e territórios literários. 
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com o texto aqui analisado. Segundo a pesquisadora,  

 

Como é dominante nos países periféricos, com o neoliberalismo instala-se o 

jogo do ‘salve-se quem puder’. A ordem é acumular e cada um há de usar o 

capital de que dispõe. (...) Se o estado de orientação marxista mostrava-se 

ineficiente, o modelo que o vai substituir será baseado na apropriação 

indevida, (...) nas técnicas da rapinagem, ali cobertas pelos eufemismos que 

o próprio sistema elabora para se autojustificar. (CHAVES, 2005, p.103)  

 

 O questionamento de Diogo acerca das posses de Faustino dialoga diretamente com o 

que sustenta Rita Chaves, tecido a partir de uma narrativa que focaliza um outro momento da 

nação angolana, o que nos sugere certa perpetuação da prática.  

 Nos desajustes sociais, esconde-se por trás do “ismo”, de “peixefritismo”, uma série de 

outros significantes como socialismo, marxismo, capitalismo, por exemplo, que estão 

presentes em uma sociedade que não consegue efetivar e tornar real as ideias que termos 

como estes disseminam. Como consequência, o que se observa é a permanência dessas 

palavras propagadas como eco apenas. O debate intelectualizado sobre estes termos não 

resolve os problemas que se perpetuam na sociedade, conforme alerta Diogo, ao dizer que são 

discursos inócuos que obrigam a população, como o obrigou, a se desviar das regras impostas 

por um poder estabelecido na base desses “ismos”, ineficazes para minimizar a escassez 

alimentar e satisfazer outras necessidades da população, conforme observado no desabafo de 

Diogo:  

Tribalismo! Deixa lá os ismos, mulher, que isso não enche barriga. Ismo é 

peixefritismo, fungismo e outros ismos da barriga da gente. E tribalista é 

quem combate os ismos da barriga do povo, como esse Faustino. É por isso 

que isto não anda prá frente e eu é que devia falar na rádio e não esses 

berenguéis simonescos. Era mesmo no meio dos relatos de futebol que eu ia 

falar em panquês, e ismos da barriga. (ibidem, pp. 3-4) 

 

 O que a fala da personagem sugere é que as teorias que devem guiar as mudanças ou 

aquelas que devem reger a sociedade devem surgir do próprio povo, do homem que, de fato, 

vivencia os problemas. Assim, seria dentro do seio social, “no meio dos relatos de futebol”, 

que se discutiriam os dramas e os caminhos para sua resolução e não em conselhos fechados e 

nem com ordens vindas de cima, numa relação verticalizada. 

  No entanto, operando no jogo irônico fomentado pelos contrastes, Diogo é uma 
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personagem contraditória e, por isso, risível. A dissonância entre o que diz e o que faz e entre 

o que acha que e o que de fato é permite ao leitor ver em sua configuração o jogo dos 

contrastes que alimenta o riso. Dotado de momentos de lucidez crítica, ele enuncia a falência 

da utopia de uma sociedade igualitária, o que o leva a confrontar diretamente os poderosos do 

prédio, acusando um deles de, “jogando” com as palavras, ter pegado boleia na revolução e 

ter, com isso, alcançado um status do qual não é merecedor. Porém, a mesma figura narrativa, 

que se mostra detentora da capacidade perceptiva de ver as contradições da sociedade, 

apresenta-se como um sujeito que vive esta mesma “condição”. Embora elabore reflexões 

ponderáveis sobre os engodos dos “ismos”, é dominada pelo senso individualista e alienante, 

quando tem seus anseios individuais de carne não satisfeitos: “Funje de carne? Até que enfim 

mulher! Bastou mudarem o ministro para a carne aparecer nas bichas. Vamos a ver agora se a 

pequena-burguesia lhe não atrapalha o trabalho. Assim é que é. Revolução começa na 

barriga”. (ibidem, p.45)  

A banalização do termo “revolução” indica o esvaziamento ou a sobreposição do valor 

semântico nele contido, se considerado o cenário histórico em que está sendo empregado. 

Quando Diogo sugere que a revolução começa na barriga, o que fica nítido é a perda do 

sentido coletivo, já que nasce apenas do desejo momentâneo e individual. A constatação de 

uma classe “pequeno-burguesa”, beneficiária das ações governamentais e que, por isso, tem 

acesso a privilégios que a maioria da população não tem, amplia a ironia que costura a fala do 

patriarca.  

 Como estratégia para destacar tanto os problemas estruturais como as práticas 

pessoais, outros grupos são convocados para fazer parte da irônica cena representativa da 

sociedade. A fricção entre alienação e senso crítico também é observada na figura dos 

professores. A questão escolar ilustra bem uma situação de mudança e de perpetuação de 

vestígios colonizatórios. Albert Memmi, em Retrato do colonizado precedido pelo retrato do 

colonizador, afirma que não era de interesse do colonizador investir em educação e que, para 

as poucas crianças que estavam na escola, “a memória que lhes formam não é a do seu povo. 

A história que lhe ensinam não é a sua.” (1977, p. 95). Ora, na condição de independentes, em 

que as amarras do colonialismo deveriam ser desfeitas, temos a convocação desse espaço de 

formação de cidadania, de identidade e de memória cultural e política como mais um a 

compor a cena irônica em que os meninos deveriam atuar. Isso porque a unidade escolar se 

mostrava como espaço também movido por contrastes e falsas identificações com a prática 

democrática, revolucionária e com a própria nação.  

 Dois grupos de professores confrontavam-se na escola dos filhos de Diogo: um dotado 
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de capacidade reflexiva e de percepção das mudanças sociais, e outro que perpetua o passado 

sob a máscara da mudança advinda com a independência. O primeiro é representado pela 

figura da professora de Beto, Ruca e Zeca, que, como eles, percebe o mundo com um olhar 

diferente daquele demonstrado pelos componentes do segundo grupo. Ao acolher os filhos de 

Diogo, seus alunos, e o porco na escola e brincar com eles, ela faz com que seus alunos 

pensem e enunciem o mundo que os cerca, não de modo deturpado, mas real. Além disso, 

conforme defende Maria do Carmo Sepúlveda Campos, ao cultivar a prática centrada na 

liberdade, a mestra transforma o espaço em que atua em uma espécie de concretização do 

sonho nacional uma vez que “na sala de aula dessa professora, o clima de independência é 

fielmente retratado.” (2002, p. 116). Por essa razão, no episódio do concurso promovido pela 

escola, o atrito irônico entre os elementos dos grupos se deu de forma a potencializar as 

contradições existentes naquele meio projetado como um microespaço da nação. Incompatível 

com os outros adultos, a professora se aproximava das crianças pelo caráter utópico, no 

sentido de construção de uma nação melhor, dada sua capacidade de ver com os olhos limpos 

de qualquer falsa orientação política.  

 Em oposição ao caráter proativo e crítico da professora, uma voz na narrativa 

questiona o seu idealismo e a forma como conduz a sua prática pedagógica. Diante da 

constatação de que todos os alunos tinham produzido redações ou desenhos em torno de um 

porco, problematiza-se: 

 

 
Como é possível? Com directrizes superiormente traçadas. Os programas, 

etc. Agora que as escolas são do povo, mande-se recolher um material para 

um concurso e exposição de trabalhos infantis; orientam-se os professores 

para apoiarem as crianças no sentido da criatividade de temas sobre a vida 

do nosso povo, a exaltação de valores nacionais, datas históricas, etc., e, em 

vez disso, a camarada apresenta-nos uma escola inteira a dissertar sobre um 

porco! Como é possível? Está aqui patente a ideologia pequeno-burguesa. 

(RUI, 2005, p. 40)  

 

 

 Os professores e dirigentes escolares não entendiam que o porco representado nas 

produções infantis estava exatamente de acordo com aquilo que as diretrizes superiores 

determinavam. Mais uma vez, assim como pai Diogo, eles não entendiam o sentido coletivo e 

não foram capazes de captar as denúncias que a redação de Ruca revelava porque traziam os 

olhos fechados para a situação do povo ou ocultados por uma máscara de falsos 

incentivadores e educadores de uma jovem nação e de seus filhos. 

  Uma vez mais, marcando as fronteiras existentes entre as personagens, o patriarca da 
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família e a professora de seus filhos se opunham pela consciência do valor e do sentido de 

coletividade que, muitas vezes, era esquecido por Diogo, como quando este demostra 

profunda alienação daquilo que o coletivo inclui, ou seja, todo o organismo social:  

 

 

 – Carne de porco! Eu não dizia? É o ministro que está a mudar as 

coisas. Mobilizou a porcagem que anda por aí a vadiar. Se todo o governo 

fosse assim não faltava cerveja.  

 – Pai – interveio Ruca,– mas a camarada professora disse que o que é 

preciso é mais milho e mandioca para o povo das províncias e que lá no 

mato nem chega cerveja. 

 – Diz na professora que isso é maka de campesinato, eu sou 

revolucionário da cidade. (RUI, 2005, p. 50) 

 

 

 Desprovido de qualquer pensamento que se deslocasse de si mesmo, o pai não 

consegue visualizar a importância da informação transmitida pela professora de seus filhos. 

Para ele, a necessidade de milho e de mandioca se equiparava a cervejas. Duas fontes de 

ensinamento – ou duas maneiras de ver o mundo – são postas, portanto, para os meninos: uma 

pautada no equilíbrio do corpo nacional, expressa pela preocupação com a falta de alimento 

para todos, e a outra baseada na reprodução do modelo egoísta e individualista. 

Na condução da diegese, mais uma vez, observamos, ainda na fala de Diogo, a questão 

da liderança, seja dos ministros ou ainda das figuras existentes no prédio. A referência feita 

por ele à atuação dos ministros e suas capacidades de solucionar os problemas remete-nos às 

análises feitas por Frantz Fanon, em Os condenados da terra, quando este se dedica às 

“desventuras da consciência nacional” 
12

. Segundo ele, verificou-se uma diferença no papel 

do líder antes e depois da independência nos países subdesenvolvidos. Para Fanon, durante 

muito tempo, o líder representava uma espécie de voz do povo, o que foi subvertido após a 

libertação:  

 

 
Antes da independência, o líder encarnava em geral as aspirações do 

povo: independência, liberdades política, dignidade nacional. Mas depois da 

independência, longe de encarnar concretamente as necessidades do povo, 

longe de fazer-se o promotor da dignidade real do povo, aquela que passa 

pelo pão, pela terra e pela entrega do país às mãos sagradas do povo, o líder 

vai revelar a sua função íntima: ser o presidente geral da sociedade de 

aproveitadores impacientes, que constitui a burguesia nacional. (...) Ele se 

transforma então, com conhecimento de causa, em cúmplice da jovem 

 

12 
A expressão é o título de um capítulo do referido livro. 
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burguesia que se agita na corrupção e no gozo. (2005, p. 194)  

 

 

A análise de Fanon encaixa-se em qualquer dos representantes do poder inscritos na 

narrativa. A fala de Diogo aponta exatamente para a forma de governo que se baseia no 

favorecimento de segmentos populacionais.  

Da mesma forma que as lideranças subvertem o sentido da posição que ocupam, a 

identidade de revolucionário é questionável para Diogo. Mesmo que pratique pequenas 

subversões e cometa rebeldias contra estratégias de opressão, o assumir-se como defensor de 

ideais revolucionários, além de irônico, é um modo de esvaziar ainda mais o sentido desses 

ideais. O que parece recair sobre essa oscilante forma de se definir é o falseamento ou a 

apropriação deslocada do sentido original do termo “revolução” como se, pelo fato de 

pertencer a uma comunidade que a tem em seu corpo tatuado, de forma muito profunda, fosse 

necessário usar a ideologia revolucionária como uma máscara. Ou seja, uma vez que a nação 

carrega em sua configuração histórica a revolução de modo tão determinante, afirmar-se como 

pertencente a ela pressupõe, pelo menos, fingir ser revolucionário ou repetir os discursos que 

serviram de base para consolidação da revolução. 

Esse mascaramento, que se conjuga ou se confunde com inadaptação, tem no porco 

Carnaval da Vitória mais um momento singular. Aqui não se trata de uma identidade 

assumida, mas imposta ou construída pelo outro, que se aproveita do efeito obtido para 

criticar a existência de determinadas estruturas imperantes. Segundo o pai da família, o animal 

representa um pequeno burguês, por isso o vê, além de alimento, como um inimigo a ser 

combatido, embora ele esqueça que a culpa da condição pequeno-burguesa do suíno advém 

das suas próprias ações. A transformação do animal numa réplica da pequena-burguesia – 

acusada de ser a causa dos problemas enfrentados pela sociedade – é fruto das atitudes do 

próprio homem. O criador critica a sua própria criatura. 

 

 
No dia seguinte, Diogo trouxe um fio comprido e muito fininho todo 

enrolado. A mulher e os miúdos admirados à espera. Diogo ligou no rádio, 

pegou o auscultador pequenino na outra extremidade, meteu na orelha do 

porco colando seis tiras de adesivo como se fosse um penso. “Carnaval da 

vitória” permaneceu como que anestesiado. 

 – Conquistas da revolução! – rejubilou Diogo de braços abertos.  – 

Estás politizado! Isto é que a comissão de moradores devia ver.  

 – Mas assim nós nem sequer podemos ouvir o noticiário. 

 – Porra, Liloca! Merdas da pequena-burguesia. Querem o céu e a 

terra. O capitalismo e o socialismo. Música e carne de porco sem sabor a 

peixe. Então liga o teu ouvido na outra orelha do porco. (idem, p. 19) 
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 O cômico pulsante na cena narrada se dá pela criação imagética evocada, que é 

garantida pelos aspectos linguísticos utilizados no fragmento. A imagem do porco satisfeito 

com fones de ouvido, um homem a exclamar exaltado que estava diante de uma “conquista da 

revolução” e de um exemplo do que era ser politizado, ou seja, silenciado e moldado pelo 

outro, é completada, ampliando a comicidade de Diogo, pela descrição corpórea da 

personagem toda a cena provoca no leitor um riso de duas origens: uma oriunda da imagem 

risível criada pelo conjunto narrado, e outra pela leitura das entrelinhas do dito construída em 

bases irônicas. 

  A imagem cômica evocada do suíno, assim como a alimentação que recebia, oriunda 

do Hotel Trópico e cheia de “panados, saladas mistas, camarões, maioneses, lagosta, bolo 

inglês, outras coisas sempre a variar” (ibidem, p.17), fez do porco um “dos seres vivos que 

mais benefícios haviam tirado com a revolução” (ibidem, p.16). Essa construção narrativa 

sugere a falta de mudança experimentada pela maioria da população, que, ao contrário do 

animal, não conseguia ter acesso às benesses prometidas. No entanto, essa acessibilidade, aos 

olhos de Diogo, tornava Carnaval da Vitória representante da burguesia.  Em outro momento 

narrativo, a referência à luta de classes na fala de Diogo amplia a ironia das suas falas em 

relação ao porco: “– Estás-te a aburguesar – dizia o chefe da família Diogo. – Quem te viu e 

quem te vê. É a luta de classes! – e os miúdos partiam o coco a rir até o pai se irritar por causa 

do peixe frito com arroz” (ibidem, p. 17). Ora, o que aqui se sustenta é a crítica aos frutos da 

própria revolução. O referido aburguesamento não deveria ser um produto da luta de classes e 

o riso dos meninos revela a consciência deste contraste.    

 Cabe aqui recuperar pressupostos que sustentam o conceito de paródia, visto que se 

deve considerar que esse mecanismo se vale não somente de diálogos entre textos, mas 

também da retomada e reciclagem de discursos ou símbolos. O deslocamento semântico, e 

também as vestimentas irônicas, faz incidir sobre a personagem Carnaval da Vitória múltiplas 

leituras motivadas pelo uso de diferentes matrizes.  Se tentarmos pensar em uma recuperação 

histórica, o batismo do porco, após “batalhas carnavalizantes” 
13

, nos remete à vitória dos 

angolanos sobre os sulafricanos no sul de Angola em 1976.  Fazemos referência à construção 

da pesquisadora Teresa Salgado por entender que os embates entre os meninos e o fiscal, 

assim como com as figuras de Nazário e de Faustino e também a do próprio pai são 

construídos de modo carnavalizante que, por assim se configurar, revelam a exposição dos 

 

13 
 Expressão usada por Teresa Salgado em sua tese de doutoramento. 
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mundos divididos entre simpatizantes e opositores de Carnaval da Vitória. O porco é uma 

leitura paródica da própria luta, que é, no entanto, transformada, adulterada. O coroamento do 

porco, dentro do princípio carnavalizante proposto por Bakthin (2010b), que “vivia que nem 

um embaixador!” (RUI, 2005, p. 18) é seguido pelo seu destronamento que se efetiva com a 

sua morte e o banquete que dele é feito, unindo, simbolicamente, na comemoração, os 

revolucionários e os contrarrevolucionários, ou seja, o Diogo, sua família e os representantes 

do poder do prédio. Além disso, segundo Linda Hutcheon, no uso da paródia, é necessário o 

reconhecimento da intenção de parodiar outra obra, mas também a capacidade de “encontrar e 

interpretar o texto de fundo” ( 1985, p.34) na relação pretendida entre os textos explícitos. 

 Sugere-se uma imagem alegórica de toda a situação vivenciada na sociedade angolana 

do tempo enfocado. Não podemos, pois, furtar-nos de ver a narrativa de Manuel Rui como 

uma grande carnavalização em que a paródia e a ironia operam juntas e reforçam a crítica do 

autor.  

 Longe do fenômeno da carnavalização ser uma visão do mundo operada pelo não sério 

e pelo monológico, Bakhtin, em Problemas da poética de Dostoiévski (2010), nos alerta para 

as duplas vozes que se instauram através da utilização desse recurso risível. Na leitura que 

fazemos da narrativa, as vozes que nela se efetivam, através do recurso paródico e do irônico, 

revelam-nos um exercício crítico de leitura em sobreposição do dito e do fato, do não-dito e 

do não-assumido. Na recuperação paródica do termo “carnaval da vitória”, assim como 

daqueles ligados ao campo semântico dos movimentos revolucionários, nota-se a presença de 

uma voz que aponta para o esvaziamento dos termos e outra que reclama a sua reatualização. 

A opção pelo texto carnavalizado reforça o inacabamento e a não-estabilização da sociedade, 

daí a presença das vozes destoantes, mas em diálogo.  

  Conforme já apontou a mesma Teresa Salgado da Silva, em sua tese de doutoramento 

já aqui citada, é preciso reavaliar a aplicação da carnavalização e também da paródia ao 

contexto angolano. Não se trata de destacar as imagens narrativas que remetem ao fenômeno 

do carnaval, como os xingamentos dos meninos para os agentes de poder, as injúrias ao poder 

instituído ou ao coroamento e destronamento – através do batismo e da morte do porco, e 

aplicá-las às análises. Sustenta a autora que “em Quem me dera ser onda a narrativa se faz 

ainda mais angolana com o auxílio de imagens vivas do cotidiano, as quais possuem o caráter 

cômico popular e, por isso mesmo, revitalizante e carnavalizador, no sentido que Bakhtin 

empresta ao termo” (1997, p. 109). 

 Sobre o que defende a pesquisadora citada, Linda Hutcheon traz um importante 

contributo ao afirmar que “[o] reconhecimento do mundo invertido exige ainda um 
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conhecimento da ordem do mundo que inverte e, em certo sentido, incorpora.” (HUTCHEON, 

1985, p. 95). Somente dentro da realidade angolana é que termos como “pioneiros” ou 

expressões tais como “A luta continua!” ou “A vitória é certa”, alicerçados em bases 

paródicas e irônicas, apontam para o seu próprio esvaziamento semântico e ideológico. A 

recuperação paródica, como uma reatualização discursiva, opera com valores ideológicos 

marcantes na história de Angola, mas insemina os elementos parodiados com novos valores 

ideológicos. 

 No texto duplo que é exigido pela paródia, nota-se a preocupação com a época da 

produção, na qual o preenchimento de lacunas ou o processo de inversão têm a intenção de 

pontuar críticas aos acontecimentos deste tempo. Embora se retome o passado, o que se quer 

atingir é o presente, conforme delega a pesquisadora Maria Lúcia Aragão, citada por Camila 

Alavarce:  

 

 

A narrativa paródica não é construída mecanicamente, como se sua função 

fosse a de descrever o velho sistema, num reflexo paralelo. Através do jogo 

de espelhos inclinados, que produz imagens sob vários ângulos, é revelado 

um novo e significativo mundo. O escritor usa de artifícios que possibilitam 

a retomada de uma narrativa como uma dissimulação, ou melhor, através do 

projeto de uma estilização paródica da ideologia de uma determinada época, 

reconduz o texto a uma crítica dessa ideologia. Fala do velho para falar do 

novo. Recua no tempo para deixar o tempo avançar. (ARAGÃO apud 

ALAVARCE, 2009, p. 62)  

 

 

  Se o intento é falar do velho para falar do novo, convém, tomando como ponto de 

referência os escritos de Manuel Rui, destacar que a recuperação dos termos de teor 

ideológico não tem mais o intuito de convocar para um levante armado, mas o propósito de 

mostrar a corrupção e o deslocamento dos ideais do passado, não para desmoralizá-los, mas 

para resgatar os fragmentos utópicos e realimentá-los, tornando-os fortes o bastante para 

modificarem os rumos que a nação tomou.  De acordo com essa premissa, a pesquisadora 

Maria Nazareth Fonseca, em seu artigo “Mobilidades e trânsitos diaspóricos: a ironia em 

vestes recicladas”, afirma que a obra de Manuel Rui “retoma os significantes de uma utopia 

que precisa ainda ser acreditada (...) que se fazem mecanismos de um processo de retomada 

não somente de recursos próprios da paródia, mas também da reciclagem de ideias e utopias” 

(2011, p. 23).  Essa reciclagem que se dará basicamente pela atuação dos meninos que lutam 

com as armas fornecidas pelo riso para resgatar, da paisagem histórica marcada por estilhaços, 

só na aparência distópicos, os elementos necessários para construir o novo, mesmo que este 

novo se projete como o sonho, uma utopia ou mesmo na intenção de uma nação em que haja 
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justiça para todos.  

 

 

2.1.2 - Meninos que lutam com risos 

 

 

 Tomando como verdade que a paródia não se vale apenas de textos que lhe sirvam de 

base para a elaboração de um texto outro, mas se utiliza de qualquer elemento que possa 

mostrar um mundo em inversão, a negação de uma ideologia ou a sua afirmação, acreditamos 

que os meninos de Manuel Rui são retomadas paródicas da figura dos pioneiros. Neste 

sentido, seriam como susntenta Linda Hutcheon, uma forma de “activação do passado, 

damdo-lhe um contexto novo” ( 1985, p. 16). 

 Combatendo pequenas batalhas cuja simbologia ultrapassa o embate descrito na 

narrativa, as figura de Beto, Ruca e Zeca projetam-se como resgate paródico da própria 

imagem do pioneiro, um elemento de força na produção literária, que tem nas obras As 

aventuras de Ngunga (2013), de Pepetela e no conto “Cinco dias depois da independência”, 

parte da obra Sim camarada (1985), do mesmo Manuel Rui, as obras talvez mais expressivas 

sobre o sentido do pioneirismo infantil. Na reatualização dessas emblemáticas e históricas 

figuras, os meninos convocados pelo escritor angolano em Ser onda (2005) armam-se dos 

mecanismos do riso para, ao mesmo tempo, mostrar a falência das utopias revolucionárias e 

não deixá-las morrer. 

 Retomemos, rapidamente, a personagem pepeteliana Ngunga que se faz o embrião da 

representação e do papel do pioneiro. Ele surge na narrativa em meio ao universo de conflitos 

nas zonas rurais de Angola. A construção da personagem, portanto, é feita em meio à luta, ao 

desencanto e à resistência. Deambulando pelos quimbos, o menino trava contato com 

diferentes pessoas percebendo a rede de mandos e de desmandos que se dava nos espaços que 

percorreu e nos palcos de embates entre guerrilheiros e opositores. Fiel aos ideais, quando 

percebe que o velho Kafuxi – o soba de uma das aldeias – escondia alimentos em benefício 

próprio, o menino, que ainda não era guerrilheiro embora convivesse com alguns, desilude-se, 

mas o sentimento experimentado não minimiza a sua necessidade de luta e a fidelidade às 

suas crenças. Diante da constatação do desvio, 

 

 
 Ngunga não falou. Começava a perceber que as palavras nada valiam. 

Foi ao celeiro, encheu a quinda grande com fuba, trouxe tudo para o sítio 

onde estavam as visitas e o Presidente Kafuxi. Sem uma palavra, poisou a 



54 

 

comida no chão. Depois foi à cubata arrumar as suas coisas.  

  Partiu, sem se despedir de ninguém. O velho Kafuxi, furioso, 

envergonhado, só o mirava com os olhos maus. (PEPETELA, 1987, p. 16) 

 

 

 O que se destaca, na construção do pequeno herói, é a não-corrupção dos ideais e a 

não-desistência dos seus planos. A ética do pioneiro, como a dos guerrilheiros, era pautada na 

defesa irrestrita de um ideário comum e na manutenção dos discursos e práticas utópicas. Ou 

seja, tomando o exemplo de Ngunga, todos se deslocavam do individual e se viam como parte 

de um corpo coletivo que deveria ser e pelo qual era preciso lutar para a garantia de sua 

unidade e a realização dos desejos comuns. 

 Essa mesma ética se observa no conto de Manuel Rui, “Cinco dias depois da 

independência”. Na narrativa, um pequeno esquadrão formado de pequenos pioneiros explora 

o espaço citadino de Luanda e revela os acontecimentos anteriores à proclamação da 

independência e os ocorridos logo depois, que focalizam a invasão do território angolano pela 

África do Sul que apoiava a FNLA, levando à guerra civil. O esquadrão Kwenha era formado 

por meninos que se vestiam e se comportavam como os adultos, desde suas vestes até seu 

compromisso de defender o que ameaçava o sonho libertário. A pouca vivência dos miúdos 

não significava ausência de comprometimento com a causa que professavam: 

 

 
Em frente ao Dip, mudaram de passeio para aproveitarem ver o jornal da 

parede, parando deslumbrados nos recortes onde vinha a fotografia do 

camarada Presidente e pioneiros a marchar com espingardinhas de fisga e 

bala. Um ritual. Mesmo que as colagens não fossem substituídas durante 

dias, eles repetiam a contemplação que já fazia parte das regras do grupo. 

Entendiam pelas fotografias. Ninguém sabia ler, no pelotão. Só tinham 

presentes as letras Vê e Cê, desenhadas com a estrela, sigla que riscavam na 

areia em qualquer sítio sempre com uma espécie de feitiço pronunciado nas 

palavras “A Vitória é Certa”. (1985, p. 113)  

 

 

 O envolvimento com a causa e com a certeza da vitória leva os pequenos pioneiros a 

experimentarem conhecimentos bélicos, a defenderem o lema e a lutarem pela vida. É o que 

se observa quando o líder do esquadrão defende e salva uma mulher, Carlota, e o filho que 

esta gerava, num ataque das forças inimigas. Destemido e corajoso, o líder do esquadrão, em 

meio a afetos e determinação, não somente a consola e a ampara, mas revigora os ideários 

daquela que também era militante do MPLA: 

 

 
 O pioneiro sacudiu-a:  

 – Acorda, camarada. É preciso vigilância. 



55 

 

 – A rapariga abriu os olhos num estremeção. Apertou os punhos: 

 – Meu deus! – E com a memória ainda ancorada no pequeno pesadelo 

recente começou a soluçar e a dizer palavras sem nexo. 

 O miúdo avançou um passinho, manteve a mão esquerda bem segura 

na espingarda e, com a outra afagou o rosto húmido da rapariga. 

 – Como é estamos em guerra e a vitória é certa. Ninguém chora. Olha 

ainda se o Camarada Presidente sabe uma camarada a chorar assim! Não 

pode. (idem, p. 140)  

 

 

 A figura do pioneiro de Manuel Rui de “espingardinha de fisga e bala que farolinava a 

noite, contabilizando a guerra [expresso por um] ‘este é nosso, deles, nosso, nosso’ com um 

encantado optimismo a faiscar no brilho enluarado dos olhos” (ibidem, p.164) se “veste”, na 

narrativa de Ser onda, com outras vestimentas. A figura que se destaca não é a de jovens 

armados atuando em locais de conflitos e guerrilhas, mas a daqueles que ainda necessitam 

lutar por seus ideais. A necessidade de atenção já fora anunciada pelo narrador de As 

aventuras de Ngunga, em tom de conselho ou de antevisão. No final da narrativa, sugere o 

narrador que Ngunga, o pioneiro da luta de libertação nos quimbos, pode ser qualquer outro 

pioneiro, desde que nutra em seu íntimo a fidelidade e a capacidade de luta. O narrador 

pepeteliana alerta: 

 

 
Camarada pioneiro: 

Observe bem, portanto, o camarada que fica a teu lado na formatura. Sabes 

de onde veio? Disse-te que veio do Cuito, ou do Lunguebungo, ou de Bié, ou 

de Lunda, ou do Kuangali. Mas tens a certeza de que veio mesmo de lá? É 

um pioneiro que fala pouco e trabalha muito? É um pioneiro que nunca se 

gaba do que já fez e está sempre pronto a fazer mais? É um pioneiro que só 

quer aquilo que todos os outros têm? É um pioneiro que diz sempre a 

verdade, à frente de quem quer que seja? (1987, p. 58) 

 

 

 

 Seguindo as trilhas de Ngunga e dos integrantes do esquadrão Kwenha, que travam 

lutas próprias e visionam saídas para os problemas enfrentados numa escala coletiva, os 

meninos desenhados por Manuel Rui em Ser onda lutam contra as formas opressivas do seu 

momento histórico, contra os inimigos de seu tempo. Como síntese e também variante das 

outras configurações de pioneiro, temos agora aqueles que lutam por Carnaval da Vitória e o 

que esse simboliza. 

  Nas batalhas que travam, segundo aponta Maria Teresa Salgado (1997), as crianças 

rebatizam o porco numa tomada de postura crítica e como indicativo do motivo de seus 

embates.  A referência histórica do nome atribuído ao animal, dentro do resgate do sentido do 

pioneirismo, mostra-se profícua diante do sentido ensejado no e pelo termo “pioneiro”, no 
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qual se interseccionam combate, esperança e futuro. Esses elementos marcam a relação que se 

estrutura entre o porco, os garotos e os acontecimentos em Angola pós-independente. As 

ações dos filhos de Diogo ferem a realidade instaurada sobre novos pilares políticos, 

revelando-a problemática e desconectada do ideal antigo. A exposição dos meandros sociais e 

o cultivo de uma utopia própria dão-se enquanto os meninos lutam pelo porco, seja pela 

manutenção da sua vida ou pelo desejo de vê-lo liberto das formas opressivas desenvolvidas 

na sociedade, o que simbolicamente aponta para o fato de eles lutarem pela própria Angola. A 

relação entre Beto, Ruca e Zeca e uma “nova geração da utopia
14

” é destacada pela 

pesquisadora Maria do Carmo Sepúlveda Campos, ao afirmar que, pelas suas vozes infantis 

 

 

a narrativa afasta-se do desencanto de uma sociedade corrompida que 

abandona as trincheiras da resistência e afirma-se como enunciado de uma 

nova geração da utopia. São estes pioneiros que, lutando para manter vivo 

“carnaval da vitória”, ratificam a necessidade de cultivar a memória das 

conquistas da independência para ampliar o sentido da luta. (CAMPOS, 

2002, p. 121) 

 

 

 Por outro lado, os meninos se assumem, também, como os novos contadores de história; não 

mais uma história imposta pelo outro, mas uma construída a partir das suas ações e da certeza 

de que cabe a eles a continuidade da história de liberdade sonhada ainda antes da luta pela 

descolonização. Imersos no ambiente letrado da escola, são atores que se esforçam por 

recuperar o sentido “perdido” das palavras e inseminá-las novamente com nova carga 

semântica e emocional. Assim sendo, no “intervalo da escola Ruca foi o narrador” (RUI, 

2005, p. 13), foi ele quem, misturando a fantasia típica da infância com os episódios vividos, 

conta o motivo do rebatismo do animal:  

 

 
 – Vocês também lhe podiam ter recuperado as pistolas. 

 – O polícia ficou com elas. Mas olhem: – e Ruca, contente, subia o 

tom de voz – primeiro o porco chamava-se “carnaval”, mas depois da nossa 

guerra com o bandido, como a gente ganhou, agora o nome fica “carnaval da 

vitória”. (idem, p. 13) 

 

 

 As armas com as quais lutaram foram outras, diferentes daquelas com as quais Ngunga 

combateu ou das espingardinhas usadas pelo Kwenha. Por isso não importa o fato de os 

policiais terem ficado com as “armas”, mesmo sendo a presença do armamento bélico fruto da 

 

14 
 Termo cunhado por Maria do Carmo Sepúlveda Campos (2002). 
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imaginação do menino. A fricção entre o mito e o fato não é diminuída, apenas carrega os 

elementos do universo da infância, revelando, mais uma vez, que este universo sobrevive em 

interação com os outros: o do adulto e o do tido como real. Conforme já nos adiantara Walter 

Benjamim (2010), a criança tem o caráter muito próprio de, com os elementos que a 

margeiam, criar novas realidades, objetos e sentidos. O que se revela nesta nossa leitura é que 

elas, de certa forma, colheram e incorporaram termos relevantes dentro do percurso histórico 

nacional, atribuindo-lhes novos processos de significação para, a partir do poder de manipular 

a linguagem, fazer dela armamento. Destarte, no episódio contado pelo menino na escola, o 

que importava era a mudança de sentido do nome do animal, o que nos sugere a mudança de 

posicionamento do homem frente ao momento vivido, e que é reconhecido imediatamente 

pelos outros alunos da escola: “É um nome bestial. Vocês têm de trazer o gajo aqui na escola 

para a malta ver” (ibidem, p. 13), como se fosse um indício de uma visão comum a todos eles. 

 Em Cinco dias depois da independência, a tentativa de salvação da vida se dava no 

submundo dos esgotos; em Ser onda esta se dá no mundo adulto através da sua contestação 

por meio de jogos e burlas propostas pelo riso. Os meninos que agora já sabem ler e escrever 

e frequentam a escola, compreendem e dominam o poder das palavras e é por isso que se 

valem, por exemplo, das estratégias de forjar requerimentos na intenção de ganhar tempo e 

prolongar a vida do amigo porco. Com essa artimanha, eles se servem da própria estrutura 

social para expor os seus desvios e os desmandos operantes.  Subvertendo as práticas 

autoritárias, sejam do pai – oriundas de seus caprichos e de seu individualismo – ou de 

Nazário e Faustino, que se valem das suas posições para impor a sua autoridade, ou do 

próprio Estado, que não deu conta de sustentar a empreitada iniciada com o movimento de 

libertação, os miúdos vão ocupando outros campos de combate. 

 Há embates mais pontuais, como aquele que se efetiva no seio familiar. Esse ocorre 

quando Beto e Ruca se voltam contra a autoridade do pai e levam o porco escondido para a 

escola. A motivação da ação subversiva pode ter sido uma afronta direta à figura paterna, mas 

pode ter sido também tanto pelo afeto direcionado ao bicho como pela simbologia do suíno, 

que, para os meninos, precisava ser compartilhada. Embora o pai fosse o mais velho e, 

devesse, pela sua sabedoria e poder, ser obedecido, ele não compreendia a subversão 

representada pelo porco, daí querer castigar os filhos:  

 

 
 – Venham aqui, lumpenagem, quadrilha de bandidos. Vocês sabem a 

vergonha que vossa mãe passou hoje até agüentar porrada de um ó-dê-pê 

qualquer? 

 Diogo não escondia o nervoso, foi ao canto da varanda, pegou uma 
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correia velha e começou a desancar nos miúdos. (...)  

 – Pra quê mais bater?  O porco voltou, Diogo.  

 – Voltou por sorte e estes gajos se não aprendem agora um dia param 

na cadeia.  

 Os miúdos pareciam resistir só com a raiva, chorando e soluçando 

baixinho, o que zangava mais o pai, que redobrou os golpes.  

 Então Ruca deu em sofrer alto:  

 Eu não sou bandido, eu não sou bandido. (ibidem, pp.: 26-7) 

 

 

  A identidade que Beto, Ruca e Zeca assumiam para si destoava, portanto, daquela que 

o pai atribuía a eles. Não eram bandidos, eram sonhadores, lutadores que defendiam uma 

causa e por ela assumiam uma postura crítica e proativa que se expressava no desejo e nos 

sonhos de ver o porco livre na Corimba. Tal desejo se pode ver como um desejo extensivo a 

todos os angolanos. Os garotos ocupavam espaços simbólicos em que o lúdico e a criatividade 

alimentavam as estratégias de resistência nas batalhas encenadas, conforme atesta Maria 

Luiza Scher Pereira, para quem “os meninos se movem num espaço de liberdade, que é o 

espaço do ludismo e da imaginação criativa” (2007, p. 100). É por meio dessa capacidade 

imaginativa que eles transformam o que captam, no espaço em que vivem, em ferramentas 

com as quais alimentam os desejos e os sonhos É desta forma que a descoberta do envio das 

aparas de carne do Hotel Trópico para os cães estatais fornece munição para Beto, Ruca e 

Zeca continuarem lutando contra o autoritarismo e o egoísmo paterno, e expor, como um 

segundo alvo, a ocorrência de leis de favorecimento dos interesses meramente do Estado, 

representado como instituição corrupta e classista. Por meio, portanto, de papéis timbrados, o 

que lhes garantiria a legitimidade, e do falseamento do requerimento, os novos “guerreiros” 

“ganham” mais uma batalha pelo animal ou o que, para as crianças, ele simboliza. 

 

 À tarde, no fim da escola, quando chegaram na recolha da comida de 

“carnaval da vitória”, Ruca aproximou-se do controlador da porta e entregou 

o papel 

Tribunal da Comarca de Luanda – 2ª Vara 

 

Para os cães policiais da cadeia do Tribunal peço aparas cruas de carne. 

Mande-me pouco sebo. São cães estatais, comem todos os dias.  

Saudações Revolucionárias  

Faustino  

(Juiz) 

O homem foi no fundo do corredor fez uma ligação telefónica e 

voltou. 

– Esperem só um bocado. 

E não passaram dez minutos. Zeca e Ruca tinham um saco de aparas. 

(RUI, 2005, p.44-5)  
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 Cientes do sucesso da artimanha, os garotos se valem novamente da façanha, 

reforçando a denúncia da política de favorecimento que operava na sociedade. Ao mesmo 

tempo, ratificam o espírito de luta que carregam em si. 

 

 
Tribunal da comarca de Luanda – 2ª vara 

 

Os cães aborreceram carne de importação. 

Mande aparas de porco não marítimo. 

 

  Saudações revolucionárias 

   Faustino  

   (Juiz) (idem, p.48)   

 

 

 A insistência narrativa em mostrar a política de favorecimento leva-nos a pensar 

novamente no que postula Frantz Fanon quando, ao analisar a estrutura política das nações 

subdesenvolvidas, afirma que   

 

 

existe no interior do novo regime uma desigualdade no enriquecimento e no 

apoderamento. Alguns tiram proveito de qualquer situação e se revelam 

brilhantes especialistas em oportunismo. Os privilégios se multiplicam, a 

corrupção triunfa, os costumes se degradam. ( 2005, p. 199) 

 

 

 A partir dessas considerações, podemos compreender que, através da figura do porco, 

Beto, Ruca e Zeca lutam contra a desilusão e a distopia que se relacionava diretamente com os 

rumos tomados pela nação após a independência política. Parece-nos sintomática a 

preocupação dos filhos diante da relação do pai com o animal ou ainda com o que ele 

simboliza: “Ruca ficou preocupado. Era outra vez essa ideia que ele odiava. O pai só na 

intenção de matar ‘carnaval da vitória’” (RUI, 2005, p. 37). Logo, era preciso garantir que, 

por meio do riso e da esperança, como fios de um mesmo colar de conta, a vitalidade do porco 

e de tudo que ele representava em termos de conquistas da revolução se mantivesse. De novo, 

recorremos às ideias da pesquisadora Maria Theresa Abelha Alves, construídas a partir do 

estudo do risível observado nas obras de Gil Vicente, já que, para ela, a crítica aos sistemas 

operantes e opressivos observada na escrita deste escritor português mostra-se ainda atual 

considerando os acontecimentos do século XX.  Defende a ensaísta que o riso ligado às 

formas artísticas demonstra-se 
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como ferramenta desalienante, como arma de conscientização, pois enquanto 

o homem ri de suas prisões prepara-se para libertar-se delas. (...) O riso é 

representante da insubmissão a tal mundo. (...) O humor é a expressão de 

uma recusa da que decorre uma afirmação da liberdade do homem e do seu 

não-conformismo.  

 Satirizando, criticando e rindo de um macrocosmo já gasto, o homem 

procura destruí-lo, substituindo-o por um novo, na antevisão que faz de outra 

realidade de cujo seio as contradições da existência tenham sido eliminadas. 

É hora de o riso instaurar uma utopia. (2002, p. 124) 

 

 

 Ora, não é esse o sentido do riso que nasce da revisão e da atuação crítica dos meninos 

nos espaços do prédio, da escola e do bairro?  O risível que critica é o mesmo que alimenta as 

utopias e as esperanças. Por mais que o jogo de críticas e de denúncias perpasse os fios 

narrativos, não se pode negar, pelo já exposto, que a estes se unem os da esperança e os do 

sonho, como faces de um mesmo desejo. A trama textual assim organizada fica bem marcada 

quando, diante da iminência da morte do animal e, motivados pela esperança, Beto, Ruca e 

Zeca elaboram um cartaz com letras garrafais com o propósito de denunciar os inimigos de 

Carnaval da vitória. O questionamento a ser feito é sobre o caráter dual da expressão “são 

contra Carnaval da vitória” (RUI, 2005, p.51). Numa leitura mais ampliada, pode-se perceber 

uma mensagem que faz referência aos homens citados, mas também às suas práticas – como 

representantes de um grupo de indivíduos –, que seriam contra, pelo sentido da negação e do 

desvio, os preceitos que historicamente o nome do animal evoca. O momento narrativo em 

que o cartaz é publicado refere-se à véspera da festa angolana, daí a relevância da denúncia, 

que se traveste também de tons utópicos e de esperança. 

 

 
CAMARADAS MORADORES  

 

OS ESPECULADORES DIOGO, FAUSTINO E NAZÁRIO  

SÃO CONTRA O CARNAVAL DA VITÓRIA 

 

ABAIXO A REACÇÃO 

 O fiscal  

Loló Madaleno (ibidem, p. 51)  

 

   

 A esperança que se fixa nas letras e no processo enunciativo parece decorrer da 

necessidade da propagação da ideia contida no cartaz, visando ao aumento do número dos 

defensores do Carnaval da Vitória em seus múltiplos sentidos. 

 Outra questão pungente que sobressai na ação infantil, de modo risível, é novamente a 

da identidade, ou antes, a sua fragilidade. Entendemos que os garotos e a sua professora são 



61 

 

os que de fato têm uma identidade comum, em relação à nação, daí seu sentido crítico. Os 

demais apresentam-na frágil e meramente individualizada. No tocante ao cartaz, se Loló 

Madaleno é apenas uma criação dos meninos, o fato revela que os meninos sabiam da falta de 

comprometimento do “eu” individual com o “nós” coletivo. Assim, revolucionários, 

contrarrevolucionários e opositores são meramente falsas identificações de um povo que se 

mostra carente de uma identidade coletiva, verdadeira identidade que os una em prol de uma 

causa só, fato que é negado textualmente na ocasião do banquete em que Diogo afirma, junto 

àqueles que eram seus “inimigos”, que é “preciso unir os moradores do prédio porque a 

unidade deve começar na base” (ibidem, p.59). No entanto, o que as crianças, por sua vez, 

provam é que não há unidade, pois esta só seria possível se houvesse identificação sólida 

entre todos. 

 Fomentar o riso e sonhar são formas, portanto, de resistência e de luta. A referência ao 

universo onírico é recorrente na narrativa, sobretudo pelas personagens infantis. Buscamos 

compreender o valor do sonho nas ideias de Ernst Bloch. Em Princípio esperança (2005), ele 

teoriza acerca dos sonhos diurnos e noturnos e de como eles estão ligados à esperança, ao 

desejo e à utopia. Dando atenção aos sonhos diurnos, o teórico postula que “o que é desejado 

utopicamente guia todos os movimentos libertários” (idem, p. 18). Para Suzana Albarnoz, 

leitora de Bloch, em Ética e utopia: ensaios sobre Ernst Bloch (1985), “[o]s pequenos sonhos 

acordados ainda não são os sonhos de realidade, mas já apontam para o que ainda não é, o que 

pode vir a ser no futuro: já têm uma dimensão utópica.” (p.109).  Assim, a dimensão 

relacional entre os sonhos e a realidade expressam o que ainda não se realizou e o que ainda 

não veio a fazer-se concreto e real, mas que, no entanto, se faz possibilidade. A busca pela 

transposição do sonhado – seja na sua manifestação diurna ou noturna – para o real empírico 

foi o que embalou os sonhos dos meninos após experimentarem o poder opressivo do pai, 

travestido em agressão física:  

 

 

Marcados pela violência de pai Diogo, a fadiga foi dando lugar ao sono e, no 

depois, os corpos dos dois miúdos ficaram abraçados no sonho quase 

comum. Passeios de ‘carnaval da vitória’ pelas praias da ilha ao domingo. 

Livre. Sem corda. (RUI, 2005, p.29)  

 

 

 O sonho revela o que os miúdos gostariam de experimentar na realidade. O desejo de 

serem livres, sem a presença das cordas, visíveis ou não, está projetado para o presente em 

face da construção de um futuro. Note-se que o sonho é “quase comum”, unidos por um 

abraço, que, por assim se apresentar, parece reforçar o espírito de união que alimenta o sonho. 
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Ao mesmo tempo, sugere-se que apenas assim, juntos, é que é possível tornar o que é sonho 

em realidade. 

 Neste ponto, as crianças e a esperança participam de um mesmo jogo destacado pelo 

pensamento de Ernst Bloch. Para o filósofo, a juventude – tomamos aqui o termo de 

empréstimo para nos referirmos aos meninos e meninas – é o tempo em que o gérmen do 

novo, que se manifesta em sonhos e desejos, encontra espaço fértil para germinar. Citemos o 

teórico: 

 

 

Toda força nova necessariamente tem em si esse novo, move-se em direção a 

ele. Seus lugares privilegiados são a juventude, as épocas prestes a dar uma 

guinada, a produção criativa. Uma pessoa jovem que sente que há algo 

dentro de si sabe o que isso significa: o alvorecer, o esperado, a voz do 

amanhã. (2005, p. 117)  

 

 

 A faixa etária, como época da “guinada” e “da produção criativa”, é aquela que impõe 

“a voz do amanhã”, o futuro conectado ao passado e ao momento presente. A construção 

simbólica desenvolvida por Bloch permite pensar em outro texto do mesmo Manuel Rui, que, 

segundo nos parece, sintetiza a infância referenciada nos textos literários apresentados. Trata-

se do poema “Meninos de Huambo”, abaixo transcrito: 

  

 

Com fios feitos de lágrimas passadas  

Os meninos de Huambo fazem alegria  

Constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas  

E no céu descobrem estrelas de magia  

 

Com os lábios de dizer nova poesia  

Soletram as estrelas como letras  

E vão juntando no céu como pedrinhas  

Estrelas letras para fazer novas palavras  

 

Os meninos à volta da fogueira  

Vão aprender coisas de sonho e de verdade  

Vão aprender como se ganha uma bandeira  

Vão saber o que custou a liberdade  

 

Com os sorrisos mais lindos do planalto  

Fazem continhas engraçadas de somar  

Somam beijos com flores e com suor  

E subtraem manhã cedo por luar  

 

Dividem a chuva miudinha pelo milho  

Multiplicam o vento pelo mar  

Soltam ao céu as estrelas já escritas  
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Constelações que brilham sempre sem parar  

 

Os meninos à volta da fogueira  

Vão aprender coisas de sonho e de verdade  

Vão aprender como se ganha uma bandeira  

Vão saber o que custou a liberdade  

 

Palavras sempre novas, sempre novas  

Palavras deste tempo sempre novo  

Porque os meninos inventaram coisas novas  

E até já dizem que as estrelas são do povo  

 

Assim contentes à voltinha da fogueira  

Juntam palavras deste tempo sempre novo  

Porque os meninos inventaram coisas novas  

E até já dizem que as estrelas são do povo  

 

 

 Publicado e convertido em canção, o texto mostra a relação entre os miúdos e a nação 

em interfaces identitárias, num contínuo processo de repensar e reconstruir. O poema dialoga 

com Ser onda em algumas questões que merecem destaque. A que já se destaca na primeira 

estrofe é a questão da alegria das crianças, que, mesmo “com fios feitos de lágrimas do 

passado”, são capazes de tentar subvertê-los pelo riso insistente. Ou seja, mesmo numa 

sociedade corrompida por práticas passadas e que já trouxeram tanto sofrimento, os miúdos 

conseguem garantir a força que alimenta a vida e que constrói sonhos novos. 

 Se no passado os meninos se reuniam à volta da fogueira, agora se reúnem junto a 

outros meninos em torno de um porco, como no episódio da escola, ou do ideal que dele 

emana. E assim, unidos, eles vão compartilhando desejos, projetando sonhos, revisitando a 

história e recuperando-a no tempo presente. 

 No entanto, conforme visto na narrativa e reiterado no poema, Beto, Ruca e Zeca 

acabaram por “aprender coisas de sonho e de verdade” e aprende[ram] “como se ganha uma 

bandeira” e o quanto custa a liberdade. Eles descobriram algumas “verdades” operantes na 

sociedade e que castraram, de certo modo, seus impulsos de mudança do espaço em que 

viviam. Logo, aprenderam também que, para garantir a vida do porco e dos próprios desejos, 

há um preço a pagar, uma batalha a ser travada, mesmo que isso signifique a necessidade de 

infringir as ordens dos poderosos e correr o risco da punição para tornar real ou mais 

exequível a criação do mundo arquitetado pelas suas mentes. 

 Nas lutas, conforme referencia o poema, os filhos de Diogo constroem sonhos e 

buscam saídas para as incertezas contemporâneas e se apropriam do riso diante das situações 

dolorosas como forma de se livrarem da asfixia dos acontecimentos pós-independência, do 

cerceamento dos próprios sonhos coletivos e da quase impossibilidade de sonhar individuais e 
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ver tal sonho convertido em realidade. 

 Esses meninos evocados no poema e em Ser onda inventaram “coisas novas”, “coisas 

de sonho e de verdade” e vivenciaram situações que mostraram a falácia dos discursos tanto 

dos adultos como dos agentes de poder; entenderam que, somente por meio do sonho e da 

esperança, as situações adversas que tornavam quase nulo o sentido do coletivo podiam ser 

superadas e/ou eliminadas, pois o povo é sempre o elemento soberano.   

 O final da narrativa de Manuel Rui, de alguma forma, poderia sugerir a perda dos 

ideais. No entanto, a exaltação do princípio esperança e do espírito de luta presentes nas 

crianças transformam o desencanto em apelo à liberdade, o que substitui o drama pelo lirismo, 

e a frustração pela esperança:  

 

 
Que mistério era aquela grandeza de espuma branca, eriçando o mar? 

 – Vocês não gostavam de ser onda? 

 – Deve ser bom. Assim por cima da água nem é preciso saber nadar. 

Quem me dera ser onda! – E Beto abria os braços.  

 – Mas Ruca – considerou Zeca – não se pode ser onda. Ainda se uma 

pessoa fosse entrava com essa força do mar onde a gente queria. Onda 

ninguém amarra com corda. (RUI, 2005, p. 54-5)  
 

 

 O porco foi amarrado com cordas, impedido de ser livre, mas com as ondas isso seria 

impossível. A aproximação das ondas do mar com a liberdade, desejo maior dos amigos de 

Carnaval da Vitória, se propaga e acaba por ser o impulso renovador que subsiste em meio ao 

caos e à possibilidade de que batalhas serão perdidas. A repetição da frase marca não o 

fracasso, mas a certeza da continuidade da luta e do desejo de liberdade.  

 

 
 Cá em baixo, os meninos confiavam na força da esperança para salvar 

‘carnaval da vitória’. E Ruca, cheio daquela fúria linda que as vagas da 

Chicala pintam sempre na calma do mar, repetiu a frase de Beto:  

 – Quem me dera ser onda” (idem, p. 60)  

 

  

 As ondas, que, às vezes, são calmas e, em outros momentos, mostram-se violentas, 

fazem com que pensemos que ondas e crianças tenham a mesma marca, ou seja, o desejo de 

lutar, aos poucos ou bravamente, contra os rochedos e as barreiras que se opõem aos seus 

movimentos. 

 Faz-se importante pensar no teor utópico da presença dessas ondas e de sua 

simbologia pelas passagens destacadas, pois não podemos pensar em utopia como sonho 

dantesco ou passageiro. Neste sentido, o valor que creditamos a ela encontra eco no 
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pensamento de Russell Jacoby, para quem o 

 

 

pensamento utópico consiste em mais do que devaneios e rabiscos. Ele surge 

de e retorna a realidades políticas contemporâneas. Tal como vejo, essa 

contradição define o projeto utópico: ele participa ao mesmo tempo das 

escolhas limitadas do hoje e das possibilidades ilimitadas do amanhã. Abre 

duas zonas temporais: a que nós habitamos agora e a que pode existir no 

futuro. (JACOBY, 2007, p. 214)  

 

 

 O que a narrativa e a consideração do teórico reforçam é que é na realidade que a 

utopia surge como forma de resistência e é para ela que retorna na forma de sonhos e de 

ações, numa mescla temporal dialógica. 

 Ainda sobre a necessidade de manter flamejando a chama utópica, o mesmo teórico 

afirma que, em épocas políticas em que a utopia parece desaparecer, “o espírito utópico 

continua sendo mais necessário do que nunca” (Jacoby, 2001, p.135) e que, quando se pensa 

que nada mais pode ser feito para reverter uma situação que poderia soar antiutópica, o 

“empenho em vislumbrar outras possibilidades de vida e sociedade continua sendo urgente, e 

constitui a condição essencial para se fazer alguma coisa” (idem, p. 135). Foi exatamente isso 

que Beto, Zeca e Ruca fizeram diante do vislumbre da morte do porco: alimentaram utopias.  

 

 

2.2 - Avódezanove e o segredo do soviético: proposta de construção de uma nova utopia 

 

 

Memória
15 

(segunda)  

 
Trazem nos olhos um sorriso nosso 

Como a estrela arrogante da bandeira 

São pioneiros com dois anos livres 

Independentes que já sabem mais  

Que outros mais anos que já sabem tudo. 

São heróis das armas inventadas 

São miúdos a fazer crescer 

Nossa memória das marchas desfiladas 

De um sempre ousar e de saber vencer. 

 

Há dois anos antes eles traziam armas 

 

15 
Poema de Cinco vezes onze: poemas em novembro (1985, p.36-7) 
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Lutavam e morriam sem quartel 

Mas hoje trazem nas horas todas a pressa de saber 

Nas bocas mais que esperança como mel 

Nos braços a frescura matinal 

De Kwanzas e Cunenes para ler 

Uma vitória como um vendaval 

 

Só quando passam mesmo sem as armas 

Nós percebemos os sonhos que sonhavam de fuzis 

E desde esse tempo os pioneiros já cresceram  

Desde uma história que eles próprios escreveram 

Antes do dia onze infância de emboscar 

Até depois do tempo da bandeira 

Depois da meia-noite a ribombar. 

 

(1977) 

Manuel Rui 

 

 

Um olhar para o passado angolano expõe períodos extensos de exploração e décadas 

de conflitos armados, oriundos de diferentes motivações. Como deslocar esse olhar para o 

presente e visualizar um futuro que não pareça ser a continuidade do observado no passado? 

Como encarar o cotidiano e perceber nele as marcas desses tempos dolorosos e não ser 

conduzido à desesperança? Que postura ter diante de um mundo em que o sonho parece ser 

proibido ou no qual não há espaço para a sua concretização? Como ser criança em meio ao 

desencanto e às frustrações de uma sociedade em guerra? Como alimentar a fantasia e a 

utopia em ambientes marcados pelo peso dos acontecimentos históricos, sociais e políticos? 

Que lugar ocupa esse sujeito infantil neste espaço? Que papel desempenha a linguagem no 

reencantamento e no reposicionamento do sujeito e do mundo? 

Estes questionamentos acabam por conduzir, a partir da obra Avódezanove, à análise 

da representação do universo infantil e da utilização do riso em consonância com a 

perspectiva da leveza defendida por Italo Calvino em Seis propostas para o próximo milênio. 

Para dar essa característica ao narrado, escritores podem se valer de linguagem poética ou de 

imagens que invocam o espaço aéreo, como defende a professora e pesquisadora Renata 

Flávia da Silva
16

, considerando a escrita de Os transparentes (2013), de Ondjaki. A narrativa 

do escritor angolano apresenta marcas do risível que assumem um sentido mais leve e poético, 

sem perder, no entanto, a função crítica. Isso inclui a linguagem e o papel por ela 

desempenhado na sociedade, assim como a própria estrutura narrativa através da construção 

 

16 
 Em comunicação apresentada no II CIFALE/ UFRJ, a pesquisadora analisa as estratégias de leveza utilizadas 

na obra Os transparentes, de Ondjaki.  
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dos personagens. Por essas estratégias, ideais de afirmação de valores sociais utópicos 

perpassam a tessitura textual pelas tramas do risível. 

 Mais uma vez, o que se destaca, mesmo em obra mais contemporânea, é o valor 

utópico do riso. O risível que percorre a narrativa de Ondjaki preserva essa função e propõe-

se como uma forma de resistência ao cotidiano de um tempo fissurado. Desse modo, a força 

emanada do riso se torna uma espécie de energia vital, pela qual a esperança se renova mesmo 

em face do jogo tenso estabelecido entre utopia e distopia, entre encanto e desencanto, como 

já afirmamos à propósito da leitura da narrativa de Manuel Rui. 

O riso, como manifestação artística ou posicionamento individual ou coletivo pode 

significar também um ato de rebeldia. Ficcionalmente, a rebeldia transmuta-se em 

personagens cômicas ou se manifesta em uma linguagem que não se fixa nos limites da 

representação dura e crua do real, mas se vale da fantasia, da esperança e do riso para tornar-

se mais palatável, como observado na obra de Ondjaki escolhida para ser analisada: 

Avódezanove e o segredo do soviético. 

O fato de ter nascido em 1977, na capital Luanda, com a nação já liberta do domínio 

colonial, fez com que o autor Ndalu de Almeida, conhecido artisticamente como Ondjaki, 

tomasse conhecimento, pela narração e pela memória dos outros, das marcas dos combates da 

guerra civil que se davam no interior de Angola, mas que também contribuíam para agravar as 

privações que marcavam todo o território nacional. 

O autor, poeta, contista, cineasta e artista plástico procura, como sugerido na entrevista 

concedida à revista “Terra Magazine”, através da escrita, manter um diálogo com o real, com 

a cidade de Luanda e com as questões sócio-políticas da nação. Na obra em questão, quem 

provoca esses diálogos críticos são as personagens infantis, junto às avós e ao sujeito tomado 

como maluco. No entanto, o posicionamento do autor – e que também se pode ler em suas 

criações ficcionais – frente ao mundo que o circundava e que se faz matéria literária não era 

de apatia ou de negação, muito menos do desejo de exacerbar as dores vividas. O caminho 

escolhido pelo autor foi outro: o do otimismo. É ele próprio quem destaca essa marca, que 

consideramos de fundo ético e estético:  

 

 

a minha geração não tem outra saída senão ser otimista. Trabalhando. 

Construindo. Reconstruindo. E penso que sim, as ações terão de ser 

positivistas, no sentido de criar uma sociedade que debata mais os seus 

problemas, e que esse debate origine, se possível, algumas soluções – 

também disse sim, que às vezes devemos ignorar nosso pessimismo interno, 

as nossas dúvidas, e continuar agindo de modo a descobrir o novo caminho 

para Angola e para o continente africano. Através da arte como expressão da 

modernidade, e através da modernidade como via de manutenção da 
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tradição. (ONDJAKI, Minha geração tem que ser otimista
17

 )  

 

 

A reconstrução proposta pelo escritor e que passaria pela forma como elabora o seu 

texto e seu mundo nos remete ao também escritor africano Mia Couto, que, na crônica “Que 

África escreve o autor africano?”, presente em Pensatempos, aborda a relação do escritor com 

o mundo. Respondendo a sua própria pergunta sobre qual seria a responsabilidade do autor 

com a democracia e com os direitos humanos, o autor moçambicano enfatiza que “o 

compromisso maior do escritor é com a verdade e com a liberdade. Para combater pela 

verdade o escritor usa uma inverdade: a literatura. Mas é uma mentira que não mente” ( 2005, 

p. 59). Os dois escritores, diante da relação entre escrita e mundo e, desta forma, entre ficção 

e realidade, acabam por propor um outro entendimento sobre o fazer literário. Quando ele 

afirma que “[o] escritor não é apenas aquele que escreve. É aquele que produz pensamento, 

aquele que é capaz de engravidar os outros de sentimento e de encantamento.” (idem, p. 63), 

pensamos que isso se dá exatamente na obra de Ondjaki, na qual se verifica o germinar do 

sentimento da esperança e também do encanto.  

Ao recuperar as palavras do escritor angolano presentes no fragmento da entrevista, 

chama-nos a atenção dois elementos: “construindo” e “reconstruindo”. Pensamos que esses 

termos têm carga simbólica muito grande na narrativa considerando a obra do mausoléu e a 

atuação das personagens infantis. São elas que, na obra Avódezanove, vão construir e 

reconstruir o seu espaço por intermédio do sonho, da brincadeira e do riso que se faz uma 

forma de resistência e mola propulsora de ações pontuais pelas quais se pode adensar o 

sentido da esperança e da própria luta que ainda precisa ser travada. 

Vemos, portanto, no uso do risível apresentado em Avódezanove, a necessidade da 

inserção da leveza como forma de problematizar a nação, sem a anulação do espírito crítico e 

contestador do presente, no qual a corrosão da utopia se mostra intensa. Tal leveza passa pela 

tessitura das palavras, que unem as imagens que representam o peso do vivido, e pelo humor 

convocado de outros modos na ficção. Como resultados alcançados temos uma sutileza no 

narrado que substitui a brutalidade pela fantasia e pela alegria que irrompe no registro textual.  

 

 

 

17
  Entrevista concedida a Bob Fernandes e Fernanda Veríssimo, publicada na Revista TerraMagazine, disponível 

no seguinte endereçoeletrônico:http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI1131821-EI6581,00.html 

 

http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI1131821-
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2.2.1 - Entre Perseu e Medusa: a leveza do humor em face ao pesadume do mundo  

 

 

A explosão que inicia Avódezanove (2009) revela-se como uma das chaves de leitura 

da desconstrução empreendida na escrita do autor, elaborada em uma linguagem com apelo 

sinestésico e plástico. Longe de ser uma referência à guerra, esta explosão, contrariamente ao 

que ocorre em conflitos, proporciona uma festa de cores e de sons, que, em vez de lágrimas 

ou dores, causa alegria e encantamento, pois era “afinal uma explosão bonita de ser demorada 

nos ruídos das cores lindas que nossos olhos olharam para nunca mais esquecer” (ONDJAKI, 

2009, p. 7). A experiência visual, pois, transforma uma cena corriqueira (aqui considerando o 

cenário das batalhas vividas, ao longo de várias décadas, pela população angolana) em outra 

que traz, para além da beleza da festa de cores, uma história de reposicionamento do sujeito 

frente aos acontecimentos do seu espaço e de revitalização do sentido do sonho e da 

esperança.  

 A imagem convocada da explosão que abre e fecha a narrativa nos conduz ao 

pensamento benjaminiano de que a “ consciência de fazer explodir o continiuum da história é 

próprio às classes revolucionárias no momento da ação”( BENJAMIN, 1994, p. 230). Por essa 

ideia pensamos que a destruição do mausoléu, de certa forma, garante o “continiuum da 

história” de um povo que lutou para se ver livre de forças opressivas do colonialismo. No 

momento da ação, a “classe revolucionária” disposta a fazer continuar essa história é 

representada, sobretudo, pelas crianças.  

 No viés da retomada da desconstrução e da revitalização de antigos ideais, a imagem 

inicial aponta, dentro da perspectiva de leitura que adotamos, para o tensionamento entre peso 

e leveza. A explosão de um artefato de cimento, de arame e concreto – símbolo de solidez e 

brutalidade – faz com que esse seja transformado em “poeira cinzenta” (ONDJAKI, 2009, p. 

8) – ícone da instabilidade e da fluidez. A destruição do sólido e a sua substituição por 

elementos que nos aproximam de construções imagéticas que remetem a criações fluidas e 

sem peso, reforçam o diálogo que se pretende estabelecer com a proposta concebida por Italo 

Calvino em Seis propostas para o próximo milênio, e ainda com o que o crítico pensa sobre a 

visibilidade, principalmente com relação ao que motiva a criação da fantasia.  

 Com relação à leveza, Calvino inicia a sua conferência tomando como ponto de 

partida a sua própria atividade literária. Afirma que havia, em sua escrita, uma tentativa de se 

identificar com a história do tempo presente, o que acabava por trazer à sua prática “o 

pesadume, a inércia, a opacidade do mundo”. ( 2012, p. 16). O autor recorre, por sua vez, à 
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mitologia no intuito de explicar a relação que estabelecia entre a obra e a realidade, de modo 

que o mito da Medusa foi utilizado por ele para aludir à forma como via o mundo, as pessoas 

e os lugares “transformados em pedra” (idem, p. 16). 

O “olhar inexorável da Medusa” (ibidem, p.16) a que o crítico se refere nos sugere 

uma comparação com a própria situação histórica e política angolana. Diante da situação 

distópica vivida com a guerra civil e com a dificuldade de se levar à frente os ideais 

libertários, os sonhos, a fantasia e a esperança no futuro pareciam condenados à transmutação 

em rocha diante de tamanha paralisia ameaçadora da evolução da nação. 

 No entanto, o próprio Calvino não se atém à fatalidade e/ou à inevitabilidade da 

petrificação das experiências literárias colhidas no mundo empírico. A Medusa não era 

imortal e nem o seu legado eterno, visto que Perseu consegue livrar-se a si e ao mundo da 

condenação iminente representada pela horrenda figura feminina. Permanecendo suspenso, 

voando sobre sapatos alados, distante da brutalidade do olhar petrificador do ser monstruoso e 

ciente da necessidade de não volver seu olhar para ela, o herói, através do reflexo de seu 

escudo, consegue combatê-la e exterminá-la. Valendo-se dessas estratégias, ele se livra do 

destino imposto por Medusa. O que nos fica sugerido é que as crianças pareciam saber da 

necessidade de não embrutecer o seu olhar pela observação direta da sociedade, ou melhor, 

das suas estruturas estagnadas. 

 Para combater os elementos que embrutecem o cotidiano e a própria linguagem é 

preciso observar a realidade sob outro prisma: o da sutileza e o do modo indireto de ver as 

coisas, não apenas pelas imagens oferecidas pelo sentido da visão, mas pela capacidade de 

filtrar o visto e dar-lhe outra significação, menos embrutecida. O poeta, a partir da 

manipulação das palavras e da composição de imagens, transforma-as em pontes e transporta 

para um universo menos caótico os elementos do real empírico. Ainda segundo Calvino,  

 

 
[...] Cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo 

para mim mesmo que à maneira de Perseu eu devia voar para outro espaço. 

Não se trata absolutamente de fuga para o sonho ou o irracional. Quero dizer 

que preciso mudar de ponto de observação, que preciso considerar o mundo 

sob uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle.  

(ibidem, p. 19)  

 

 

 Talvez seja neste momento, pela capacidade de se considerar o mundo sob outra ótica, 

mais poética e lírica, que Calvino propõe uma comparação de que nos apropriaremos para 

pensar o trabalho do poeta com a figura mitológica: 
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Perseu se sustenta sobre o que há de mais leve, as nuvens e o vento; e dirige 

o olhar para aquilo que só pode se revelar por uma visão indireta, por uma 

imagem capturada no espelho. Sou tentado de repente a encontrar nesse mito 

uma alegoria da relação do poeta com o mundo.” (ibidem, p. 16)  

 

 

 Em consonância com a relação sugerida entre Perseu e o poeta, não nos furtaremos de 

entender a escrita de Ondjaki como uma prosa poética em que os índices da leveza se fazem 

presentes de duas formas: pela escolha vocabular ligada ao universo do leve, do fluido e do 

instável e, também, pela própria escolha do riso como forma de retirar o peso da linguagem 

que é utilizada para falar de um momento em que a dor, a violência e as fraturas no sonho uno 

da nação mostram-se operantes. Podemos aqui lembrar também Octavio Paz que, em O arco e 

a lira (2012), ao teorizar sobre a poesia, afirma que ela é capaz de revelar e de mudar o 

mundo e que o “poético é poesia em estado amorfo” (2012, p.22). As imagens requeridas por 

este sentido poético – em relação intrínseca com as palavras – transformam pedra em pena 

através da recriação do objeto, permitida e proposta pela imagética da poesia. Isso nos conduz 

novamente à explosão inicial que, no caso da narrativa angolana, parece sugerir que “a 

imagem é um recurso desesperado contra o silêncio que nos invade toda vez que tentamos 

exprimir a experiência terrível daquilo que nos rodeia” (idem, p. 177). Destarte, imagem é 

forma de libertação e, assim o sendo, alimenta utopias e sonhos.  

 As imagens narrativamente construídas são frutos de palavras escolhidas dentre uma 

gama de possibilidades, que podem tender à petrificação ou à leveza. Ondjaki, voando para 

outros espaços, saindo da brutalidade do vivido, divide, com o escritor italiano, o esforço da 

“subtração de peso” (CALVINO, 2012, p. 15) das estruturas narrativas e da linguagem, 

mesmo quando se propõe a falar de uma realidade embrutecida. A construção de uma voz 

narrativa infantil é a outra ótica e a outra lógica defendida por Calvino e assumida pelo 

escritor angolano como ponto de observação em mudança que se materializa nas imagens 

poéticas criadas narrativamente por ele. 

Para o teórico italiano, “a leveza é algo que se cria no processo de escrever, com os 

meios linguísticos próprios do poeta” (idem, p. 22). Consideramos que a opção por manter o 

riso como elemento presente nas narrativas protagonizadas pelos meninos, a saber Bom dia 

Camaradas (2006) e Os da minha rua (2007), está ligada ao processo de busca dessa marca 

nas suas produções e sendo, por isso, usada como uma estratégia de reação às formas de 

violência e de opressão que ainda assombravam a nação e impunham peso ao viver. As 

referências à guerra ou à problemática social vivida perdem o peso através do humor e da 

construção de personagens como AvóAgnette, AvóCatarina, EspumaDoMar, Pi, Charlita e do 
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próprio menino narrador que caminha com os sapatos de Perseu em um terreno embrutecido 

pelos acontecimentos históricos. 

Essa figura mitológica permite-nos uma outra leitura além daquela proposta pelo 

escritor e teórico italiano como metáfora para o poeta. Pensamos em Perseu como sendo as 

próprias crianças da narrativa, que dirigem um olhar indireto para a realidade, ou seja, um 

olhar capaz de ver além dos destroços, como já sugerido e aqui já evocado, mais de uma vez, 

por Walter Benjamim (2010). Por isso, elas se fazem mantenedoras da ilusão e da utopia. O 

adulto, talvez, já tivesse um olhar petrificado ou em processo de petrificação que não lhe 

permitia mudar a focalização ao observar o espaço vivido, enquanto elas ainda apresentavam 

a capacidade de olhar e de ver.  

 Marilena Chauí, em seu ensaio sobre o olhar e o ver, destaca, a partir da raiz indo-

europeia de ver, que “ver é olhar para tomar conhecimento e para ter conhecimento” (1988, p. 

35), o que faz de quem olha não um “espectador desatento”
18

,  mas um observador profundo 

do objeto ou realidade olhados. A petrificação do olhar da Medusa era, pois, a impossibilidade 

de acesso a esse ver pleno e ativo. Neste sentido, a forma como olham o mundo ao seu redor 

faz com que, pelas crianças, multiplique-se a imagem do herói Perseu e seus constantes 

combates com a Medusa e suas variadas manifestações existentes no seio social. 

Vale aqui referenciar, mais uma vez, a construção imagética da figura mitológica. A Medusa é 

sempre representada como sendo monstruosa, com um olhar pétreo e paralisante. Não nos 

parece insensato, num jogo de aproximações, pensar essa feia face como a realidade da 

guerra, que embrutece as fantasias e os sonhos.  De modo contrastivo com esse olhar 

característico da górgona, teríamos o das crianças e sua força regenerativa, capaz de dar novo 

valor ao visto. Retornando ao campo do mito, seriam as crianças também uma recriação do 

mito de Pégaso?  

Enquanto fruto do sangue da cabeça do monstro
19

, o cavalo alado opõe-se a ele pela 

leveza e pela capacidade de garantir a vida – uma vez que, batendo com as patas no rochedo, 

faz jorrar água que alimenta outros seres mitológicos – e abastecer a imaginação dos poetas. 

Ora, os meninos e meninas presentes nas narrativas não são os frutos do momento petrificado 

da guerra civil e, no entanto, são capazes de se oporem a ele, mostrando o seu contrário: o riso 

 

18 
Expressão usada pela própria pesquisadora no artigo “Janela da alma, espelho do mundo”. 

19 
De acordo com o mito apresentado por Thomas Bulfinch (2006,), Pégaso nasceu da transformação do sangue 

que caiu da cabeça da Medusa em contato com o solo. A deusa Minerva pegou-o e o amansou-o, dando-o, em 

seguida, para as musas, de presente. A fonte onde as musas viviam foi aberta por um coice do cavalo. Pégaso 

esteve à serviço dos poetas. 



73 

 

ao invés do choro. A infância, como Pégaso, é o fruto em oposição à sua origem. 

Gaston Bachelard, em Poética do devaneio, relaciona o poeta à criança: “a criança 

conhece a ventura de sonhar, que será mais tarde a ventura dos poetas” (2009, p. 94). Em um 

jogo cíclico, o escritor devolve a capacidade do sonho para as personagens infantis fazendo 

delas um cronótopo ligado à manutenção e à propagação dos sonhos e da fantasia. Assim, o 

narrador-menino de Avódezanove narra o seu mundo com o devaneio necessário para garantir 

a liberdade, pois conforme aponta o filósofo e poeta francês, “[é] no devaneio que somos 

seres livres” (idem, p.95). É, portanto, a partir do sonho de manter o bairro PraiaDoBispo 

imune a qualquer ação que destruísse o espaço de memórias, de afetos e de vivências ali 

constituídos, que  o narrador e seus amigos decidem tomar a atitude de elaborar um plano para 

destruir o mausoléu. A imagem do local livre da presença tanto do monumento como dos 

soviéticos alimenta as ações, dialogando com o que defende Bachelard sobre os devaneios 

infantis: “Nos devaneios da criança, a imagem prevalece acima de tudo. As experiências só 

vêm depois. Elas vão a contravento de todos os devaneios de alçar voo. A criança enxerga 

grande, a criança enxerga belo” (ibidem, p. 97). Ora, o que se sugere aqui é que as visões 

motivadas pelo sonho e pelo desejo são as fomentadoras das ações, transformando 

experiências oníricas, por assim dizer, em experiências concretas. 

O sonho e a leveza propostos por Calvino e assumidos pelo fazer literário de Ondjaki 

fazem das crianças narradas os seres em que se opera a “recusa da realidade do mundo dos 

monstros entre os quais estava[m] destinado[s] a viver” (2012, p. 17), como Perseu. A 

contemplação do próprio drama não se transforma em visão pessimista ou apática, mas 

impulsiona a tomada de posição, fazendo a releitura da figura histórica do pioneiro. O escritor 

angolano reforça essa nova e contemporânea reciclagem do termo ao imprimir consciência 

participativa aos meninos que se fazem sujeitos na cena narrativa: 

 

 
Nunca ninguém fala das crianças, está bem que a nossa vida ainda é 

pequenina, mas nós também gostamos muito da PraiaDoBispo e os mais-

velhos sempre se esquecem que quando há problemas nós podemos ajudar a 

resolver. (ONDJAKI, 2009, p. 106-7)  

 

 

 A concretização do princípio defendido por Calvino na escrita do autor angolano se 

evidencia por meio de recursos linguísticos, literários, discursivos e imagéticos. Azódezanove  

apresenta uma leitura fluida, leve e que suscita riso por meio das imagens evocadas, pela 

construção dos personagens ou pelos diálogos travados entre eles.  

O apelo ao leve, proposto pelo autor como estratégia diegética, se concretiza em 
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imagens poéticas que convocam metaforicamente a ideia da pluma e do pássaro. A pluma 

sugere leveza, e o pássaro, ação, já que pode escolher caminhos ou se movimentar pelos ares. 

Isso nos faz pressupor que os personagens infantis, dotados dessas características, sejam como 

aves, cujas plumas lhes dão capacidade de voar sobre o caos social e político,  daí buscarem 

trajetos novos para seus voos. 

Além desses personagens, a narrativa se constrói a partir de ícones que sustentam as 

palavras em estado de suspensão. Neste sentido, encontramos diversas delas, como pássaros, 

nuvens, vento, os papagaios coloridos das crianças, o correr quase voado do EspumaDoMar 

etc, que aludem a um espaço livre, sem amarras e normas.  

 

 
Fomos dar a volta pelo outro lado da vedação, ali onde ficava uma 

barroca com o lixo das obras e uns miúdos brincavam com papagaios 

coloridos. 

Ao passarmos pela casa do EspumaDoMar ouvimos ruídos estranhos 

com uma corrente pesada a arrastar no chão. 

– Deve ser o jacaré do Espuma. 

– Vamos masé fugir. 

Corremos de braços abertos como pássaros a levantar voo. (idem, p. 

15)  

 

 

As crianças são, como nos mostra este fragmento, inseridas entre elementos que se 

opõem: o resto do lixo e a brincadeira, o peso desses entulhos e a possibilidade de leveza pelo 

flanar dos papagaios coloridos e pela comparação aos pássaros levantando voo. Como numa 

tela em que se destacam as paisagens, o mausoléu mostrava-se como símbolo do peso e da 

castração que contrastava com a imagem de liberdade aludida pelo voo e pelas aves, visão 

corroborada em outras passagens da narrativa: “Diziam que as obras do Mausoléu estavam 

quase a acabar. Aquela parte comprida, cinzenta, feita de um cimento bem duro para não cair 

nunca” (ibidem, p. 12). Aqui, a imobilidade da construção opera em oposição ao movimento 

dos voos e também das ondas, duas imagens constantemente evocadas na escrita de 

Avódezanove. 

O fato de a obra esconder, em seu interior, grande número de gaiolas e pássaros 

aprisionados e ocultados na escuridão de um quarto onde ficavam guardadas também as 

dinamites, que implodiriam o local, reforça a ideia da construção como um elemento 

aprisionante e impossibilitador da liberdade.  Na visão dos meninos, com relação aos animais, 

“[o] problema [era] não poderem voar” (ibidem, p.125), e não somente estarem no escuro. O 

cerceamento do voo se equipara à impossibilidade de os angolanos viverem a liberdade 

merecida e teoricamente conquistada com a independência da nação. Gaiolas, escuridão, 
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pássaros presos simbolizam a liberdade desejada, mas impossível de ser alcançada. 

Em eco com as ideias de Bachelard e do princípio da leveza e, também, da visibilidade 

de Calvino, o sonho aparece na narrativa como outro elemento capaz de garantir a 

sobrevivência do imaginário, necessário à construção do futuro e do desejo de não-

aprisionamento. As construções narrativas pelas quais se evocam os sonhos são marcadas pelo 

colorido e pelo movimento, contrastando com a imobilidade de ações dentro de uma 

sociedade petrificada por regras e pela perda dos ideais revolucionários e comunitários ou 

pelos pássaros engaiolados. O mais recorrente deles é contado para a AvóAgnette como 

“sonho de carnaval e de risos também” (ibidem, p. 72), o que aponta para o desejo de 

vivenciar um mundo diferente daquele em que viviam: 

 

 
[...] tantas cores movimentadas numa dança de ventos voados e o céu 

cheio de mil verdes, amarelos, laranjas e vermelhos com o azul por trás, o 

céu a imitar uns pássaros que fossem o corpo vivo disso que chamam arco-

íris.  

– Estavas a sonhar, filho? (...)  

– O mesmo sonho, então. 

– Mas com “propriedades da multiplicação”, como dizem na minha 

escola. (ibidem, p. 72-3) 

 

 

 As imagens poéticas do sonho do menino apontam o “pensar por imagens” 

(CALVINO, 2012, p.108) em que o presente é tingido pela visão do futuro e da continuidade. 

O sonho sonhado pelo narrador-menino e compartilhado com os mais-velhos não é pontual e 

momentâneo, mas carregado de vida que não se extingue quando o acordar se fizer presente. 

O sonho é “corpo vivo” (ONDJAKI, 2009, p. 73), é a imitação dos pássaros que sempre tem 

um rumo, um norte, que, neste caso, seria uma Angola livre das forças opressivas. 

O termo “devaneio” está ligado, segundo o dicionário Houaiss (2009), à fantasia, ao 

sonho, à esperança e à utopia. Nos devaneios oníricos do menino, um mundo se forma em 

estado de latência e de porvir. Ou nas palavras de Bachelard: “[u]m mundo se forma no nosso 

devaneio, um mundo que é o nosso mundo. E esse mundo sonhado ensina-nos possibilidades 

de engrandecimento de nosso ser nesse universo que é o nosso” (2009, p. 8). O sonho 

reconhece os elementos do cotidiano e os transforma, visto que o “homem do devaneio e o 

mundo de seu devaneio estão muito próximos, tocam-se, compenetram-se. Estão no mesmo 

plano do ser” (idem, p. 152). E, no caso da narrativa em questão, esse “ser” é social, não 

individual.  

A leveza que percebemos na obra é, também, a que escapa à rigidez da língua. O 
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trabalho poético com as palavras, carregando-as de fantasias e de possibilidades, retira o peso 

tanto dos vocábulos e do jogo entre significante e significado como das situações que 

descrevem. A escolha vocabular que mistura a realidade e a fantasia passa pelo filtro 

imagético da criança, que retira a amargura do narrado pelos novos valores semânticos que se 

projetam discursivamente. 

 Quando a família do menino-narrador fica sabendo da operação da Avódezanove, a 

cena é suavizada pela burla, pela brincadeira e pela reprodução da língua hispânica, mesmo 

que, por trás dessa brincadeira, a simbologia e a presença de elementos reais – e, portanto, 

cruéis como a guerra – façam-se notáveis. A possibilidade de brincar com a sonoridade de 

“gangrenada”, remetendo-a ao termo “granada”, marca tanto a presença desse elemento no 

cotidiano como a necessidade de torná-lo mais leve. O trabalho linguístico que tira peso e 

agrega novos valores aos termos se evidencia, por exemplo, quando o médico cubano conta à 

AvóAgnette que ela precisa fazer a cirurgia de retirada do dedo do pé. O episódio mescla tons 

de humor e de brincadeira, conforme se observa na passagem destacada: 

 

 
– Usted tiene une herida que está… Como decir, gangrenada. 

– Ele disse que a ferida da Avó parece uma granada. 

– No, no, hijo, “gangrenada” es un término técnico, 

– Mas que granada é só um termo técnico, quer dizer, não deve 

desplodir.”  

(ONDJAKI, 2009, p. 62)  

 

 

A estratégia de leveza tem como alvo, por assim dizer, a presença constante da guerra. 

Retirada da vivência empírica ou da memória compartilhada, é constantemente reelaborada 

por meio dos ditos risíveis de AvóCatarina ou nas burlas infantis ou ainda na (re)apropriação 

semântica e contextual dos termos ligados ao campo dos semas do universo bélico. A 

organização e as táticas usadas pelo narrador e seus amigos para destruírem a obra do 

mausoléu são claros exemplos dessa apropriação de elementos factuais em construções 

risíveis: 

 

 

Voltei a correr quase sem me agachar para encontrar o 3,14 deitado no 

chão, bem calmo, com um palito de fósforo na boca parecia era cigarro do 

Luqui-Luque quando ainda não tinha disparado mais rápido que a sombra 

dele. Deitei a fingir que estávamos na trincheira de combate. (...)  

– Foi até aonde? 

– Até o quarto ponto, falta todo o outro lado. 

– Só se a Charlita fornecer mais combustível. 

– Fornecer, fornecer... Boa hora para vires com teu português das 

forças armadas. Não há tempo. (ONDJAKI, 2012, p. 160)  
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No entanto, a imersão da infância na guerra, através da brincadeira com o elemento 

que lhe é comum, distancia-se daquela que se projeta em As aventuras de Ngunga, de 

Pepetela, ou “Cinco dias depois da independência”, de Manuel Rui. Nestas produções, a 

guerra é presentificada, tornada narrativamente real. Ngunga e os combatentes do esquadrão 

Kwenha vivem em um mundo cercado pela rudeza e pelo peso dos conflitos, o que torna 

ambas as narrativas mais embrutecidas. Em Avódezanove não existe o contato dos pequenos 

moradores da PraiaDoBispo com armas e granadas – salvo com as dinamites que tinham outra 

finalidade. Na narrativa pepeteliana, o narrador usa armas, como se observa no fragmento 

apresentado:  

 

 
Uns tugas recomeçaram a avançar, enquanto outros os cobriam com fogo. 

Ngunga abateu mais um e os restantes esconderam-se. União viu que já não 

tinha balas, pois apertou o gatilho em vão. Disse-o a Ngunga. Este passou-

lhe o carregador com as restantes dez balas. Ngunga calculou que teria umas 

cinco na sua arma. E os tugas atacaram de novo. E os camaradas fizeram 

fogo. (PEPETELA, 1987, p. 32)  

 

 

Já na narrativa de Manuel Rui, o contato com o universo bélico era tão intenso que 

propiciava ao líder do Kwenha a identificação sonora dos armamentos bem como a quem 

pertenciam os tiros que rasgavam o céu e o solo angolano:  

 

 
Um cheiro que aumentava como o barulho que vinha lá de fora no martelar 

do tiroteio e dos estrondos. O garoto vibrava contabilizando as operações; “é 

nosso”, “é deles”, “é deles”, mas Carlota a desconseguir desprender-se 

daquela ideia aflorada entre a esperança e o desalento. (RUI, 1985, p. 154)  

 

 

Na produção de Ondjaki, os meninos travam outras batalhas, mas sem se eximirem de 

vivenciar, a seu modo, os problemas sociais. Diante da construção do monumento e da 

constatação de que a obra implicaria na destruição física do lugar, a eles só resta romper as 

prisões impostas pela autoridade local, bem como com a lógica “adultocêntrica” que esperava 

que os miúdos repetissem as ações dos mais-velhos ou ficassem alheios aos acontecimentos. 

Os adultos assistiam de modo mais passivo à concretização da obra, enquanto os meninos, 

motivados pelo desejo de manutenção do lugar – representado pelo banho de mar livre do 

EspumaDoMar, pela saída do barco de pesca, pelo espaço para as brincadeiras infantis de 

correr e soltar papagaios pela praia –, planejavam uma resolução.  
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A decisão de destruir a obra é pautada, portanto, na fantasia e na imaginação ligadas 

ao próprio conceito de liberdade e de coletividade.  Isso nos leva, de modo mais sistemático, 

ao segundo princípio proposto por Italo Calvino e que guia nossa leitura da narrativa de 

Ondjaki. Na conferência sobre a “Visibilidade”, o crítico aponta para dois processos 

imaginativos: um que parte da palavra para a imagem, e outro, de caminho inverso, que parte 

da imagem para a palavra. Abrindo a conferência, pontua, a partir de um verso de Dante, que 

“a fantasia, o sonho, a imaginação é um lugar” (2012, p.97). Em cartas trocadas com a 

também escritora Paula Tavares, Ondjaki discute a infância como “um ponto cardeal 

eternamente possível” (ONDJAKI, 2007, p.150), reiterando a visão dessa faixa etária como 

um lugar.  

Ao tecer análise sobre outra narrativa de Ondjaki, Os da minha rua (2007), Sissa 

Jacoby reflete sobre essa infância como lugar e afirma que como “cronotopo (sic) e potência 

serve à imaginação poética no presente da escrita, que se deixa invadir pelo repertório 

produtivo da memória e invenção” (2010, p. 204). Para compor essa visão, a pesquisadora se 

vale das ideias de Bachelard quando ele afirma que a “infância é o poço do ser” (2009, p.109), 

o que a nosso ver, encontra-se também na narrativa aqui analisada. Isto porque a ideia da 

infância como lugar e tempo em que fervilham imaginação e potência se une à metáfora 

empregada pelo filósofo francês, o que nos leva a pensar na imagem do poço como 

nascedouro, princípio ou repositório da fantasia e do sonho em constante movimento de 

projeção e de resistência. 

Para Calvino, a geração espontânea de imagem está ligada à intencionalidade do 

pensamento discursivo, o que nos leva de volta ao depoimento já referido de Ondjaki, no qual 

afirma a necessidade do otimismo e da esperança para a sua época. Na elaboração dos 

personagens e da forma como atuam no enredo/texto/mundo, o autor expõe as suas 

expectativas e a sua concepção tanto de arte como dos alicerces ideológicos e estéticos sobre 

os quais sustenta o seu produto literário. A presença dessa infância como um território seguro 

capaz de criar estratégias que suportem o drama e o seu peso requer, portanto, uma dupla 

condição imaginativa: a do autor em face da construção dos personagens e enredos, e a do 

próprio texto, conforme advoga o teórico: 

 

 

o poeta deve imaginar visualmente tanto o que seu personagem vê, quanto 

aquilo que acredita ver, ou que está sonhando, ou que recorda, ou que vê 

representado, ou que lhes é contado, assim como deve imaginar o conteúdo 

visual das metáforas de que se serve precisamente para facilitar essa 

evocação visiva. (CALVINO, 2012, p. 99) 
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 A imagética que se observa na arte literária tem, segundo Calvino, origens na 

“observação direta do mundo real, [n]a transfiguração fantasmática e onírica, [n]o mundo 

figurativo transmitido pela cultura em seus vários níveis, e [em] um processo de abstração, 

condensação e interiorização de experiência sensível” (idem, p. 110). Ora, se o que temos 

defendido é que a criança tem um modo particular de ver o mundo, ela também o tem com 

relação ao processo imaginativo. Colhendo a matéria a ser convertida em imagem, o ser 

infantil não se relaciona com a fantasia elaborada apenas como uma criação onírica e 

impossível, mas transforma o que imaginou em possibilidade, em razão de ser e de estar no 

mundo e, por isso, faz do imaginar um exercício do próprio existir.  

A visibilidade das personagens e de suas ações leva-nos a crer na necessidade de o 

escritor tornar visível o próprio homem angolano na medida em que se coloca também no 

centro da ação narrativa, debruçando-se sobre si mesmo de diferentes maneiras e com 

diferentes intuitos. As imagens que alimentam a narrativa se originam na forma de ver e de 

olhar o mundo que passa pela percepção visual e pela capacidade imaginativa das crianças. 

Essas se mostram como locus por excelência para o desenvolvimento da imaginação criadora 

de resoluções de problemas, o que faz com que pontes sejam tecidas entre ficção e realidade, 

introduzindo novos valores e novas práticas. Desse modo, a imaginação sai do interior do ser 

e vai para o exterior.  

Ancorando novamente o pensamento na marca do otimismo e da reconstrução da 

sociedade através da descoberta de novos caminhos para Angola citados pelo próprio Ondjaki, 

somos impelidas a pensar que o caminho da fantasia que cria imagens geradoras de ações seja 

uma das formas de reconduzir o homem para o caminho da luta e da identificação com uma 

causa que sustente as suas práticas visando um futuro coletivo. Essa nova premissa é 

confirmada por Calvino quando afirma que a “fantasia é uma espécie de máquina eletrônica 

que leva em conta todas as combinações possíveis e escolhe as que obedecem a um fim, ou 

que simplesmente são as mais interessantes, agradáveis ou divertidas” (CALVINO, 2012, p. 

107).  

  Destarte, unindo a leveza ao imaginativo como duas vias de mão dupla, Avódezanove 

aponta não apenas para processos de deslocamentos do ato narrativo com relação à inserção 

da criança e do riso em ambientes caóticos, mas também para os próprios sujeitos que se 

projetam na ficção, diante de um mundo que, por mais instável e fraturado que esteja, oferece 

matéria-prima para a sua reelaboração.  

  De volta, e por fim, à pergunta de Ítalo Calvino, na conferência sobre a visibilidade: 
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“De onde provêm as imagens que ‘chovem’ na fantasia?” (idem, 102), ousaríamos responder 

que elas se originam no resgate da utopia e na manutenção da capacidade de continuar 

sonhando. 

 

 

2.2.2 - A comicidade marginal: crianças, louco e velhos – de riso e de utopias 

 

 

 A escolha dos princípios da leveza e da visibilidade foi destacada como estratégia 

literária de retirada do peso do tempo e do texto que se fazem testemunho do momento 

histórico vivido. Mais do que tornar leve e visível, pensamos na produção escrita como uma 

prática reflexiva e, consequentemente, ideológica. E, neste sentido, para atar as pontas dos 

fios analíticos, faz-se necessário repensar e aprofundar algumas situações já pinçadas.  

 O riso é uma ação do tempo presente em diálogo com o passado e o futuro. A relação 

do tempo vivido com uma escrita composta com fios risíveis é marcada por dois prefixos: o 

REver e o PREver. Se um está ligado ao movimento de ver de novo, o outro está como 

necessidade de ver além.  Esses dois movimentos associam-se à utopia e, em concordância 

com a nossa leitura, coadunam-se com a própria essência do riso que, segundo a ensaísta 

Maria Theresa Abelha Alves, para quem, nos 

 

 

momentos em que o ser humano assume seu sentido crítico pelo riso, pela 

comicidade, ele se torna utópico, visto que vai projetar para o futuro os 

dinamismos e anseios da sua época, porque passa a conceber o presente, isto 

é, a ordem constituída, como limitação. O riso é a forma de o homem, eterno 

contestador, projetar o futuro, rompendo as barreiras que o aprisionam à 

ordem, às instituições, ao estático. Ao rir do presente, está repensando seu 

contexto, a sua topia” ( ALVES, 2002, p. 10).  

  

 

 Neste sentido, rir é também olhar o que é visível e o que se escondeu ou se camufla. E 

mais, rir é exteriorizar o fruto das reflexões advindas do que se pode ver. Marilena Chauí 

defende, no artigo “Janela da alma, espelho do mundo”, a concepção múltipla do olhar, ao 

afirmar que “a visão se faz em nós pelo fora e, simultaneamente, se faz de nós para fora, olhar 

é, ao mesmo tempo sair de si e trazer o mundo para dentro de si” (1988, p.33). No movimento 

percorrido entre o si mesmo e o mundo, recupera-se ou reestrutura as utopias. 

O futuro é projetado no desejo utópico; é a crença no amanhã que fomenta as práticas 

e tomadas de posições que alimentam os sonhos em que se desenvolvem as ideias e os valores 



81 

 

que se contrapõem ao presente e ao passado. Para a mesma pesquisadora brasileira Maria 

Theresa Abelha Alves, a atitude utópica é uma atitude ética: “resultado do compromisso 

moral do homem com o vir-a-ser” (2002, p. 18). Ainda em consonância com essa visão e, de 

acordo com o professor Russell Jacoby, a utopia não seria só “uma visão de uma sociedade 

futura, mas [refere-se] a uma visão pura e simples, uma capacidade (...) para enxergar a 

realidade e suas possibilidades” (2001, p. 141). Assim, por meio do riso se expõem duas 

realidades: a vivida e a sonhada, em constante interação. 

A afinidade entre comicidade e utopia residiria exatamente no fato de os mecanismos 

do risível recusarem os valores degradados da sociedade, o que, na obra de Ondjaki, é 

percebido, sobretudo, por três grupos narrativos: as avós, as crianças e o EspumaDoMar. 

Esses personagens são tomados como elementos marginais dentro de um sistema que 

privilegia, para os dois últimos, um padrão de racionalismo que exclui diferentes formas de 

vivenciar e enunciar uma realidade. Com relação às avós, elas constituem um grupo que, 

dentro de um ordenamento social imposto pela colonização, perdeu na sociedade o papel que 

tinha nas organizações tradicionais: a de guardiãs da sabedoria. A ideia de modernização e 

cientificismo europeu relegou essa faixa etária a certo imobilismo e ao silenciamento das 

vozes, do poder e da sabedoria dos mais-velhos. Com a perda da tradição, fratura-se a imagem 

do ancestral, que deixa de fazer parte do organismo social.  

Logo, as crianças, as velhas e o dito louco – personagens marginais dentro do 

pensamento racional branco europeu – vão, na margem que ocupam, devorando o centro, 

expondo a situação sociopolítica, assim como as relações de poder estabelecidas.  

Embora AvóCatarina e a AvóAgnette pertençam ao que chamamos de “grupo dos 

mais-velhos”, elas estabelecem relações com o espaço em que vivem de formas distintas, até 

mesmo pela condição existencial de cada uma. Isso também se manifesta na forma como 

convivem com os mais-novos da narrativa. Não se trata de um sentido de oposição ou de 

confronto, mas de complementariedade que, de certa forma, reatualiza a organização social 

das comunidades tradicionais e reposiciona os sujeitos na sociedade contemporânea. 

Essa simbiose etária, por assim dizer, é fruto de um tempo e, dentro da narrativa, faz 

parte da ideologia de resgate das tradições pela arte, assumida pelo escritor. Essa relação 

dialógica e profícua entre o novo e o velho, assim como o que histórica e culturalmente 

representam, aponta para a recuperação e recriação de estruturas que não podem mais ser 

negadas, conforme defende Laura Padilha em Entre voz e letra: o lugar da ancestralidade na 

ficção angolana do século XX:  
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O novo e o velho, juntos e interativamente articulados, eis uma vez 

mais reatualizada, no corpo do novo discurso, a imagem fundadora. 

Reestabelece-se a antiga dialogia, mas com outras implicações ideológicas, 

como o momento da reconstrução exige. Já não é mais possível afirmar o 

velho pelo velho, acriticamente, pois este velho se faz também outro, pelo 

processo de transformação pelo qual o novo o recria, além de ser por ele 

moldado. Com essa troca, a interação velho/novo se torna, nas malhas do 

moderno tecido-texto, cada vez mais intensa e fecundante, com a tradição e a 

transformação recriando-se mutuamente. (PADILHA, 2007, p. 179) 

 

 

Nas malhas textuais, a relação entre as avós e os meninos se pauta por situações nas 

quais a comicidade aponta para diferentes vieses, possibilitando leituras múltiplas e 

complementares à realidade textual. A AvóAgnette está mais ligada a um riso cotidiano, 

calcada em suas relações com a menina-criada Madalena e com o soviético Bilhardov. Não 

fala de morte e mostra-se atenta para a educação dos netos e para a manutenção da tradição. 

Já AvóCatarina apresenta um riso mais crítico, que, por vezes, se vale das arestas irônicas 

para falar, não de pessoas individuais, mas da própria nação. Enigmática e espectral, ligada ao 

passado por meio do jogo irônico e também da burla, expõe criticamente a situação de guerra 

em que a nação ainda vive. 

Ela é aquela que, por seu clima de mistérios, de ausências e do seu eterno luto, não 

permite que a guerra caia no esquecimento ou que seja tomada como uma prática comum e 

aceitável. A personagem, transitando entre os espaços dos mortos e dos viventes, tece 

comentários sobre a morte, que ora se dão de maneira bem realista, ora marcada pelo riso 

crítico e também pelo humor mais “escrachado”, expondo a sua visão da morte e da guerra. 

 

 
 – No céu cabe tanta chuva, Avó? 

 – São os mortos a chorar ou a rir. Anda a morrer muita gente. 

 – Não assustes os miúdos, Catarina – a AvóAgnette pediu. 

 – As crianças não têm medo da verdade. (ONDJAKI, 2009, p. 18) 

 

 

A transmissão de conhecimento aos mais novos passa pela palavra dessa avó, fazendo 

com que tenham contato com os acontecimentos da localidade. Ela assume a condição do 

“devo e preciso dizer” aos netos o ensinamento de que a guerra vitimava os angolanos, 

mesmo que, para isso, como nos missossos, fosse preciso fazer uso de simbologias, alegorias 

ou metáforas. 

 A personagem que não oculta a verdade dos seus netos assume-se, por vezes, como 

mátria ou como o duplo mulher-terra: “Enquanto a guerra durar no nosso país, comadre, todos 
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os mortos são meus filhos. “(idem, p. 11). Em Entre voz e letra: o lugar da ancestralidade na 

ficção angolana do século XX (2007), Laura Padilha, sobre a metáfora da “mátria”, diz que 

ela é representada pela “mulher (...) cujo filho lhe foi arrancado pelo branco colonizador” 

(PADILHA, 2007, p. 98). Na figura da AvóCatarina temos uma mulher que reclama que os 

seus filhos são agora vítimas e algozes de si mesmos.  

A construção textual sobre a temática da morte, marcada por elementos dolorosos, é, 

em outros momentos, substituída ou mesmo suavizada pelos mecanismos do risível, pela 

mesma personagem que traz o peso e a dor dessa mácula no corpo nacional: “– Aqui em 

Luanda as pessoas morrem sem avisar. Que falta de educação! – a AvóCatarina dizia.” 

(ibidem, p. 12)  

O momento da enunciação destas falas muitas vezes se dá com a família reunida e 

com os netos presentes, remetendo-nos a um resgate da prática ritualística da transmissão de 

conhecimento, que, dado o momento, se refere, a propósito de falar do cotidiano, muitas vezes 

à temática da guerra. No entanto, esse assunto é minimizado por um riso de brincadeira e de 

jocosidade: 

 

 
 Um vento soprado apagou a lamparina com azeite e os olhos ainda 

demoraram a conseguir entender o escuro. Só que bateram à porta lá em 

baixo. (...) 

  – Madalena, vai ver quem é. 

 – Avó? 

 – Avó,  quê? Não entendes? Vai lá abaixo e vê quem é que bateu à 

porta? 

 Bateram de novo, mais forte. 

 – A morte bate sempre forte, eu que o diga – a AvóCatarina começou 

a rir. (...)  

 A Madalena fazia força e segurava na porta para tentar não sair. Tudo 

muito silencioso, parecia combate de formigas. (...)  

 – A morte não gosta de esperar à chuva – a AvóCatarina ria. (ibidem, 

p. 22-3) 

   

 

 Assim como as crianças, essa personagem tem uma certa liberdade de dizer. Ela fala 

despudoramente convocando, muitas vezes, um humor que tem como alvo a figura do 

camarada Bilhardov e o próprio sistema instaurado no pós-independência.  

 

 
 – Há dez anos aqui e nunca aprendeu o português de Angola. Estes 

soviéticos são uma vergonha do socialismo linguístico – a AvóCatarina 

falou. (ibidem, p.23)  

 – Tire lá esse casaco, parece um urso. Só lhe faltam as garras e um 

peixe cru na boca – a AvóCatarina dava graça. (ibidem, p.24)  
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 O que se percebe é que tanto o peso das mortes como a constância da presença do 

camarada soviético relembram, a todo momento, os rumos da revolução desejada, mas que 

acabou por instaurar, naquele espaço, uma situação de inquietude e de desmandos. Como 

representante de um passado no qual a luta representava a liberdade, caberia à senhora ou a 

amargura do fracasso, sob alguns aspectos, da empreitada revolucionária, ou a tentativa de, 

pelo humor e pela ironia, alimentar o desejo utópico nos mais novos, seus netos. 

 Henri Bergson afirma que a pessoa pode ser cômica, sendo que ela mesma “fornecerá 

tudo, matéria e forma, causa e ocasião” (2004, p. 8) para fomentar o riso. A comicidade que 

emana da personagem Bilhardov assume os contornos da caricatura. A imagem construída do 

russo que, mesmo nos trópicos, mantinha a sua indumentária e os traços culturais da sua 

população, nos remete à noção de intruso e de deslocado. Essa espécie de máscara que se 

opõe ao mundo real, pelo jogo do contraste, faz dele uma personagem marcada por traços 

risíveis, conforme se observa no narrado: 

 

 

Lá na terra do CamaradaBotardov deve mesmo fazer muito frio porque ele 

tinha esse mau hábito de andar sempre com um casaco grande e quente que 

lhe aumentava a catinga de um modo que se o vento soprasse virado para cá, 

uma pessoa sempre sabia que o Botardov estava quase a chegar. (ONDJAKI, 

2009, p. 24)  

 

 

No entanto, não é apenas a sua caracterização física que fomenta cenas cômicas. A 

língua é elemento não somente que fomenta a confusão do entendimento e alimenta 

momentos risíveis, mas que serve, sobretudo, para reforçar críticas à presença de estrangeiros 

em terras angolanas, estrangeiros que a continuam ditando regras e a alterarem as estruturas 

fragmentadas já existentes. A presença repudiada do camarada faz dele o representante da 

imposição e da arbitrariedade que o “outro” impunha sobre a população local. 

 

 
 – Botardov!...Vá lavá sovacov!... Ahahah! 

 (...) 

 – Botardooov!!! – o 3,14 gritava com as mãos a fazerem de megafone, 

o EspumaDoMar rebolava a rir na areia, o camarada VendedorDeGasolina já 

dava gargalhadas. – Botardooov, não gostamos de catingov...Vá lavá 

sovacov!  (idem, p.112) 

 

 

O fato de as crianças não aceitarem a figura do soviético faz recair sobre a personagem 
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o sentido da inadequação, que por si só alimenta o riso. No entanto, de acordo com a teoria 

bergsoniana, o riso marca “uma imperfeição individual ou coletiva que exige uma correção 

imediata. O riso é essa correção” (BERGSON, 2004, p. 65). A figura ridicularizada do russo 

assume um sentido coletivo e, dentro de uma leitura mais ampla, aponta para um elemento 

que desestabiliza a unidade do bairro. Mais do que isso, Bilhardov, mesmo que no final da 

narrativa se mostre contrário aos projetos de demolição das casas do bairro, é um 

representante de forças opressivas.  

 Como forma de agir contra essa realidade marcada pela presença do opressor, as 

crianças são revestidas de uma “efervescência utópica” (BLOCH, 2005, p. 194) que rompe as 

amarras e as dores da realidade. Ficção e realidade não se revelavam, para elas, como 

entidades opostas, mas, ao contrário, se confundiam em uma guerra-de-faz-de-conta séria.  

 

 
 Alguém tinha ouvido, de manhã bem cedinho, o CamaradaBotardov 

falar a palavra dinamite na língua dele. Para nós, dinamite era uma palavra 

dos filmes dos cobois tipo Trinitá e o gordo Bud Spencer com as barbas dele. 

(ibidem, p.15) 

 

 

A mistura de ficção e realidade ou dados colhidos no mundo empírico e no mundo da 

fantasia dos filmes, além das falas da AvóCatarina, marcam a convivência dos meninos com o 

universo bélico que se dá por dois vieses: um que aposta numa percepção da realidade pelos 

olhos infantis e na forma como elaboram as informações sobre os conflitos que, de fato, se 

faziam reais e que marcavam o cotidiano deles, como a presença dos jacós, sobreviventes de 

enfrentamentos entre angolanos e sul-africanos, ou o vizinho André. É por meio dessa 

personagem que o narrador pondera que “a guerra não deve ser nada como nos filmes porque 

o André quando vem a casa está cheio de fome e tão triste que não fala nada, só chora na hora 

que o camião vem lhe buscar de novo para a tal frente de combate” (ibidem, p.108). O outro 

viés pressupõe uma reelaboração imagética e fantasiosa dessa presença da guerra que permite, 

por exemplo, a comparação de morcegos a “migs” que “voam à noite para ir bombardear as 

tropas dos sul-africanos carcamanos” (ibidem. p.18). 

Imersos nessa construção ao mesmo tempo realista e fantasiosa, a distorção 

vocabular marca a reelaboração, por via da criatividade e de uma linguagem própria da faixa 

etária, dos dramas pulsantes na sociedade, que passam pela confusão entre os termos 

“granada” e “gangrenada”, pelo neologismo “desplodir” e pela utilização em brincadeiras de 

termos do universo dos conflitos, como “bater em retirada” (ibidem, p.91), “missão de 

reconhecimento” (ibidem, p.95) ou ainda pelo conhecimento da utilização de napalm na 
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guerra do Vietnã.  

Mas o olhar infantil, que capta o mundo com lentes fantasiosas, também é capaz de 

visualizar os problemas e de fazer com que o menino-narrador, Pi e Charlita se vejam como 

parte integrante daquela sociedade, mesmo que, para um ambiente dominado pela lógica 

adulta, eles não tenham a competência necessária para resolver os dilemas que vivem. Nas 

palavras do narrador: “(...) nunca ninguém fala das crianças, está bem que a nossa vida ainda 

é pequenina, mas nós também gostamos muito da PraiaDoBispo e os mais-velhos sempre se 

esquecem que quando há problemas nós podemos ajudar a resolver” (ibidem, pp.106-7). 

Compartilhando os saberes adquiridos na vivência com os adultos, na escola e por 

meio dos filmes que tanto apreciam e que fazem parte do elo fantasia/realidade, angariaram 

conhecimentos acerca de tiros, granadas, dinamites, conhecimentos esses que julgam poder 

usar para resolver os problemas presentes na PraiaDoBispo. São, portanto, os sonhos dos 

meninos que alimentam a utopia que os levam a se aventurar na empreitada de salvação do 

espaço. 

 Em Imagem Imperfeita: pensamento utópico para uma época distópica, Russell 

Jacoby relaciona imaginação/ utopia e imaginação/ infância como elementos complementares, 

quando afirma que “[a] imaginação nutre o utopismo.” (2007, p. 52), apostando ainda que “[a] 

imaginação provavelmente depende da infância – e, de modo inverso, a infância depende da 

imaginação” (idem, p.54). Concordando com a união dos termos de aparência dicotômica, 

compreendemos que são esses pares que alimentam o impulso revolucionário e questionador 

das personagens 3,14, Charlita e do próprio narrador frente a um mundo que se mostrava 

necessitado de intervenção por agentes que cressem, de fato, na possibilidade de construção 

de um futuro promissor. Porém, para que esse pudesse se tornar viável, muitas mudanças 

deveriam acontecer, porque “reformas práticas dependem do sonho utópico” (ibidem, p.26) e 

não há espaço maior para o afloramento e o crescimento desse do que o corpo de uma criança. 

A narrativa suspende o risível, por vezes, para, assim como os meninos de Ser onda , 

mostrar o posicionamento reflexivo das crianças no espaço onde atuam. Na cena em que se 

narra a possível mudança do bairro, os amigos questionam a existência de um outro para onde 

seriam deslocados e se, neste novo espaço, conseguir-se-á garantir a sobrevivência do 

pescador, que vive do mar, e dos outros moradores dali. A desconfiança do narrador e de seus 

amigos nasce da relação que estabelecem entre a existência desse local e a paz que é presente 

nos discursos, mas não na realidade:  

 

 
– Será que esse bairro existe? 
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– Deve existir, 3,14, o CamaradaBotardov disse... 

 – O CamaradaBotardov tem a casa dele no tão-longe. Isto aqui é só 

um lugar emprestado para ele. Pode nos dizer o que quiser. 

– Mas tão toda a hora a falar nesse novo bairro, deve existir. 

– E a paz existe? 

– Ahn? 

– É que tão toda a hora a falar na paz, mas que eu saiba a paz ainda 

não existe. Pergunta à tua AvóCatarina que fala com os mortos... ( ibidem, p. 

58) 

 

 

Não nos privamos da longa citação por ela conter a complexidade do pensamento dos 

meninos. Primeiramente os miúdos se preocupam com a individualidade de cada morador da 

região. Como o pescador vai sobreviver se for morar num lugar sem mar? As preocupações 

que eles demonstram não foram apresentadas por nenhum adulto ou autoridade. E, pensando 

nos vários indivíduos, pensa-se no todo que eles compõem e passam a questionar a validade 

da afirmação de que a paz reinava, visto que a comparam com esse bairro que creem não 

existir, mesmo que, nos dois casos, afirme-se a sua existência.  

A percepção da fissura que existe entre povo e governo se torna igualmente visível, 

uma vez que, em um bairro marcado por privações, o investimento em uma obra que se 

mostrava inútil e ameaçadora soava, no mínimo, irônico, conforme se nota no relato do 

narrador:  

 

 

O 3,14 até me disse uma vez que eles deviam usar o foguetão do Mausoléu, 

que era tão alto, para apanhar esses raios e depois ligar diretamente com os 

postes da PraiaDoBispo, assim nunca íamos ter problemas de falta de luz, 

mas disseram que isso não era possível, e talvez estragasse o aspecto 

embalsamado do camarada presidente Agostinho Neto. (ibidem, p. 20)  

 

 

Por via da ironia observada na construção textual, percebe-se o valor do riso como 

instrumento desarticulador das estruturas operantes, revelando a oposição entre os 

governantes e a sociedade. A mesma voz enunciativa já tinha constatado, em Bom dia 

camarada (2006), que “num país, uma coisa é o governo, outra coisa é o povo” (ONDJAKI, 

2006, p.28.) Conscientes, portanto, das lacunas que separam dirigentes e população, os 

garotos, pertencentes a uma infância que “como metáfora do futuro, (...) se marca pelo 

dinamismo” (PADILHA, 2007, p. 178), optam pela identificação com a causa coletiva.  Ki 

Zerbo defende, em sua entrevista, a necessidade de se ter uma identidade consolidada porque 

sem ela “somos um objeto da história, um instrumento utilizado pelos outros, um utensílio. E 

a identidade é o papel assumido; é como uma peça de teatro, em que cada um recebe um papel 

para desempenhar.” (2009, p.12). O papel escolhido por esses meninos para desempenhar na 
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sociedade é o de expôr os problemas e lutar por soluções. Identificam-se, portanto, com a 

figura dos pioneiros. 

A liderança do novo grupo dos pioneiros, como um novo esquadrão, reatualizando o 

Kwenha de “Cinco dias depois da independência” (1985), ficou por conta da personagem 3,14 

ou Pi. Alguns atributos faziam dele uma liderança em potencial: o conhecimento bélico, a 

determinação e a coragem. Ele recupera a expressão “a luta continua’ (ONDJAKI, 2009, p. 

101), cujo sentido é impregnado de valor ideológico e histórico, para planejar e executar a 

destruição daquilo que se lhe afigura como inimigo, ou seja, o Mausoléu, não a obra em si, 

mas o que ela representa em termos de projeto político, memória social e acesso às tomadas 

de decisões da sociedade. Encara o projeto não sob a perspectiva do “brincar de fazer”, mas 

como o do “necessário fazer”. Avisa, portanto, aos seus: “Não tás a ver bem a coisa, 

camarada. Esta missão não é de brincadeira” (idem, p. 133), de modo a envolver as demais 

crianças a executarem a “tarefa de adultos”. 

A forma de ver e atuar, que ocasiona uma ressignificação do mundo, representado pela 

PraiaDoBispo, confirma a condição de entrelugar da infância. As crianças ficam localizadas 

entre a imobilidade dos adultos e a necessidade de ação, entre um passado de luta e um 

presente com gosto de desilusão, além de serem donos de uma voz enunciativa que fica 

“entre” a denúncia e a manutenção de sonhos. Se o “estar entre” pressupõe, de alguma forma, 

a opção por um dos dois lados, os meninos optaram pela mobilidade, pela denúncia, mas sem 

se desfazerem do sonho e da esperança, que, junto com a utopia, segundo Ernst Bloch, são 

formas de ver o tempo futuro pois,  todo “ser humano, na medida em que almeja, vive do  

futuro (...) O futuro contém o temido ou o esperado e, estando de acordo com a intenção 

humana, portanto sem malogro, contém somente o esperado” (2005, p. 14). Se no futuro está 

contido o esperado, de certa forma acreditamos que nessa dimensão temporal também está 

inserido o tempo presente e o modo de vivê-lo.  

Acrescenta ainda o filósofo em questão que o desejo utópico é impulsionador da 

liberdade, pois aquilo “que é desejado utopicamente guia todos os movimentos libertários.” 

(idem, p. 18). É esse sentido libertador que une as crianças e o personagem EspumaDoMar na 

empreitada de construir o sonho de manter o bairro imune da destruição cada dia mais 

próxima e de garanti-lo assim como espaço de libertação e de justiça, o que para se fazer real 

implicaria na destruição da obra. Essa personagem carrega a comicidade e o inusitado na sua 

constituição. Ele é dono, como a AvóCatarina, de um discurso “permitido” pela visão que a 

sociedade tem dele e, por isso, age e fala com despudor, rompendo tanto com o silenciamento 

como com as proibições impostas à população, materializada, por exemplo, na aventura de se 
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banhar em áreas proibidas. Brincando com a língua, ele subverte o poder dominante, numa 

roupagem moderna da figura do bufão. Quando os comandos superiores chegaram para 

consolidar a etapa final da construção da obra, a personagem joga com o poder representado 

por ele por meio da exposição do seu contrário: “– Lá más alta intancia del poder acaba de 

lhegar – o EspumaDoMar bateu continência com a mão esquerda, de certeza que era para 

gozar com eles. (ibidem, p.135)”. A ordem hierárquica determina que a continência seja 

prestada com o uso da mão direita e, ao se infringir a determinação, manifesta-se o gesto 

subversivo e irônico. 

A imagem de EspumaDoMar assume a feição paródica da figura do bufão, que era, no 

contexto da Idade Média, um ser limiar que vivia na interseção entre a vida cotidiana e as 

manifestações carnavalescas. Cumprindo o papel do risível que lhe era imputado, promovia a 

degradação das formas de poder operantes na sociedade. A blasfêmia, a paródia e o espírito 

revelador faziam parte da constituição deste tipo que assumia essas características não apenas 

no Carnaval, mas em todas as instâncias da realidade e do dia-a-dia. Ser um bufão era assumir 

uma ideologia. Esse “bobo da corte” tinha permissão para olhar o mundo de forma própria, o 

que garantia a essa personagem uma fala, também autorizada, que denunciava o que captava e 

o que entendia do mundo, por isso encarna “uma forma especial da vida, ao mesmo tempo 

real e ideal (BAKHTIN, 2010 p.7). Na narrativa, EspumaDoMar assume essas duas faces: ora 

vê e narra o mundo de modo crítico: “_ Cuidado, mais-velho, o mar está cheio de águas 

salgadas – gritou o EspumaDoMar – são lágrimas dos que já morreram recentemente.” 

(ONDJAKI, 2009, p. 14), ora é revestido pelo viés da fantasia: – É que o EspumaDoMar 

parece um pássaro que vai levantar voo” (idem, 98).  

O universo fantasioso em que se transforma a PraiaDoBispo permite que AvóCatarina, 

os meninos e EspumaDoMar manifestem toda a crítica ao sistema político e social implantado 

no pós-75, pela união dos fios da seriedade, do riso, da brincadeira e do factual.  O risível que 

esses personagens encenam aponta para os mecanismos já verificados na obra de Manuel Rui 

e assume na de Ondjaki a função vivificadora, visto que, conforme sustenta Vladimir Propp, 

em Comicidade e riso,“o riso eleva a capacidade de viver e as forças vitais”. (PROPP, 1982, 

p. 165). Para justificar a sua visão, o teórico resgata, na mitologia, a raiz da sua postulação. 

Baseando-se no mito de Perséfone e de Hades, destaca que Demeter, deusa da fertilidade, 

quando não encontra mais a filha, sequestrada pelo deus do reino dos mortos, fecha-se em dor 

e não ri mais. A consequência desse ato foi não crescerem mais na terra ervas e cereais, 

situação que só se modifica quando a deusa volta a rir, fazendo com que a terra reviva e a 

primavera retorne. Ora, a condenação do bairro a uma morte simbólica, pelo término da obra 
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para guardar os restos mortais do presidente Agostinho Neto, só é revogada com o fim desta. 

Como expressão de alívio e de comemoração do renascimento, um riso coletivo ecoa por ar e 

água:  

 
 

nós estávamos lá, a tirar a roupa, a rir, a gritar chamando pelo 

EspumaDoMar que não veio, a preparar os corpos para mergulhar, as bocas 

para sorrirem e as gargantas para gritar, como fazíamos às vezes, debaixo de 

água, a rir de contentes, nessas vozes molhadas de gritos nenhuns e 

brincadeira inventada (idem, 2009, pp. 172-173)  

 

 

 A explosão do Mausoléu, como um big bang do riso e da vida, marca a suspensão da 

dor, do desalojamento e da perda.  A liberdade conquistada tem a sua metaforização na 

imagem dos pássaros libertados por EspumaDoMar – antes aprisionados entre concretos e na 

escuridão. O sentido de “ser livre” expresso na personagem que quase voa, que não se prende 

às normas nem da língua e nem das formas de poder operantes, simboliza o próprio povo 

angolano, que se deseja ver livre dos grilhões dos conflitos e do neocolonialismo que o 

impedem de exercer com propriedade o direito à liberdade em parte conquistada com a 

independência. Narrativamente tal desejo se concretiza na evocação da imagem de pássaros 

em liberdade e da corrida voada e livre do EspumaDoMar. 

 

 
Aí aconteceu o primeiro barulho concentrado de explosão a sério tipo cem 

granadas num saco a rebentar ao mesmo tempo, (...) e vimos o que nos fez 

sorrir mesmo naquele medo de barulhos de guerra (...), a mancha escura de 

um corpo com a luz verde a largar fumo da mão, mil cordas presas nesse 

corpo que corria tipo cem metros com barreiras, mil cordas com pássaros 

presos, sete ou oito gaiolas atadas à cintura a saltarem como balões leves, 

pássaros presos nos tornozelos a gritarem de não quererem aquela boleia 

forçada de saltitar com velocidade sobre a água e a espuma branca do mar 

escuro (...) essa mancha  era o corpo do EspumaDoMar a rir de vir tão rápido 

pela praia com animais pendurados no corpo dele a desconseguir de levantar 

um voo voado. (idem, p.163-4)  

 

 

 Se em Ser onda, o riso irônico e doloroso é suspenso pelo lirismo que evoca as ondas 

do mar como ícone de liberdade no final da narrativa, em Avódezanove, o discurso infantil 

também assume a suspensão da dor e convoca o mar, não mais como uma possibilidade de 

liberdade, mas como o espaço em que ser livre não é um desejo, mas uma condição essencial 

para a existência harmônica: “saltamos as conchas e os buracos dos caranguejos que fugiram 

assustados conosco em busca de sentir a água salgada nos nossos corpos ansiosos da espuma 

branca no mar escuro àquela hora de festas e risos.” (ibidem, p. 173)  
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 O lirismo que acompanha o desfecho reforça o sentido coletivo defendido pelas 

crianças. Além disso, alerta para a necessidade do sonho assinalando que, diante da crueza e 

da presença de motivos para a aniquilação do desejo, da fantasia e da esperança, é necessário 

criar outros caminhos, desenhar outras cartografias, alimentar outras vontades para garantir a 

unidade do corpo nacional. A crença de que a infância é o adulto em construção e um pássaro 

em liberdade, rumando para onde seu instinto e seu querer o guia, reforça talvez um desejo 

que passe para além dos meninos e meninas e alcance o angolano e o africano em sua vital 

necessidade de ser livre no mais amplo sentido do termo. Esse alerta nos é dado pelo menino-

narrador:  

 

 

[...] e eu lembrei dos mais-velhos, de tantos mais-velhos que eu já tinha 

conhecido e que não sabem às vezes acreditar nos segredos simples das 

crianças, os mais-velhos pensam que os gritos dos pássaros são aqueles que 

ouvimos de manhã ou ao fim da tarde, quando as aves tem pressa de ir a 

algum lugar e gritam para os outros pássaros saírem do caminho, mas esses 

gritos apesar de serem gritados, não são muito verdadeiros, pois os pássaros 

são como as crianças, precisam de estar debaixo da água para gritar de 

verdade, isto não foi uma criança que me contou, foi um pássaro (ibidem, p. 

173)  

 

 

Em um resgate da tradição, a relação entre mais novos e mais-velhos é, mais uma vez, 

destacada no fragmento. A necessidade de que esses sejam capazes de “acreditar nos segredos 

simples das crianças” passa pela capacidade que estes precisam ter também de sonhar e de 

crer no futuro. O que o texto aponta é que somente com a união entre o tradicional e o novo, 

representados pelas avós e as crianças, torna-se possível o enfrentamento dos problemas que 

emergem da sociedade modificada pelas práticas coloniais e neocoloniais.  

 Outra vez mais, o que se confirma em Avódezanove  é o desejo de liberdade.  O sonho 

de ser livre como a onda, enunciado por Beto e depois repetido por Ruca, é reiterado pelo 

menino-narrador em suas evocações ao mar. As ondas da Chicala se comunicam com as da 

praia do bairro, como se pudessem propagar os desejos daqueles meninos. O mar, cuja 

imagem no passado trouxera tanta dor e sofrimento, se torna “via líquida”
20

 que indica, 

metaforicamente, símbolo de liberdade e os caminhos pelos quais as crianças desejam passar 

e,  através deles, revelar às outras e aos mais-velhos os novos rumos que precisam traçar para 

fazer de Angola uma grande nação-mar, como já desejava o eu poético do poema “O mar”
21

, 

 

20 
Expressão empregada por Tania Macêdo no artigo “Visões do mar na literatura angolana contemporânea”. 

21 
Poema de Cinco vezes onze: poemas em novembro (s/d). 
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de Manuel Rui:  

 

 

E tudo é novo 

e chamado por novo vocativo: 

Camarada! 

E até o velho mar 

de sal sabendo a tempo antigo 

num marulhar tão grande e coletivo 

arrombando o peito de ondas contra o sol 

anda a bocar à toa que é mar novo 

mudou de nome 

diz chamar-se povo. 
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Capítulo 3 - Para concluir: unindo os fios da infância e do riso em utópicos textos 

 

 
E acima de tudo cantemos como um coro 

humilde para o mais alto canto o vosso canto 

pioneiros! 

Sob a vossa marcha  

presente! 

sob as vossas fardas largas de outros 

presente! 

sob vossos esforçados pés 

levantando em passe de desfile 

as botas grandes em segunda mão 

presente! 

E sob o orgulho de vossas mães anónimas 

presente! 

 

Cantemos vossa presença vossos nomes 

os grandes os maiores 

alicerces da vida e da vitória 

Cantemos a glória de ser hoje 

Pátria pelo povo conquistada 

a com o futuro certo que tem nome:  

 

PIONEIRO!  

 

1976 

(Manuel Rui) 
22 

  

 

 

 Ler Ser Onda e Avódezanove é deparar-se com textos em que o riso se confirma como 

elemento que permite ver além das estruturas da fachada social, propiciando o acesso a certos 

aspectos da sociedade ocultados pelo poder dominante nos seus sistemas políticos, 

econômicos, sociais e ideológico. Pelos mecanismos risíveis, podemos perceber o universo 

em desencanto em que a família de Diogo e a família da Avódezanove viviam, marcando dois 

momentos da história recente angolana em que a distopia se fazia presente como uma sombra 

a ocultar a utopia revolucionária dos anos de luta pela independência. A ironia, a paródia e 

outras formas de comicidade que se manifestavam nas e pelas personagens, e pela própria 

linguagem, permitiram a composição de um retrato da realidade de Angola, onde não faltaram 

referências à perpetuação de certas estruturas e práticas do período colonial, tais como a 

corrupção, o uso indevido do poder, problemas de estrutura básica da sociedade e a falta de 

alimentos. Reforça-se, pelas narrativas, a característica atribuída ao riso de ser um revelador 

 

22  
Fragmento do poema Memória (primeira) do livro Cinco vezes onze: poemas em novembro (1985) p.35.  
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de “verdades” ocultas ou escamoteadas, e ainda de se configurar como um elemento de 

reflexões críticas sobre o homem, o espaço e o tempo, bem como as interações entre eles.  

 Uma Angola cindida pela contradição entre discurso e prática e entre o dizer e o fazer 

foi revelada na narrativa de Manuel Rui, pelos artifícios discursivos, pelo uso da linguagem e 

pelos mecanismos do risível, que, unidos, promoveram o exercício de revelar, através das 

personagens e das suas atuações no cenário narrativo, as práticas sociais em confronto com as 

ideologias que deveriam sustentá-las. A forma como Faustino, Nazário e o próprio Diogo são 

construídos, a partir da convocação dos aspectos risíveis e irônicos, reforçam o jogo das 

aparências dos atores sociais na realidade empírica que, sob uma discursividade 

aparentemente coerente com o movimento histórico do discurso revolucionário, esconde os 

privilégios de uns e o desamparo de outros, numa pretensa comunidade igualitária. Temos 

acesso a esse “mundo invertido” e por essa “vida às avessas”, usando expressões 

bakhtinianas, pelo riso, que dissolve as “máscaras” revelando que, no fim, essas figuras 

narrativas fazem parte do mesmo grupo – opositores de Carnaval da Vitória e ao que ele, em 

essência, representa. 

 A paródia, como recurso estético, discursivo e ideológico, ao juntar-se à ironia, 

reforçou o desacordo existente entre o sentido de “camarada”, “a vitória é certa” e “a luta 

continua” com o contexto enunciativo e os próprios enunciadores, em muitos casos. Essas 

expressões, utilizadas por Nazário, Faustino ou mesmo Diogo, diante da contraposição com o 

que faziam, só podiam mesmo conduzir, pelo aspecto contraditório, a uma reação risível no 

leitor.  

 Na imagem carnavalizada da sociedade, proposta pela descrição dos acontecimentos 

no prédio, na escola e no entorno do Hotel Trópico, o mundo em dualidade se fazia visível. 

Nesse sentido, a distopia – originária da observação das práticas sociais e políticas – e a 

utopia disputavam espaços de propagação neste cenário.  

 Avançando no tempo, mas situando a narração na mesma Angola, fragmentada e 

corrompida, Ondjaki se vale do riso em Avódezanove para expor a continuidade de certos 

privilégios e dos problemas que atingiam a maioria da população. A ironia da fala de 

AvóCatarina ou mesmo de EspumaDoMar tecia críticas à presença da guerra civil, não 

abordada na narrativa de Manuel Rui. A presença cômica do personagem Bilhardov 

representa a agregação de novos (velhos) dramas à população: a presença de um elemento 

externo que continua a exercer força opressiva no angolano, que, por sua vez, não consegue 

assumir a sua autonomia enquanto “dominador” do seu próprio espaço. 

 No entanto, o riso que permite elaborar uma cartografia capaz de revelar o sentido 
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distópico é o mesmo que garante a “força vital
23

” aos angolanos, de modo a impulsioná-los a 

ainda lutar e combater os dramas do tempo presente da narração. O risível se faz, portanto, um 

agente utópico, garantindo que a utopia insemine os múltiplos espaços sociais corrompidos e 

degradados pela perda ou fratura dos ideais coletivos, propondo a sua restituição.  

 É nessa força dupla do riso que pensamos também o papel desenvolvido pelas 

personagens infantis nas narrativas. O riso, como arma de combate e de propagação de 

utopias, é utilizado para, corroborando o pensamento benjaminiano de atuação crítica do ser 

infantil na sociedade, expor os problemas que observavam nas relações familiares e sociais. A 

distinção de percepção demonstrada pelas crianças, a exemplo da relação estabelecida com o 

porco Carnaval da Vitória e com a possibilidade de destruição do bairro já na outra narrativa, 

reforça o olhar de caçador, atribuído por Benjamim, conforme já exposto. Além disso, esse 

olhar se mostra também visionário, ao ver além do tempo presente, uma vez que buscavam a 

resolução dos problemas que eram imediatistas e pontuais, mas que são apenas parcelas do 

drama nacional.  

Na exposição do drama dos filhos de Diogo e sua tentativa de manutenção da vida e da 

simbologia do porco, destaca-se, pelo fazer literário, o tensionamento operante na esfera 

empírica, tal como o que se observa entre o individualismo e a coletividade, o ideal e a 

subversão desse pelas forças opressoras. Da mesma forma, Ondjaki, em Avódezanove, recria 

um cenário em que os pares governo/população, opressão/liberdade, ideal/realidade se 

chocam criando faíscas que alimentam a contradição, mas também a chama utópica nas 

personagens que se opõem ao sistema operante. 

Destarte, os meninos convocados pelas penas de Manuel Rui e de Ondjaki vão 

encenando novas formas de resistir ao não permitir que a desesperança e o desânimo evoluam 

a ponto de ocultar a trajetória das lutas passadas, que se deram exatamente em função do 

desejo de dias melhores. Pensamos, portanto, nessas imagens como a recuperação da figura 

do pioneiro. Mesmo que ela se dê, de modo diferente, em ambas as narrativas, o que sustenta 

essa imagem é a renovação do espírito de luta diante de um ideal. Se não é mais a 

independência, no sentido político do termo, que alimenta o pegar em armas e ir para a frente 

de batalha, é o desejo da liberdade que impulsiona o movimento de projeção e de resistência. 

E, se a escrita, como produto de um discurso, é, por isso, ideológica, cremos que a inserção 

desse desejo no texto se faz uma marca autoral e também o desejo do autor, enquanto homem 

e artesão das palavras. 

 

23 
O termo aqui deve ser entendido segundo as ideias de Vladimir Propp já abordadas no trabalho.  
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 Por se configurarem na demanda da contemporaneidade, os textos de Manuel Rui e Ondjaki 

marcam, pela nossa leitura, a necessidade de reposicionamento do angolano na sociedade, 

metaforizado pelo sujeito infantil, que permite visualizar tanto os fracassos da empreitada 

revolucionária como os sucessos dela. Isso faz com que o sonho e o reencantamento desse 

novo homem alimentem ações que visem inibir a paralisia que ameaçava a sociedade. 

 No que concerne ao universo retratado nas narrativas, verificamos que a manutenção 

de elementos tomados como marca do ser criança se fazem presentes. Assim, ela conjuga o 

espaço do brincar e do faz de conta como forma de confirmar as especificidades da faixa 

etária. No entanto, essa mesma brincadeira e a fantasia se fazem elementos necessários para a 

revitalização dos sonhos e das utopias. Brincar e fantasiar realimentam a possibilidade de 

recriação da realidade, o que acaba inseminando os espaços com esperança e sonho. Daí, 

também, a opção de, nas narrativas com as quais trabalhamos, a referência a tais práticas 

serem tão presentes. 

 A elaboração narrativa que mistura as dores do vivido com a magia do brincar e da 

fantasia traz ao texto a leveza e o lirismo também como formas infantis de atuar frente ao 

universo vivenciado. A força expressiva e simbólica de algumas palavras utilizadas nas duas 

obras faz com que esse apelo lírico também faça parte da construção dos elos entre o real 

empírico e o sonho ou o desejo. A presença da “onda”, evocada no próprio título da obra de 

Manuel Rui e reiterada outras vezes na narrativa, permite-nos relacionar a força delas, que 

rompem as barreiras, que não se deixam amarrar com cordas, que não se permitem o 

aprisionamento por regras e jogos de poder, com a própria força demonstrada pelas crianças e 

suas ações e palavras. Assim, quando Beto, Ruca e Zeca enunciam o desejo de serem ondas, 

eles deixam claro que querem a liberdade, liberdade essa vivenciada pelos meninos de 

Avódezanove, quando festejam no mar a vitória contra o inimigo. 

 “Aquela fúria linda” (RUI, 2005, p.60), seja em ondas, em palavras críticas ou em 

explosões simbólicas, é a que, para nós, se torna munição para os meninos lutarem contra as 

dores do seu tempo e cultivarem, em sonhos e em gestos, o desejo iniciado pelos miúdos das 

gerações anteriores, que se armaram, como os de agora, com o armamento que, naquele 

tempo, estavam disponíveis.  

 Por fim, o caráter utópico do riso e a utilização das personagens infantis nas narrativas 

fazem dessas obras registros de um tempo em que o real demanda a existência de caminhos 

que apontassem para outras saídas além das já utilizadas. Esses caminhos foram construídos e 

trilhados pelos personagens infantis de Ser Onda e Avódezanove, enquanto se ria de 

contentamento ou do desajuste observado no trajeto. O riso, que une enunciado, enunciação e 
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contexto, serve de elo condutor para a análise crítica da sociedade, dos seus homens e das 

ideologias e dita, agora, as regras de uma desejada nova conjuntura em que se perpetuasse a 

não-corrupção dos antigos ideais. Afinal, “ninguém amarra com cordas” (RUI, 2005, p. 55) a 

força constante nas palavras e nem da infância que irrompe, feito planta teimosa, em terrenos 

pedregosos e inférteis.  

 Manuel Rui já parecia prever essa presença das crianças no refazer histórico da nação, 

como forças atuantes e como atores que buscam novos rumos e novos tempos. Ainda lá em 

“Cinco dias depois da independência” (1985), Manuel Rui preconizou: 

 

 
Põe-te em sentido! Porque em Angola estamos a escrever 

para contar todas as estórias de todos os meninos que vão andar eternamente 

baloiçando na espuma do nosso mar azul. Destes meninos com todos os 

nossos olhos nos olhos do futuro como um horizonte de vitória certa. (p.116) 

 

 

 Sim, em Angola estão a escrever bonitas histórias de meninos e meninas que veem a 

beleza do amanhã, que trazem nos olhos a certeza de que somente com ações condizentes com 

o desejo de serem livres é que a vitória será certa. Não é por acaso que um dos personagens de 

Ondjaki tenha o nome de EspumaDoMar. 

A prerrogativa inicial que guiou os nossos primeiros movimentos de leitura de que 

pelo riso e com a representação da infância nas obras literárias poder-se-ia ler, de modo mais 

amplo e mais profundo, a sociedade, ela se confirma, portanto, nas narrativas que escolhemos 

para compor o corpus literário dessa dissertação. Para além dessa confirmação, a infância, 

junto com o riso, revelou ser uma forma tão poderosa de trabalhar no presente o tempo futuro 

que se explica a presença desse universo nas narrativas de diferentes períodos da história 

literária angolana. Insistimos que, pela presença insistente do riso, nas malhas ficcionais, o 

seu poder é ressaltado e revela-se como uma das marca da ficção angolana.  
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