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RESUMO 

 

Esta tese apresenta uma leitura, em diálogo, dos romances A casa velha das margens 

(1999), de Arnaldo Santos, e A casa do rio (2007), de Manuel Rui. A partir dos signos 

casa, rio e margens, mostramos como as viagens dos protagonistas Emídio Mendonça e 

Antero Salvino se desdobram em travessias históricas, subjetivas, identitárias e 

culturais, demonstrando como a saída de Luanda e o mapeamento de distintos espaços 

que conformam a nação angolana são formas de ampliação e atualização do famoso 

lema “Vamos descobrir Angola!”, de meados do século XX. Nessa travessia de leitura, 

recuperamos, inicialmente, a forte presença da cidade de Luanda nas produções 

literárias angolanas desde o século XIX até as décadas de 1950 e 1960. Depois, 

refletimos sobre o mapeamento ficcional de outros espaços, considerando os romances 

aqui analisados uma espécie de representação desses novos movimentos e descobertas. 

Assim, algumas das questões abordadas são as relações entre geografia e literatura e os 

temas das cartografias identitárias, cartogramas, neocolonialismo, identidades híbridas, 

desobediência epistêmica e tradição oral.  

 

Palavras-chave: cartografias identitárias; viagens; Angola; romances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

In this thesis, we present a reading, in dialogue, of the novels “A casa velha das 

margens” (1999), written by Arnaldo Santos, and “A casa do rio” (2007), by Manuel 

Rui. Reflecting about the signs house, river and margins, we show how the travels of 

the protagonists Emídio Mendonça and Antero Salvino result in historical, subjective, 

identity and cultural crossings, demonstrating how the departure from Luanda and the 

mapping of different spaces that form the Angolan nation are ways of expanding and 

updating the famous motto “Vamos descobrir Angola!” from the mid-twentieth century.  

In this reading journey, we initially recovered the strong presence of Luanda in Angolan 

literary productions from the nineteenth century to the 1950s and 1960s. Then, we 

reflect on the fictional mapping of other spaces, considering the novels analyzed a kind 

of representation of these new movements and discoveries. Thus, some of the topics 

approached are the relations between geography and literature and the themes of 

identity cartography, cartograms, neocolonialism, hybrid identities, epistemic 

disobedience and oral tradition. 

 

 

Keywords: identity cartographies; travels; Angola; novels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Esta tesis presenta una lectura, en dialogo, de las novelas “A velha casa das margens”, 

de Arnaldo Santos (1999), y “A casa do rio”, de Manuel Rui (2007). Reflexionando 

sobre los terminos casa, río y márgenes, mostramos cómo se desarrollan los viajes de 

los protagonistas Emídio Mendonça y Antero Salvino en cruces históricos, subjetivos, 

de identidad y culturales, demostrando cómo la partida de Luanda y el mapeo de los 

diferentes espacios que conforman la nación angoleña son formas de expandir y 

actualizar el famoso lema "¡Vamos descubrir Angola!", de mediados del siglo XX. En 

este viaje de lectura, inicialmente recuperamos la fuerte presencia de Luanda en las 

producciones literarias angoleñas desde el siglo XIX hasta los años 1950 y 1960. Luego 

reflexionamos sobre el mapeo ficticio de otros espacios, considerando las novelas 

analizadas como una especie de representación de estos nuevos movimientos y 

descubrimientos. Así, algunos de los temas abordados son las relaciones entre geografía 

y literatura, además de los temas de cartografía de identidad, cartogramas, 

neocolonialismo, identidades híbridas, desobediencia epistémica y tradición oral. 

  

Palabras clave: cartografías de identidad; viajes; Angola; novelas. 
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Introdução – ‘Todo caminho é belo se cumprido’ 

 

 

É necessário “redescobrir Angola”, como há mais de 50 anos 

alguns corajosos intelectuais angolanos estabeleceram como 

metas para si próprios 

Boaventura Cardoso (2008, p. 17)  

 

 

A bússola dos outros não serve, o mapa dos outros não ajuda. 

Necessitamos de inventar os nossos próprios pontos cardeais.   

                                                    Mia Couto (2011, p. 44) 

 

  

No ensaio “A escrita literária de um contador africano”, o escritor angolano 

Boaventura Cardoso afirmou que, passadas as guerras que assolaram seu país, chegou o 

momento de, em suas palavras, “arrumar a casa” (CARDOSO, 2008, p. 17), o que para 

ele consiste em, como a primeira epígrafe desta introdução demonstra, atualizar e 

ampliar o famoso lema “Vamos descobrir Angola!”. Essa convocação data de meados 

do século XX, tempo em que Angola ainda era colônia de Portugal e fazia-se necessário 

cantá-la e contá-la a partir de um ponto de vista diferente do redutor lançado pela 

chamada “literatura colonial”, ou seja, aquela literatura produzida com o intuito de 

justificar a dominação. Hoje, redescobrir a nação passa por (re)conhecer a “realidade 

multiétnica e multicultural” que a caracteriza, ainda pensando com Cardoso 

(CARDOSO, 2008, p. 17).  

Por meio da cartografia literária de diferentes espaços que compõem Angola, 

vários escritores angolanos contemporâneos se têm lançado a esse desafio de 

“redescobrir” a nação. Dois deles são Arnaldo Santos e Manuel Rui, cujos livros servem 

como porta de entrada para a pluralidade e a riqueza de histórias, vivências, geografias, 

culturas e subjetividades que existem e resistem naquele país. Pelas afinidades 

encontradas em seus percursos individuais e de escrita, eles foram os nomes escolhidos 

para compor o corpus literário principal da tese, como será demonstrado a seguir.   

Lembremos que os dois autores se destacam na trajetória da literatura angolana, 

por assinarem um diversificado e amplo conjunto de obras que transitam por diferentes 

gêneros literários: poemas, contos, crônicas e romances. Ambos foram do Movimento 

Popular pela Libertação de Angola (MPLA), participaram da fundação da União dos 

Escritores Angolanos (UEA) e vivenciaram, intensamente, a passagem dos sonhos de 

construção de um “homem novo” ao desencanto e à busca por novos horizontes. Esses 
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acontecimentos marcaram profundamente sua escrita, como já disseram em entrevistas e 

como sua literatura nos permite perceber. Apesar da desesperança e da constatação de 

que práticas de violência e de exceção ainda sobrevivem, acreditamos que ambos 

permanecem buscando, com suas produções literárias, outras e diferentes formas de 

conceber sua nação, dando destaque a populações e regiões que durante muito tempo 

foram – e, em certa medida, ainda são – excluídas ou estereotipadas por grande parte 

das produções culturais.  

Apesar de pertencerem a gerações literárias distintas, como veremos, a cidade de 

Luanda foi espaço significativo no início da trajetória literária de ambos, sendo cenário 

das primeiras publicações em prosa dos dois escritores: Quinaxixe (1965), do primeiro, 

e Sim camarada! (1977), do segundo. Depois, em obras posteriores, diferentes espaços 

passaram a ser ficcionalmente mapeados. Esse é o caso, por exemplo, de A boneca de 

quilengues: as estórias proibidas (1991), O vento que desorienta o caçador (2006) e 

Sabina e os manuscritos do Kuito (2013), de Arnaldo Santos, os quais nos levam, 

respectivamente, para Benguela, para a região da Lunda e para a província do Bié, que 

aparece no título do terceiro livro citado. E o mesmo pode ser afirmado quanto a 

Manuel Rui, lembrando que Rioseco (1997) se passa basicamente na ilha do Mussulo, O 

manequim e o piano (2005) no Huambo, e Janela de Sónia: romance (2008) na Caála – 

para ficarmos apenas com alguns exemplos.   

Diversos títulos assinados pelos dois autores poderiam, portanto, ter sido 

convocados para a análise literária que ora se apresenta. No entanto, escolhemos efetuar 

uma leitura, em diálogo, das obras A casa velha das margens (1999), de Arnaldo 

Santos, e A casa do rio (2007), de Manuel Rui, por proporem, em sua diegese, um 

movimento de saída de Luanda e de mapeamento de variados territórios, tornando-se, a 

nosso ver, uma espécie de metáfora de algumas das trilhas percorridas por romances 

angolanos contemporâneos. Ao acompanharmos os protagonistas das duas obras em 

seus trânsitos por Angola, tornamo-nos “viajantes da página impressa”, como assinalou 

Alberto Manguel em O leitor como metáfora (MANGUEL, 2017, p. 131).  

Também Umberto Eco propôs que pensássemos a ficção a partir de uma 

metáfora criada por Jorge Luis Borges, baseada na ideia de que qualquer texto narrativo 

é um bosque, “um jardim de caminhos que se bifurcam” (ECO, 1994, p. 12), o que faz 

com que o leitor tenha de optar, o tempo inteiro, por qual trilha seguir. Essa ideia, 

somada à de que todo leitor é um viajante, como vimos com Manguel, é muito 

interessante para que se pense a leitura como travessia que, a nosso ver, mobiliza 
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nossos sentidos e atenção quando adentramos as casas ficcionais construídas pelos dois 

escritores aqui convocados. Por meio da leitura, construímos um mapa marcado por 

referências que, para além de geográficas, também se fazem históricas, políticas, 

sociais, culturais e identitárias.   

Ao escolher como uma das obras de análise o romance A casa velha das 

margens, este trabalho propõe uma continuidade à pesquisa desenvolvida durante o 

mestrado, quando foram investigadas as referências a fatos e personalidades do século 

XIX ficcionalmente inscritas no romance citado. Naquele momento, percebemos estar 

diante de uma “narrativa de extração histórica”, aqui pensando com André Trouche 

quando, ao pesquisar a literatura hispano-americana, analisou “o conjunto de narrativas 

que encetam o diálogo com a história, como forma de produção de saber e como 

intervenção transgressora” (2006, p. 44).  

Como demonstramos naquele trabalho, a primeira referência sinalizada pelo 

romance de Arnaldo Santos é à história de Angola: “Tudo teria começado por volta de 

1889” – nos informa a primeira frase do texto literário (SANTOS, 2010, p. 9, grifo 

nosso). A narrativa se passa, portanto, no tempo em que o país ainda era colônia de 

Portugal e quando tomou corpo o movimento da chamada “Imprensa Livre Angolana”. 

No final do século XIX, jornalistas nascidos na então colônia, ou então com ela 

comprometidos, fizeram das páginas dos periódicos independentes sua arena 

privilegiada de combate. Trata-se de um tempo, portanto, em que já era possível afirmar 

que “Loanda tem já a sua literatura... Está nas polémicas e nos folhetins dos jornais...”, 

como lemos no texto literário (SANTOS, 2010, p. 86). A escolha de voltar a esse 

momento histórico específico foi uma das características que nos levaram a conceber a 

obra de Arnaldo Santos como um “texto de resistência”.  

Esse diálogo com acontecimentos e personagens do passado não é, no entanto, 

privilégio deste romance específico, ou da produção literária do autor, como explica a 

pesquisadora Rita Chaves: 

 

Diretamente associado aos movimentos da História e ao reino das 

relações sociais, essa forma [o gênero romanesco] pode acender 

debates que superarão, na complexidade de seus limites, os domínios 

puramente afeitos ao mundo das formas, o que amplia a possibilidade 

de maiores conhecimentos a respeito do contexto no qual ele surge. 

Pela literatura, pode-se então chegar aos caminhos comumente 

percorridos pela História, Sociologia, Antropologia e Geografia de um 

povo. (CHAVES, 1999, p. 22, grifo nosso).  
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Logo, para além do conhecimento histórico, textos como o de Arnaldo Santos 

nos apresentam “geografias literárias e paisagens culturais” (MIGNOLO, 2003, p. 297), 

sendo a investigação destas a motivação principal para revisitar o romance. Antes de 

elencar as trilhas percorridas nesta leitura, ou seja, os capítulos da tese, consideramos 

necessário apresentar breves reflexões que nos servirão de bússola nesse percurso de 

leitura, começando pelas relações historicamente estabelecidas entre Geografia e 

Literatura, principalmente quando se trata de textos produzidos em países que passaram 

pelo jugo colonial.   

 

 

Literatura e Geografia: trilhas que se cruzam 

 

Quando pensamos no diálogo entre a Literatura e Geografia, lembramos que, no 

período da colonização, as narrativas de territórios conquistados foram fundamentais 

para justificar e orientar o processo de dominação. Os invasores, portanto, não lançaram 

mão apenas da violência das armas, mas também empreenderam ataques no campo 

simbólico, tornando, como analisou Edward Said, “os cruzamentos entre cultura e 

imperialismo [...] irresistíveis” (SAID, 2011, p. 39).  

Como afirma o geógrafo Mauro Mota, ao pensar no caso brasileiro e no 

chamado tempo dos “descobrimentos”, “nas suas cartas [de navegantes, aventureiros e 

missionários], relatórios e impressões de viajantes, encontramos a Geografia sempre 

literária da colônia e a que fixa os nossos recursos naturais [...]” (1961, p. 96). Logo, as 

referências geográficas, presentes nas crônicas de viajantes, procuravam descrever as 

regiões distantes que formavam o “Novo Mundo”, orientando-se pelo propósito de 

exploração da terra alheia. Tais textos consistiam, portanto, mais em exercício 

imaginativo e em efabulação do que propriamente em registro efetuado a partir de uma 

observação objetiva e isenta – tarefa, aliás, impossível, como bem sabemos.  

O mesmo ocorreu na outra margem do Atlântico. Muitas narrativas sobre os 

países africanos foram compostas em apoio e incentivo às práticas de dominação, sendo 

chamadas de “literatura colonial”. Como analisou o pesquisador moçambicano 

Francisco Noa, essas produções tinham o espaço como um de seus elementos 

fundamentais. Passemos às suas palavras: 
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Em relação à literatura colonial, iremos verificar como o espaço é um 

fator constitutivo da própria narrativa e que, tendo sempre África 

como horizonte (geográfico, vivencial, psicológico, etc), fará com que 

a sua representação se perfile como uma real e incontornável marca 

idiossincrásica. E à medida que seguimos a forma como o espaço nos 

vai surgindo ao longo das diferentes narrativas, é possível perceber 

que não se trata apenas de falar sobre eventos e seres que nele 

evoluem, mas de um espaço que fala sobre si próprio e das suas 

virtualidades representativas e performativas (NOA, 2015, p. 99, grifo 

nosso). 

 

Percebemos, portanto, que sendo o espaço um elemento estruturante das 

narrativas, essa característica se torna ainda mais evidente quando se trata daquelas 

produzidas com o intuito de representar os territórios dominados. Essa abordagem 

constituía um poderoso componente na “luta pela geografia alheia”, aqui voltando a 

Said (SAID, 2011, p. 40). Também a redução do homem e da terra africanos a 

estereótipos era, de acordo com o escritor e ensaísta nigeriano Chinua Achebe, não a 

consequência de um desconhecimento do outro, mas, sim, uma “invenção deliberada, 

concebida para facilitar dois grandes gigantescos eventos históricos: o tráfico 

transatlântico de escravos e a colonização da África pela Europa, com o segundo evento 

seguindo de perto o primeiro” (ACHEBE, 2012, p. 83, grifo do autor). Logo, para que 

pudesse ser justificado, o terror colonial precisou se entrelaçar constantemente com um 

imaginário colonialista, caracterizado, segundo Achile Mbembe, “por terras selvagens, 

morte e ficções que criam o efeito de verdade” (MBEMBE, 2018, p. 36).  

Se o ataque se fazia no imaginário, para além do plano concreto, fez-se 

necessário resistir e contra-atacar também pela via do simbólico. No emblemático 

ensaio “Eu e o outro: o invasor”, o escritor angolano Manuel Rui lembra que, quando os 

colonizadores chegaram em seu país, “mais velhos contavam estórias” e circulava, vivo, 

o “texto oral” (1987, p. 308). Sabemos que, em vez de pedir para ouvir e ver o que os 

detentores da sabedoria local contavam, os invasores preferiram “disparar os canhões” 

e, assim, “bombardear o texto” oral que lá havia (1987, p. 308).  

Para fazer frente a tais ataques, sujeitos nascidos na então colônia, e aqueles que 

com ela se identificavam, passaram a se apropriar da letra e, através dela, expor e 

defender os valores históricos e culturais de uma terra por séculos minimizada pelo 

“canhão-escrita” dos dominadores, como escreveu Monteiro. O escritor 

angolano/africano passou a ter, então, uma grande responsabilidade e um grande 

desafio, já que, como afirmou Achebe: “sua história tinha sido contada em nome dele, e 

ele julgou a narrativa muito insatisfatória” (ACHEBE, 2012, p. 120). 
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Uma das formas de resistência foi a disputa quanto às representações do espaço. 

Antes terreno repleto de males ou fonte de recursos a ser explorados, a terra 

africana/angolana passou a ser valorizada em sua riqueza e diversidade, sendo, portanto, 

reconhecida por aqueles que nela nasceram ou por sujeitos que com ela se 

identificavam. Podemos dizer que as produções literárias do passado e do presente têm 

gritado sua alteridade no desenho de nossas leituras, reforçando a ideia do 

moçambicano Mia Couto, trazida na epígrafe, de que é preciso criar novos pontos 

cardeais e construir os próprios mapas literários, afetivos e identitários.  

O mapeamento da diversidade espacial que caracteriza Angola, e que pode ser 

observado em grande parte das produções literárias do presente, faz-se, portanto, um 

contraponto às representações estigmatizantes que tomaram corpo no passado. Por outro 

lado, também nos leva a refletir sobre o próprio processo de formação desses territórios 

nacionais. Lembremos que as fronteiras dos países africanos, tal como as conhecemos 

hoje, são o resultado da divisão estabelecida no final do século XIX, na Conferência de 

Berlim (1884-1885), que distribuiu entre as nações europeias a parte que a cada uma 

cabia naquele latifúndio continental. Segundo Rita Chaves, por serem fruto de tal 

acontecimento histórico,  

 

as fronteiras geográficas [africanas] ostentam uma dose de 

artificialidade que, não tendo sido diluída pelos movimentos da 

História, ainda se converte num fenômeno problemático de 

substancial importância na abordagem dos grandes conflitos que 

abalam o país e repercutem nas expressões de sua cultura. (CHAVES, 

1999, p. 30-31) 

 

A ideia de Angola como nação definida naquele momento, portanto, permanece, 

mas sem elidir a sua diversidade etnocultural, geográfica, linguística e histórica. Manuel 

Rui, mais uma vez convocado como ensaísta, afirmou, na comunicação intitulada “Entre 

mim e o nómada – a flor”, apresentada na VI Conferência dos Escritores Afro-

Asiáticos:  

Ser pátria assim, multilinguística e multicultural, é ser-se mais rico 

para a criatividade contra o nacionalismo tacanho, chauvinista, 

baseado quase só na raça e na língua. Numa mátria assim, sempre o 

real se decifra por ângulos cada vez mais diferentes e a própria 

comunicação é a multicriatividade, pelo que é essencial: o homem. 

(1981, p. 33)  
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A literatura angolana, reconhecendo a pátria como terreno multilinguístico e 

multicultural e abrindo-se para a riqueza da criatividade, vem provando que “mais do 

que palco, a espacialidade e a geograficidade fazem parte das narrativas, enquanto 

elementos que contribuem significativamente para a compreensão daquilo que a obra 

traz de novo a partir de sua linguagem específica”, como analisam Lívia de Oliveira e 

Eduardo Marandola Jr (2013, p. 133). Suas obras tornam-se, assim, “passaportes para 

outros mundos, para a construção de novas experiências, outras viagens: de reflexão, 

deleite, deslumbramento e descoberta” (2013, p. 134). A nós, leitores, cabe aceitar esse 

convite. 

 

 

Rompendo fronteiras conceituais 

 

Antes de adentrarmos nas cartografias desenhadas pelos romances, vale, desde 

já, explicar que, na análise ora apresentada, abordaremos como sinônimos os termos 

espaço, lugar e território. Sabemos que, no campo da Geografia, os referidos conceitos 

se diferenciam, sendo que, segundo Marcelo Lopes de Souza, “o que ‘define’ o 

território é, em primeiríssimo lugar, o poder – e, nesse sentido, a dimensão política é 

aquela que, antes de qualquer outra, lhe define o perfil” (2005, p. 77). Para contrapor 

“espaço” e “território”, portanto, tem-se convocado a questão do poder como elemento 

diferenciador, o que não quer dizer que, ainda segundo Marcelo Lopes de Souza, a 

cultura (o simbolismo, as teias de significados, as identidades…) não seja relevante ou 

não esteja contemplada no uso do conceito (cf. 2005).  

No entanto, para Milton Santos, não cabem distinções entre os dois termos, pois, 

para ele, 

não serve falar de território em si mesmo, mas de território usado, de 

modo a incluir todos os atores. O importante é saber que a sociedade 

exerce permanentemente um diálogo com o território usado, e que 

esse diálogo inclui as coisas naturais e artificiais, a herança social e a 

sociedade em seu movimento atual (2001, p. 26). 

 

Já o conceito de “lugar”, conforme definido ainda por Marcelo Lopes de Souza, 

pareceria, à primeira vista, o mais adequado para refletir sobre a geografia inscrita nos 

textos literários, já que a carga simbólica seria a predominante. Segundo o pesquisador, 
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não é a dimensão do poder que está em primeiro plano ou que é aquela 

mais imediatamente perceptível, diferentemente do que se passa com 

o conceito de território; mas sim a dimensão cultural-simbólica e, a 

partir daí, as questões envolvendo as identidades, a intersubjetividade 

e as trocas simbólicas, por trás da construção de imagens e sentidos 

dos lugares enquanto espacialidades vividas e percebidas, dotadas de 

significado [...] Por conseguinte, como já tive ocasião de chamar a 

atenção do leitor ou leitora em momentos anteriores, ainda que com 

outras palavras, o lugar está para a dimensão cultural-simbólica assim 

como o território está para a dimensão política. (SOUZA, 2013, p. 

115, grifo do autor) 

 

Como o próprio geógrafo explica, tais “fronteiras conceituais” não são 

“precisas”, (cf. SOUZA, 2013), ressaltando que tal consideração não é demérito algum 

para os pesquisadores, já que obedece à própria dinâmica e complexidade da realidade 

social. Percebemos essa ressalva quando lemos a seguinte afirmação de Rogério 

Haesbaert:  

 

De qualquer forma, uma noção de território que despreze sua 

dimensão simbólica, mesmo entre aquelas que enfatizam seu caráter 

eminentemente político, está fadada a compreender apenas uma parte 

dos complexos meandros dos laços entre espaço e poder.[...] Assim, 

podemos afirmar que o território, relacionalmente falando, ou seja, 

enquanto mediação espacial do poder, resulta da interação 

diferenciada entre as múltiplas dimensões desse poder, desde sua 

natureza até mais estritamente política até seu caráter mais 

propriamente simbólico, passando pelas relações dentro do chamado 

poder econômico, indissociáveis da esfera jurídico-política. 

(HAESBAERT, 2016, p. 92-93, grifo do autor) 

 

Reconhecemos, portanto, que há um amplo debate teórico-conceitual entre os 

pesquisadores do campo da Geografia com relação a esses termos. Entretanto, 

consideramos que, na análise literária que pretendemos apresentar, não cabe, na maioria 

das vezes, a distinção entre espaço, lugar e território, já que tanto as questões próprias 

da dimensão simbólica quanto as referentes ao poder aparecem de forma quase 

indissociável nos textos aqui analisados e no olhar que buscamos lançar sobre eles. Nos 

poucos momentos em que as especificidades conceituais se fizerem relevantes para 

nossa proposta de leitura, as definições serão explicitadas. Há ainda que se levar em 

consideração que outro espaço, para além do geográfico, será por nós analisado: trata-se 

do espaço literário, com especificidades e características próprias que também se 

somarão e enriquecerão as reflexões e as análises por nós apresentadas.  
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Ademais, um dos conceitos que nos servirá de guia nessa viagem literária é a de 

“cartografias identitárias” (2002), tal como proposto pela pesquisadora Laura 

Cavalcante Padilha. Trata-se, segundo ela, “dos elementos da ordem da representação 

geográfica onde os espaços se projetam e nos quais a ficção de algum modo se inspira 

para encontrar ela própria formas de cartogafar-se pela linguagem” (PADILHA, 2007b, 

p. 205-206). À ideia de cartografia soma-se, ainda segundo Padilha, o conceito de 

cartograma, já que, como ela afirma, a ficção angolana, pelo menos desde os 

imemoriais missossos, sempre se fez cartogramática. Os cartogramas são um tipo de 

representação temática em que, citando a pesquisadora, “figuras e/ou traços e/ou cores 

intensificam pontos, para, por intermédio dessa intensificação, representar a própria 

intensidade de um fenômeno (vegetação, população, utilização do solo etc)” 

(PADILHA, 2007b, p. 205, grifo da autora).  

Diversos escritores angolanos têm proposto, por meio da representação 

geográfica, o destaque a aspectos de ordem cultural, histórica, política e identitária, a 

que Padilha fez referência. Essa proposta foi por Walter Mignolo identificada como 

uma significativa marca da diferença. Segundo ele,   

 

embora as configurações territoriais fossem complementares às 

línguas e aos mapas linguísticos (coloniais e nacionais) como bases 

das geografias literárias e das paisagens culturais, neste momento a 

história exige “uma outra língua” e “um outro pensamento” fundado 

na diferença colonial e não nos territórios nacionais e imperiais (2003, 

p. 339) 

 

Como já afirmamos, do vasto grupo de escritores angolanos que poderiam ter 

sido convocados por mobilizarem outras línguas e outros pensamentos na construção de 

textos em diferença, optamos pelos nomes de Arnaldo Santos e Manuel Rui, pois  

apresentam semelhanças e afinidades em suas trajetórias individuais e de escrita, 

possibilitando, dessa forma, o diálogo que se estabelecerá no desenvolvimento deste 

trabalho, cujos caminhos de leitura serão apresentados a seguir.  

 

  

Caminhos percorridos ou um breve resumo dos capítulos    
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Para entendermos as sendas recentemente trilhadas pelos autores ora 

selecionados, consideramos ser necessário recuperar, ainda que brevemente, como a 

produção artístico-cultural angolana esteve, desde pelo menos o século XIX, vinculada 

às transformações sociais, históricas e políticas que se deram no país
1
. Veremos as 

disputas de sentido com relação à terra angolana que desde então se deram e foram 

fundamentais para a proposta de descoberta de Angola feita pelo Movimento dos Novos 

Intelectuais em meados do século XX, proposta esta que serviu de inspiração para o 

nome desta tese e que, por esse motivo, será referida em um breve resgate. Depois, 

veremos como o país deixa de ser referido pelo signo “terra” para ser ficcionalmente 

representado por Luanda e, depois da independência, passa a ser cartografado por meio 

do desbravamento da multiplicidade territorial. 

Nos capítulos subsequentes, efetuaremos o diálogo proposto neste trabalho. 

Mesmo que A casa velha das margens (1999), de Arnaldo Santos, e A casa do rio 

(2007), de Manuel Rui, se passem em momentos distintos da história de Angola – o 

primeiro, no final do século XIX, e o segundo, em 2005 –, ainda assim, despertam 

reflexões e questionamentos bastante semelhantes a partir das ideias de “casa”, “rio” e 

“margens”, que se anunciam nos títulos das duas obras e nos guiarão na leitura que ora 

se anuncia.  

Veremos, em um primeiro mo(vi)mento, como, ao acompanhar as trilhas 

percorridas pelos personagens Emídio Mendonça e Antero Salvino pelo interior do país, 

– protagonistas, respectivamente de A casa velha das margens e A casa do rio – nós, 

leitores-viajantes, desenhamos cartografias em nosso próprio imaginário, descobrindo 

paisagens e territórios. A busca da casa da infância acaba levando à descoberta de 

variados sentidos acerca de Angola no passado e no presente, o que lhes permite, e a nós 

também, conhecer um pouco mais da história do país e perceber aspectos do 

colonialismo que, até hoje, se mantêm atuais, seja na segregação socioespacial, seja na 

permanência da “colonização das mentes”, como bem observou a jornalista Joana 

Gorjão Henriques (2017, p. 30).  

                                                           
1 Para isso, recorreremos a obras de referência sobre a formação e a consolidação da literatura 

angolana, como Entre voz e letra: o lugar da ancestralidade na ficção angolana (1995), de 

Laura Cavalcante Padilha; A formação da literatura angolana. 1851-1950 (1997), de Mário 

António Fernandes de Oliveira; A formação do romance angolano: entre intenções e gestos 

(1999), de Rita Chaves, dentre outros. 
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Depois, no terceiro capítulo, refletiremos sobre como as viagens dos protagonistas 

proporcionam descobertas e transformações nos personagens, mostrando a fluidez 

identitária que os caracteriza, especialmente por estarem em trânsito. A ida de ambos 

para o interior desperta questionamentos e reflexões sobre si, percebendo-se como seres 

“entre-margens” tanto por sua constituição biológica quanto por sua formação cultural. 

Como analisou Homi Bhabha, e podemos perceber em ambas as obras, nos é mostrado 

o “trânsito em que espaço e tempo se cruzam para produzir figuras complexas de 

diferença e identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão” 

(2007, p. 19), figuras em diferença estas tão bem representadas por Emídio Mendonça e 

Antero Salvino.  

Por fim, analisaremos como a caminhada dos dois personagens em direção às 

margens revela a sobrevivência das heranças culturais locais e apresenta distintas 

formas de entender e agir no mundo, formas estas concebidas por “povos feitos de 

saberes e memórias diferentes”, nas palavras de Walter Mignolo (2003, p. 42), e que por 

tanto tempo foram – e de certa forma ainda são – subalternizadas. Nas duas obras, 

também vemos a forte presença das línguas angolanas, tanto do quimbundo, no caso de 

A casa velha, quanto do umbundo, em A casa do rio, reflexão esta que nos levará a 

refletir sobre a própria arquitetura “entre-margens” dos textos, a qual alia a letra à voz 

local (cf. PADILHA, 2007a).  

 

 

Preparando a caminhada 

 

Antoigne Compagnon, em um curto ensaio em que tenta responder à pergunta 

“Literatura para quê?”, assim defende a importância do contato com a ficção: 

 

a literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio 

– alguns dirão até mesmo o único – de preservar e transmitir a 

experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e 

no tempo, ou que diferem de nós por suas condições de vida (2009, p. 

60).  

 

Segundo ele, há produções literárias que nos abrem para múltiplas formas de ser, 

estar e agir no mundo, fazendo com que a leitura nos aproxime de quem está distante e, 

ao mesmo tempo, nos leva ao encontro de nós mesmos. Afinal de contas, como reforça 

o teórico francês, “o texto literário me fala de mim e dos outros; provoca minha 
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compaixão; quando leio eu me identifico com os outros e sou afetado por seu destino; 

suas felicidades e seus sofrimentos são momentaneamente os meus” (2009, p. 62).  

O escritor italiano Italo Calvino também nos ajuda a refletir sobre os muitos 

sentidos que podem emergir a partir de nossa prática leitora. Ele foi convidado, em 

1984, para ministrar as famosas Conferências Norton, na Universidade de Havard. No 

entanto, em vez das “seis propostas para o novo milênio” que deveria ter preparado, 

teve tempo de formular apenas cinco, pois veio a falecer antes da última. Em cada uma 

delas, elencava valores literários que mereceriam ser preservados a partir do ano 2000. 

Além de leveza, rapidez, exatidão e visibilidade, deu destaque à ideia de multiplicidade. 

Segundo o escritor e ensaísta, a vocação do romance do nosso século seria criar uma 

“rede de conexões entre os fatos, entre as pessoas, entre as coisas do mundo” (1999, p. 

121). Faz, assim, uma “apologia do romance como grande rede” (1999, p. 138), uma 

enciclopédia aberta rumo ao infinito, ideia da qual Borges se faz um dos mais ilustres 

representantes.  

Por fim, pensar acerca do caráter “enciclopédico” da obra de ficção nos leva a 

recuperar a imagem construída por Roland Barthes, quando, em “Aula”, afirmou que “a 

literatura assume muitos saberes” e que “todas as ciências estão presentes no 

monumento literário” (BARTHES, 1980, p. 18). E continua: “Entretanto, e nisso 

verdadeiramente enciclopédica, a literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza 

nenhum deles; ela lhes dá um lugar indireto, e esse indireto é precioso” (1980, p. 18).  

Ler, refletir e, depois, escrever sobre percursos históricos, geográficos, culturais 

e identitários identificados em produções literárias de dois autores angolanos, Arnaldo 

Santos e Manuel Rui, em diálogo com obras de outros escritores, alguns deles seus 

conterrâneos, nos possibilita esse contato com um vasto mundo de saberes, estórias e 

vivências por nós desconhecido. Aqui podemos lembrar o escritor e pensador uruguaio 

Eduardo Galeano, falecido em 2015, quando este trabalho começava a ser gestado. Ele 

nos chama a atenção para o fato de que “[o] melhor que o mundo tem está nos muitos 

mundos que o mundo contém, as diferentes músicas da vida, suas dores e cores: as mil e 

uma maneiras de viver e de falar, crer e criar, comer, trabalhar, dançar, brincar, amar, 

sofrer e festejar [...]” (2013, p. 25-26).  

Lemos, mais uma vez, em Calvino, agora na obra As cidades invisíveis, que “os 

outros lugares são espelhos em negativo. O viajante reconhece o pouco que é seu 

descobrindo o muito que não teve e o que não terá” (1990, p. 29). Pensando nesse ato de 

reconhecimento de si através da imagem do outro, percebemos que, para além do que 
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nos difere, muitas semelhanças também podem ser identificadas em tais páginas. Uma 

delas é como se faz tão nosso o desencanto gerado pela perpetuação das mazelas sociais 

e pela profusão de discursos de ódio e violência, ao mesmo tempo em que também se 

faz urgente, no Brasil, alimentar o fogo da esperança que, a cada dia, parece exigir um 

esforço maior para se manter vivo. Se encontrar tais saídas se apresenta como um 

doloroso desafio, os romances angolanos aqui analisados nos ensinam que o que 

importa é o processo, a busca, o movimento que resiste a qualquer imobilidade imposta 

pela distopia do tempo presente. Impossível não recordar os primeiros versos do poema 

“Círculo”, da angolana Alda Lara, que se fizeram como uma espécie de trilha sonora ao 

longo da escrita deste trabalho:  

 

Todo caminho é belo se cumprido 

Ficar no meio é que é perder o sonho.  

[...] 

  

(2004, p. 37).  

  

Esta tese foi escrita como uma forma de incentivo para que, seguindo o exemplo 

dos protagonistas por nós acompanhados em suas travessias literárias, também nos 

recusemos a ficar no meio do caminho e a perder o sonho.   
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Capítulo 1 - Redescobrindo Angola para além de Luanda:  

uma breve travessia 

 

 

Minha terra primorosa 

José da Silva Maia Ferreira (2002, p. 118) 

 

 

e estes casos passaram nesta nossa terra de Luanda. 

José Luandino Vieira (2006, p. 132)  

 

 

Traz a atenção e o coração abertos. A Angola que eu sei 

espera só por ti. 

Ruy Duarte de Carvalho (2000, p. 16) 

 

 

As três epígrafes com que iniciamos este primeiro capítulo nos orientarão para 

os caminhos trilhados nesta etapa inicial do trabalho, a qual tem, como objetivo, 

apresentar alguns momentos da trajetória literária angolana, a fim de justificar o nome 

da tese e a escolha dos autores e das obras que compõem o corpus principal. Veremos, 

inicialmente, como Angola, referenciada pelo signo terra, passou a ser pintada pelas 

cores do afeto quando os sujeitos que com ela se identificavam se apropriaram da escrita 

e lançaram um olhar em diferença para o berço de seu nascimento, atribuindo-lhe, desde 

pelo menos o século XIX, adjetivos valorativos como “primorosa”. Essa foi uma das 

muitas formas de reagir à dominação que, para além de física, se fazia também no 

campo do imaginário, gesto este de resistência cultural aqui representado pelo escritor 

angolano José da Silva Maia Ferreira. 

Depois, no período de acirramento de luta pela independência, a então colônia 

passou a ser metonimicamente representada por Luanda, tornando-se a cidade, por isso, 

palco privilegiado da produção ficcional que veio a público nas décadas de 1950 e 1960, 

como refletiremos, principalmente, a partir da produção de José Luandino Vieira, que se 

faz, como já sabemos, uma referência desse espelhamento simbólico. Então, 

mostraremos como, especialmente no pós-independência, vêm sendo publicadas obras 

que buscam a saída da capital e a cartografia de outros territórios. Se a utopia, antes, 

estava fortemente vinculada à representação da capital de Angola, tornou-se necessário 

buscar novos caminhos e seguir novas direções que pudessem, além de denunciar a 

exclusão e a falta de perspectiva de grupos afastados dos centros de poder, apontar para 

outras e diversas chamas de resistência e de esperança que, teimosamente, insistem em 
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arder, apesar da violência e da opressão perpetradas não mais principalmente por 

estrangeiros, mas já pelos próprios filhos do país. Veremos como o escritor Ruy Duarte 

de Carvalho, com os seus textos-percursos, pode ser considerado uma espécie de guia 

desse movimento dispersivo.  

  

 

1.1. Bem-vinda sejas, ó terra  

  

Como já afirmamos, desde pelo menos o período dos “grandes descobrimentos” 

a relação entre Geografia e Literatura se mostra evidente, pois foi necessário atribuir 

sentidos negativos aos espaços alheios e distantes para que a empreitada colonial fosse 

mais facilmente aceita. Isso demandava silenciar, minimizar ou estigmatizar a terra 

colonizada, seus habitantes e seus valores históricos e culturais. Durante séculos, esse 

papel foi cumprido, nos territórios africanos colonizados por Portugal, pela chamada 

“literatura colonial”, definida pelo angolano Eduardo Bonavena, no prefácio do 

romance Cenas de África, de Pedro Félix Machado, com as seguintes palavras: 

 

Para nós, não há literatura colonial sem ideologia colonial. A literatura 

colonial é um instrumento de propagação dessa ideologia, onde 

encontramos a reificação do Homem negro, a sua marginalização, a 

sua bestialização, a afirmação da “inferioridade” do colonizado e a 

correlativa “superioridade” do colonizador, num exercício 

primariamente de discriminação racial, mas também de alteridade 

étnico-cultural, na medida em que os brancos, “filhos do país”, eram 

considerados “brancos de segunda”, isto é, de estirpe inferior, quase-

cafres. (BONAVENA in MACHADO, 2004, p. 27) 

 

Como analisou Said, essas produções simbólicas a que Bonavena faz referência, 

motivadas pela ideologia colonial, consistiam em “potentes formações ideológicas que 

incluíam a noção de que certos territórios e povos precisavam e imploravam pela 

dominação” (SAID, 2011, p. 43). Ao mesmo tempo em que denunciou a produção e a 

circulação de narrativas com vistas a justificar os saques da natureza, os ataques a povos 

distantes e a destruição de sua cultura, Edward Said também reconheceu que tais vozes 

não ecoaram sem que houvesse reações locais. Vale a pena recuperar mais um trecho de 

sua avaliação, que questiona a equivocada ideia de passividade dos povos colonizados: 

 

Além da resistência armada em locais tão diversos quanto a Irlanda, a 

Indonésia e a Argélia no século XIX, houve também um empenho 

considerável na resistência cultural em quase todas as partes, com a 
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afirmação de identidades nacionalistas e, no âmbito político, com a 

criação de associações e partidos com o objetivo comum de 

autodeterminação e da independência nacional. O contato imperial 

nunca consistiu na relação entre um intruso ocidental contra um nativo 

não ocidental inerte ou passivo; sempre houve algum tipo de 

resistência ativa e, na maioria esmagadora dos casos, essa resistência 

acabou preponderando. (SAID, 2011, p. 10, grifo do autor).  

 

 

  Em Angola, essa resistência ativa se manifestou de diversas formas, seja por 

meio das guerras contra os invasores, seja pela produção de discursos contestadores. De 

qualquer forma, podemos afirmar que “ao longo dos quatrocentos anos de ocupação 

portuguesa de Angola (1575-1975), a resistência nunca cessou” (HEYWOOD, 2019, p. 

16), mesmo que essa ocupação se tenha dado de formas e maneiras distintas ao longo do 

tempo.  Um dos gestos importantes de contra-ataque foi a disputa de sentidos referentes 

ao vocábulo terra, o que pode ser observado desde pelo menos o século XIX. Naquele 

período, tomou corpo o Movimento da Imprensa Livre Angolana, expressão pela qual 

ficou conhecido o conjunto de jornais independentes publicados na então colônia, a 

grande maioria impressa na capital.  

Segundo Júlio de Castro Lopo (1964), na passagem do século XIX ao XX, em 

todo o território angolano, foram fundados 59 periódicos: 49 em Luanda, dois em 

Benguela, seis em Moçâmedes, um na Catumbela e um em Ambriz. Pelas folhas desses 

periódicos, produzidos tanto pelos “naturais da terra”
2
 quanto por estrangeiros que com 

a colônia se identificavam, circularam artigos de opinião e ensaios que duramente 

criticavam a administração portuguesa e chegaram a clamar, alguns deles, por 

autonomia e pela independência.  

Sabemos que o objetivo da inauguração da imprensa em Angola no século XIX, 

de ampliar e reforçar o domínio exercido pela metrópole com a publicação do Boletim 

Oficial, acabou sendo subvertido. Isso foi possível porque a existência do prelo na 

colônia pôs em circulação cada vez mais ideias de sujeitos críticos à violência colonial. 

Naquele momento, Luanda se tornava o que o teórico uruguaio Angel Rama chamou de 

“cidade escriturária” (2015, p. 49), o que demandava e promovia uma nova ordenação 

do espaço colonial. A escrita burocrática, rígida e distante da fluida palavra falada, que 

                                                           
2 O uso do termo “naturais da terra” faz referência à emblemática obra Voz de Angola Clamando 

no Deserto, lançada em 1901 como reação a um artigo racista que havia sido publicado naquele 

mesmo ano pela Gazeta de Loanda. A coletânea de artigos, escritos por jornalistas 

independentes, mas publicados sob anonimato, havia sido “Oferecida aos amigos da verdade 

pelos naturais” (grifo nosso), como informa o subtítulo.  
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circulava entre a maioria dos habitantes locais, fez-se fundamental para a articulação e a 

consolidação do poder, a quem, segundo Rama, “serviu através de leis, regulamentos, 

proclamações, cédulas, propaganda e mediante a ideologização destinada a sustentá-lo e 

justificá-lo” (RAMA, 2015, p. 49). Como nos diz Ítalo Calvino, “o olhar percorre as 

ruas como se fossem páginas escritas” (CALVINO, 1990, p. 18), já que a organização 

do espaço urbano e a implementação de suas normas passaram a se dar por meio da 

letra. À escrita burocrática contrapôs-se a escrita independente de jornalistas e 

intelectuais críticos à ordem colonial.  

Para além dos artigos e ensaios de opinião, foi também por essa imprensa que 

começaram a circular poemas e narrativas que, apesar de seus limites históricos e de 

suas contradições, questionavam as práticas de exploração e propunham a valorização 

da terra e do homem angolanos, manifestações literárias essas que, com o passar do 

tempo, se foram tingindo cada vez mais de cores locais. Ainda no século XIX passou-se 

a imprimir, no branco do papel, termos e expressões em quimbundo, rasurando, assim, o 

espaço em que se materializava a escrita do “outro-invasor” denunciado por Manuel Rui 

Monteiro em seu já citado ensaio.  

  Apesar de não nos propormos, nesta tese, a elaborar uma análise da produção 

poética angolana, cabe lembrar a importância da disputa de sentidos referentes ao termo 

“terra” ainda no período colonial. Lembremos que o primeiro poema produzido em 

Angola de que temos notícia está transcrito no tomo 3 de História geral das guerras 

angolanas (1681), de António de Oliveira Cadornega. A autoria, apesar de não ser 

conhecida com certeza, vem sendo atribuída ao poeta brasileiro Gregório de Matos, que 

lá esteve exilado. Citemos aqui as primeiras estrofes do referido poema, as quais 

descrevem a terra angolana como local infernal, repleto de dor e sofrimento:  

  
Nesta turbulenta terra, 
almazem de pena e dôr, 

confuza may de temor, 

      Inferno em vida. 

 

Terra de gente opprimida,  

monturo de Portugal,  

por onde purga seu mal,  

     e sua escoria  

 

Onde se tem por vãa glória,  

a mentira e falsidade,  

O roubo, a malinidade,  

      o interesse. 

                  [...] 
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 (CADORNEGA, 1972, p. 383) 

  

  O escritor e ensaísta nigeriano Chinua Achebe destacou a importância de um 

vocabulário depreciativo referente ao homem e à terra estrangeiros para o êxito da 

empreitada colonial. Convoquemos, mais uma vez, suas palavras:   

 

A dominação imperial exigia uma nova linguagem para descrever o 

mundo que havia criado e as pessoas que havia subjugado. Não é de 

surpreender que essa nova linguagem não louva esses povos 

subjugados nem os celebra como heróis. Pelo contrário, ela os pinta 

com as cores mais extravagantes. A África, principal alvo do 

imperialismo europeu, onde praticamente nem um só palmo de terra 

escapou ao destino da ocupação imperialista, naturalmente recebeu em 

cheio o golpe dessas definições negativas. Acrescente-se o esforço 

maciço dos três séculos anteriores de tráfico transatlântico de escravos 

para rotular os negros de forma depreciativa, e podermos ter uma ideia 

da magnitude do problema que se apresenta hoje com este conceito 

tão simples: a África é gente de verdade. (ACHEBE, 2012, p. 160, 

grifo do autor).  

 

A “terra”, referida como “turbulenta” nos versos do final do século XVII 

atribuídos a Gregório de Matos, e pintada com as cores extravagantes a que Achebe faz 

menção, ganha outros contornos pela pena do escritor angolano José da Silva Maia 

Ferreira, responsável pela primeira publicação de uma obra no conjunto dos cinco 

países africanos colonizados por Portugal. Em seu Espontaneidades da minha alma: às 

senhoras africanas (1849), demarca-se uma diferença significativa na abordagem da 

“terra” angolana, especialmente em dois dos 54 poemas ali reunidos: “A minha terra!” e 

“À minha terra”. De objeto do olhar, a terra passa a ser destinatária dos textos, como 

inclusive, décadas depois, seria a Luanda de Luandino Vieira.  

Do primeiro, citam-se, a seguir, versos da primeira e da trigésima estrofe:  

Minha terra não tem os cristais  

Dessas fontes do só Portugal  

Minha terra não tem salgueirais,  

Só tem ondas de branco areal.  

 

[...] 

 

Mesmo assim rude, sem primores da arte,  

Nem da natura os mimos e belezas,  

Que em campos mil a mim vicejam sempre,  

                               É minha pátria!  
Minha pátria por quem sinto saudades,  

Saudades tantas que o peito ralam,  
[...]  
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É minha pátria ufanoso o digo!  
[...] 
 

(FERREIRA, 2002, p. 26 e 30) 

 

 

É interessante observar que o sentido hegemônico atribuído à terra, naquele 

período, é reconhecido pelo escritor ao iniciar seu texto com uma série de negativas 

presentes nas primeiras vinte e nove estrofes do poema. Depois, com o uso da expressão 

“Mesmo assim”, anuncia-se uma mudança de perspectiva, dando lugar à admiração e à 

exaltação sinalizadas, desde o início do poema, pelo sinal de exclamação presente no 

título e pela evidente intertextualidade com a “Canção do exílio”, do poeta brasileiro 

Gonçalves Dias. A terra, vocábulo já tão manchado pelas abordagens pejorativas, 

precisa se tornar pátria para que o eu-lírico possa, ufanoso, romper com a métrica e 

assim gritar, com seu canto poético, o encantamento e a admiração que sente por aquele 

lugar. Dessa forma, o conhecido poema de Maia Ferreira, mesmo que dê um passo 

importante no sentido de valorização de Angola, ainda está simbolicamente vinculado 

às expressões predominantes na literatura produzida a partir de um olhar europeu.  

No outro poema citado, dedicado à terra “no momento de avistá-la depois de 

uma viagem”, como o próprio texto de Maia Ferreira explica, já lemos adjetivos 

positivos associados à terra angolana, como demonstram as estrofes seguintes: 

  

Debaixo do fogo intenso,  

Onde só brilha formosa,  

Sinto na alma fervorosa 

O desejo de a abraçar:  

É minha terra querida,  

Toda da alma, – toda-vida, –  

Que entre gozos foi fruída  

Sem temores nem pensar.  

 

Bem-vinda sejas, ó terra,  

Minha terra primorosa,  

Despe as galas – que vaidosa  

Ante mim queres mostrar:  

Mesmo simples tens fulgores,  

Os teus montes têm primores,  

Que às vezes falam de amores 

A quem os sabe adorar!  

 

(FERREIRA, 2002, pp. 118-119, grifos nossos)  
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Antes considerada “rude” e sem “mimos” e “belezas”, a terra, já nesse momento, 

passa a despertar o desejo do abraço no eu-lírico, sendo agora definida como “querida”, 

“primorosa” e, diferentemente da outra definição, já “tem primores”. Basta saber adorá-

la e reconhecer as qualidades redescobertas na saudade e no reencontro, temas e 

abordagens, aliás, tipicamente românticos, como não podemos deixar de observar. 

Tania Macêdo lembra que Maia Ferreira viveu e estudou no Brasil entre os anos 

1834 e 1844. Aqui, entrou em contato com textos românticos, muitos deles 

reivindicativos de uma identidade nacional, o que o teria inspirado no tom nativista que 

marca seus poemas. Segundo a pesquisadora,  

 

a leitura de “Canção do exílio” realizada pelo autor angolano, que se 

pode depreender, focalizará sobretudo o “cá”, da terra angolana, 

deixando na penumbra o “lá”, de onde ele chega [Brasil]. Sob esse 

particular, o poeta afirma a “singeleza” de sua terra, mas faz questão 

de apontar que ela tem primores “a quem os sabe adorar”, indicando 

uma explicitação de sua “pertença”, o que indica a presença de um 

nativismo nascente. (MACÊDO, 2008, p. 43) 

Apesar da vinculação a uma estética romântica – e, portanto, referenciada em 

um modelo europeu –, é possível reconhecer a importância do passo dado pela produção 

poética de Maia Ferreira, apresentando uma abordagem contra-hegemônica da terra 

angolana a partir de um olhar diferenciado para sua paisagem. Nesse sentido, cabe 

recorrer à abordagem teórico-metodológica da noção de “paisagem” desenvolvida pelo 

pesquisador Michel Collot, quando trata de suas implicações no discurso literário. 

Segundo o teórico francês, a paisagem aparece  

 

como uma manifestação exemplar da multidimensionalidade dos 

fenômenos humanos e sociais, da interdependência do tempo e do 

espaço e da interação da natureza e da cultura, do econômico e do 

simbólico, do indivíduo e da sociedade. A paisagem nos fornece um 

modelo para pensar a complexidade de uma realidade que convida a 

articular os aportes das diferentes ciências do homem e da sociedade. 

(2013, p. 15).  

  

Ao investigar como a literatura tem apresentado este “espaço vivido”, o 

pesquisador recorre aos escritores que, desde o Romantismo, fizeram da paisagem um 

de seus temas privilegiados. Mais à frente, ele afirmará que a paisagem “é um espaço 

percebido e/ou concebido, logo, irredutivelmente subjetivo” (2013, p. 51), o que, a 

nosso ver, é facilmente percebido na leitura dos dois poemas de Maia Ferreira acima 

transcritos.  
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Ao trazer a paisagem angolana para o texto, cantando-a como o terreno 

privilegiado para a expressão de seus sentimentos, Maia Ferreira ilustra o predomínio da 

dimensão telúrica de que trata Francisco Noa quando analisa os textos literários 

africanos produzidos em contexto colonial. Citemos o pesquisador moçambicano:  

 

na reflexão imanente à própria criação literária e inscrita nas 

preocupações identitárias presentes em grande parte dos textos, 

prevaleceu quase sempre uma dimensão telúrica, e que se traduz por 

uma profunda relação com a terra e com os aspectos que lhe dizem 

respeito (2017, p. 60, grifo nosso).  

 

Logo, afirmar e valorizar a identidade significou, em diversos momentos, 

convocar, nomear e reivindicar a própria terra.  

 

Décadas depois, já no início do século XX, instala-se, segundo o crítico 

angolano Eduardo Bonavena, um período chamado de “quase não-literatura” (in 

MACHADO, 2004, p. 29), devido ao fechamento dos jornais independentes e ao largo 

incentivo à produção de uma literatura comprometida com os interesses coloniais. 

Destaca-se, nesse momento, o Concurso de Literatura Colonial, realizado anualmente a 

partir de 1926 por meio da Portaria nº 4565. Vistas como poderosos instrumentos de 

propaganda colonial, as narrativas eram financiadas inicialmente pela Agência Geral 

das Colónias e, depois, pelo Ministério das Colónias. Alguns de seus critérios eram, 

segundo José Luís Lima Garcia, “pressupostos próximos de um exotismo paisagístico e 

humano, muito comum à perspectiva etnocêntrica das metrópoles colonizadoras” 

(GARCIA, 2008, p. 131, grifo nosso), o que reforça a aqui já aludida relação estratégica 

entre Literatura e Geografia para o exercício do poder. Logo, a “quase não-literatura”, 

de que trata Bonavena, faz referência a uma diminuição de uma produção escrita 

específica, ou seja, aquela comprometida com os valores do povo e da terra angolanos.  

Essa situação se alteraria, como sabemos, em meados do século XX, 

especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial, quando, de acordo com Eric 

Hobsbawn, os “imensos impérios coloniais erguidos durante a Era do Império foram 

abalados e ruíram em pó” (1995, p. 16), devido, entre outros fatores, ao fortalecimento 

de movimentos pela descolonização nos diversos territórios até então dominados pelos 

países europeus. Nas palavras do historiador, com o fim da guerra, 
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o que prejudicou fatalmente os velhos colonialistas foi a prova de que 

os brancos e seus Estados podiam ser derrotados, total e 

vergonhosamente, e que as velhas potências coloniais encontravam-se 

fracas demais, mesmo após uma guerra vitoriosa, para restaurar suas 

antigas posições. (HOBSBAWN, 1995, p. 214) 

 

  

  No pós-guerra, os então “condenados da terra” (FANON, 1961), cientes da 

fragilidade de suas metrópoles e alimentados pelo ímpeto nacionalista, se dedicaram ao 

sonho de transformação de sua condição de explorados e de edificação de uma nova 

ordem. Em Angola, tal compromisso político com o processo de libertação nacional se 

materializou em produções literárias e culturais diversas, demonstrando que os 

pensadores e escritores angolanos entendiam, como afirmou Terry Eagleton, que “toda 

batalha política importante é, entre outras coisas, uma batalha de ideias” (2011, p. 6).  

  Data desse período, mais especificamente de 1948, o surgimento do chamado 

Movimento dos Novos Intelectuais de Angola (MNIA), do qual participaram, entre 

outros, Agostinho Neto, António Jacinto e Viriato da Cruz, sendo este último 

considerado o líder do grupo. O ensaísta angolano Carlos Ervedosa explicita os 

propósitos dessa geração responsável pelo grito “Vamos descobrir Angola!”. Vale a 

pena resgatar o que ele nos diz em Literatura angolana: resenha histórica: 

 

Em 1948, aqueles meninos que eram filhos da terra e que se tornavam 

homens, tomam consciência da sua qualidade de angolanos e lançam o 

grito: «Vamos descobrir Angola!» Que tinham em mente? Estudar a 

terra que lhes fora berço, em todos os campos, desde a geografia 

física à geografia humana. Eram ex-alunos do liceu que recitavam de 

cor todos os rios, todas as serras, todas as estações e apeadeiros das 

linhas férreas de Portugal, mas que mal sabiam os afluentes do 

Quanza que corria a seu lado, as suas serras de picos altaneiros, os 

seus povos de hábitos e línguas diversas, que liam e faziam redacções 

sobre a beleza da neve ou o encanto da Primavera que nunca tinham 

presenciado, que desenhavam a pera, a maçã ou a uva sentindo apenas 

na boca gulosa o sabor familiar apetecido da goiaba, da pitanga ou da 

gajaja, que interpretavam as fábulas de La Fontaine mas ignoravam o 

fabulário, os contos e as lendas dos povos da sua terra, que sabiam 

com precisão todas as datas de todas as façanhas de D. Afonso 

Henriques, mas nada sobre a rainha Jinga ou o rei Ngola. 

(ERVEDOSA, 1963, p. 33, grifo nosso) 

 

Naquele momento, portanto, descobrir Angola era preciso não apenas em termos 

culturais e históricos, mas também no campo da geografia física e humana, pois a 

cartilha preponderante do ensino valorizava, apenas, a nomenclatura e o conhecimento 

do mapa da metrópole.  Foi necessário, como afirmou Francisco Noa, que as produções 
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literárias locais delimitassem, como contrapartida, um “determinado território cultural e 

identitário” (NOA, 2017, p. 59).  

Lembremos, a esse propósito, que no longo e conhecido poema intitulado 

“Exortação”, do angolano Maurício Gomes de Andrade, que data de 1949, afirmava-se 

que, seguindo o exemplo dos poetas modernistas brasileiros, era preciso “criar a poesia 

de Angola” para cantar “a nossa terra/ e toda a sua beleza”. O poeta elenca uma série de 

imagens relacionadas ao território angolano, construindo uma espécie de cartografia 

poética do país. Das Quedas de Kalandula (antigas Quedas do Duque de Bragança), no 

Malanje, passa pelas “florestas colossais” do Maiombe, pelas plantações de café do 

“Amboim fecundo”, chegando ao “Deserto de Namibe a espreguiçar-se”. Descreve as 

anharas, o imbondeiro, baías, cabos, praias, mares e rios... Seu texto procura, assim, dar 

conta da diversidade territorial angolana, já que, segundo um de seus versos, “Angola é 

grande e rica e bela e vária” (in FERREIRA, 1976, pp. 85-87). 

Cabe aqui lembrar, ainda, dois outros autores de países africanos colonizados 

por Portugal que reforçam a importância da inscrição do vocábulo “terra” na literatura 

que se queria – e se fez – contestação. A poetisa santomense Alda Espírito Santo, por 

exemplo, escolheu, para nomear sua coletânea de poesia de protesto e luta, lançada em 

1978, o título “É nosso o solo sagrado da terra”. Dessa forma, coletiviza-se o sentimento 

de pertença e reforça-se o direito ao espaço por séculos negado pelos invasores.  

Também o moçambicano José Craveirinha, em um de seus mais conhecidos 

poemas, publicado em Xigubo (1964), compôs um “Hino à minha terra”. Vejamos as 

suas primeiras estrofes:   

 

Amanhece  
sobre as cidades do futuro.  
E uma saudade cresce no nome das coisas 
e digo Metengobalame e Macomia  
e é Metengobalame a cálida palavra  
que os negros inventaram  
e não outra coisa Macomia.  

 
E grito Inhamússua, Mutamba, Massangulo!!!  
E torno a gritar Inhamússua, Mutua, Massangulo!!!  
E outros nomes da minha terra  
Afluem doces e altivos na memória filial  
e na exacta pronúncia desnudo-lhes a beleza.  
Chulamáti! Manhoca! Chinhambanine!  
[...]  

 
(CRAVEIRINHA, 2010, p. 22) 
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Como percebemos, a necessidade de imprimir a “minha terra” no texto consistiu 

não apenas em descrevê-la, mas também e, principalmente, em nomeá-la conforme os 

próprios códigos linguísticos locais, a partir da “saudade [que] cresce no nome das 

coisas”. Aprendemos com Craveirinha, e outros autores africanos, que a “exacta beleza” 

de um lugar só é possível desnudar quando se conhece e se pronuncia a palavra correta 

para apresentá-la.  

Enquanto a poesia se dedicava a representar a terra em sua grandeza e 

diversidade, vale lembrar que, em grande parte das narrativas produzidas desde o século 

XIX, a cidade de Luanda, então capital da colônia, fez-se inicialmente cenário para 

depois ser eleita como símbolo privilegiado desse apelo pela geografia que se ouviria 

em meados do século XX.     

 

 

1.2. Luanda esteve e ainda está aqui  

 

Quando lançamos nosso olhar para a narrativa angolana produzida no século 

XIX e publicada basicamente na cidade de Luanda pelos jornais que lá circulavam ou 

que chegavam do exterior, não causa surpresa o fato de o espaço principal das tramas 

ser, basicamente, a capital da colônia. Esse é o caso, por exemplo, da novela Nga 

Muturi (1882), do português Alfredo Troni, como percebemos desde o seu subtítulo: 

“Cenas de Loanda”. Também é quase totalmente em Luanda que se desenvolve o 

enredo do folhetim Cenas de África ? – romance íntimo (1891-1892), do angolano 

Pedro Félix Machado, como as linhas iniciais já nos situam: “O relógio da Igreja de 

Nossa Senhora dos Remédios da cidade de Luanda, capital da província de Angola, 

acabava de dar duas horas em uma noite de Junho de 186... (o leitor não necessita de 

saber o ano preciso em que se passava o que vamos narrar)” (MACHADO, 2004, p. 35).  

Por fim, a cidade também é território privilegiado do romance História de uma 

traição (1911), de Pedro da Paixão Franco. Mario António de Oliveira nos informa que 

se trata de uma polêmica obra de 400 páginas que apresenta a sociedade luandense da 

época do autor e faz severas críticas aos literatos que com ele conviviam, como 

Francisco Castelbranco e Silvério Ferreira (cf. OLIVEIRA, 1997, p. 150, grifo nosso).  

Outro escritor de destaque da passagem do século XIX ao XX é, como já 

sabemos, Joaquim Dias Cordeiro da Matta. Nascido no Ícolo-e-Bengo em 1857, sua 
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importância para o desenvolvimento da literatura angolana já foi amplamente analisada 

por se ter dedicado à valorização da herança cultural local, com a recolha de provérbios, 

a escrita de um dicionário e a reunião de contos angolanos, seguindo, assim, o exemplo 

do missionário suíço Héli Chatelain.  

Além dos poemas reunidos em Delírios (1889), sobre os quais faremos 

referência mais adiante, ele também escolhe Luanda como cenário de uma de suas 

principais obras em prosa. É de sua autoria o folhetim Noites de Loanda (episódios da 

mocidade bohémia), publicado n’O Correio de Loanda no ano de 1891 e sem edição em 

livro posterior. Segundo Hélder Garmes, o folhetim consiste em “uma das mais 

interessantes narrativas românticas de caráter nativista de Angola” (2006, p. 220), que 

tinha como objetivo reproduzir fielmente o que se passava com a mocidade luandense 

do século XIX. No entanto, ainda como afirma Garmes, tais “propósitos realistas [...] 

não chegam, todavia, a se concretizar, pois temos ali, em verdade, uma descrição 

romântico-picaresca da vida em Luanda” (2006, p. 220).   

O caso de Cordeiro da Matta nos chama atenção porque, apesar de sua narrativa 

se passar basicamente em Luanda, já no final do século XIX ele propõe, com a poesia, 

um deslocamento do olhar para outros territórios que compõem Angola. Basta recordar 

que ele dedica um de seus poemas à mulher interiorana, “a mais sedutora preta/ das 

regiões da Quissama” (MATTA, 2001, p. 109), levando, assim, seus leitores para a 

região do Dondo, a qual viria a ser revisitada, décadas depois, nas viagens ficcionais 

empreendidas pelas obras de António de Assis Júnior e de Arnaldo Santos.  

Também é de Cordeiro da Matta a conclamação, no final do século XIX, a seus 

conterrâneos para que dedicassem “algumas horas d’ócio ao estudo do que Angola tiver 

de interessante, para termos uma literatura nova” (apud OLIVEIRA, 1997, p. 99), como 

consta no texto de abertura de seu Philosophia popular em provérbios angolenses 

(1891). Tal convocação consiste em uma espécie de “grito precursor” do “Vamos 

descobrir Angola!” que se ouviria na metade do século seguinte, como já vimos, e que, 

a nosso ver, continua ecoando nas produções contemporâneas. 

 

Um projeto que deu continuidade ao desenvolvimento de uma literatura própria, 

e que veio a público em meados do século XX, depois daquele período de “quase não-

literatura”, foi, como sabemos, a edição da revista angolana Mensagem, que teve apenas 

duas edições (1951 e 1952). O Departamento Cultural de Angola, na época, promovia 

concursos literários, e um dos contos então selecionados, publicado no segundo número 
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da revista, é “Náusea”, de Agostinho Neto. Luanda, nesse texto, é convocada no breve 

percurso do protagonista, o mais-velho João, o que, de certa forma, já anuncia que tal 

cidade continuaria a ser local de referência da narrativa produzida pelos filhos do país, 

mas que deixaria de ser apenas palco para ganhar protagonismo na cena literária.  

 Como destacou a pesquisadora Tania Macêdo, “ainda que em outros momentos 

a cidade de Luanda esteja representada na literatura de/sobre Angola, [...] será nos fins 

dos anos 50 e inícios dos 60 que a capital de Angola será o cenário por excelência dos 

textos angolanos” (2008, p. 114). A pesquisadora Laura Cavalcante Padilha também 

reforça que o lugar privilegiado na “cartografia textual” de meados do século XX é 

Luanda, “espécie de síntese simbólica, no caso angolano, e presença quase absoluta na 

geografia dos tempos de luta e nos que imediatamente lhes sucederam” (2004, p. 72-

73).  

As afirmações de Macêdo e Padilha se tornam evidentes quando lançamos nosso 

olhar para as publicações literárias da Casa dos Estudantes do Império (CEI), local 

fundado em Lisboa no ano de 1944 com a proposta primordial de reunir os naturais dos 

países africanos colonizados por Portugal para reforçar a ideia do império e fortalecer a 

vigilância dos africanos que viviam na metrópole. Tal função de controle, como 

sabemos, foi subvertida, e a Casa tornou-se um ponto de confluência de críticas, 

denúncias e manifestações de apreço pela terra natal dos que lá se reuniam, o que levou 

a seu fechamento em 1965.  

A CEI editou, entre 1948 e 1964, em Lisboa, o boletim – depois transformado 

em revista – Mensagem, que serviu de inspiração para a criação da publicação angolana 

de mesmo nome, sobre a qual já fizemos breve referência. O periódico, resultado dos 

debates, palestras e colóquios que na Casa se promoviam, apresentava um conteúdo 

manifestamente dedicado aos africanos que frequentavam o local. No número inaugural 

do boletim, além de uma série de artigos e informes das atividades da Casa, há uma 

série de poemas assinados por angolanos, dentre eles o intitulado “Meio dia em 

Luanda”, de Jorge Pinto Furtado. Recuperemos alguns de seus versos, que datam de 

1943, como consta no próprio poema: 

 

Nem a folha agita  

E verde folhagem,  

Nem corre uma aragem,  

Ramo não palpita; 

Nem a nuvem fresca  

Que os ares refresca 
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Já se vê no céu; 

Fio sussurrante 

Dum regato errante 

Aqui não correu; 

Não se vê do mar  

A brisa fagueira 

Não se vê ligeira 

Aí não se vê soprar; 

Nem o viandante 

Cansado, sedento 

Nem por um instante 

Nem por um momento 

Divisa seguro,  

Cristalino, puro,  

Um manancial!  

[...] 

 

(in FERREIRA, 1996, p. 14-15).  

 

  A formalidade e a padronização dos versos em cinco sílabas métricas nos levam 

a identificar uma vontade de racionalização ao lançar o olhar para a cidade e marcá-la 

pela “carência”. Luanda faz-se centro, mas, a nosso ver, não é animada nem pela 

sedução vista em Maia Ferreira, nem, ainda, pela energia e pela força da natureza e dos 

homens que embalariam as produções literárias nos anos seguintes.   

 

Além da já mencionada publicação do boletim/revista Mensagem, vale também 

lembrar que a CEI editou uma série de obras que fizeram parte da coleção “Autores 

Ultramarinos”
 3

 e, até hoje, são referência na história da literatura angolana. Uma delas 

foi a já citada resenha histórica Literatura angolana, assinada por Carlos Ervedosa e 

lançada em 1963. É interessante notar como, mesmo nessa obra de tom 

predominantemente ensaístico, o autor lança mão de um estilo literário quando se 

propõe a (d)escrever a cidade de Luanda e seus musseques, ressaltando as estratégias de 

sobrevivência de seus habitantes em busca de alegria e diversão para além das muitas 

dificuldades enfrentadas no dia a dia. Vale citar um trecho do referido ensaio-poético:  

 

NOS MUSSEQUES, ocupando a periferia da cidade, em cubatas de 

barro e chapas, semeadas a esmo, morava a grande massa da 

população negra de menores recursos, serventes, criados, contínuos, 

                                                           
3
 Em julho de 2016, os 22 títulos da coleção “Autores Ultramarinos” da CEI foram 

disponibilizados na internet, reproduzindo integralmente os textos originais. Há, ainda, um livro 

de Inocência Mata sobre a importância da Casa, um número especial da revista Mensagem – já 

citado – e duas antologias poéticas: uma sobre Angola e São Tomé e Príncipe e outra com textos 

de Moçambique. O material está disponível em http://www.uccla.pt/noticias/edicoes-da-casa-

dos-estudantes-do-imperio. Acesso em 12 de janeiro de 2017. 

http://www.uccla.pt/noticias/edicoes-da-casa-dos-estudantes-do-imperio
http://www.uccla.pt/noticias/edicoes-da-casa-dos-estudantes-do-imperio
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lavadeiras, quitandeiras, que todos os dias, mal o sol fazia adivinhar a 

sua presença, desciam à cidade Baixa no cumprimento das suas 

obrigações. Nas noites de sábado, recebida a féria, encontravam no 

batuque à luz de fogueiras e archotes, o lenitivo para uma dura semana 

de trabalho. Na época do carnaval os vários musseques, Rangel, 

Sambizanga, Terra Nova e todos os outros, esmeravam-se na 

organização das suas danças representativas, em busca duma 

supremacia que lhes daria fama durante o ano todo. Os ensaios 

começavam cedo, quando os muxixes entreabriam seus ouriços 

dourados e as pírrulas nos braços dos imbondeiros anunciavam as 

primeiras chuvas que pintam de verde os barrocais sangrentos da 

cidade. (1963, p. 20-21) 

 

Por se adequarem à nossa proposta de leitura, merecem destaque duas obras, 

editadas com a chancela da referida coleção, que nos chamam a atenção desde o nome 

escolhido para batizá-las. Trata-se das coletâneas de contos A cidade e a infância 

(1960), de José Luandino Vieira, e o já referido livro Quinaxixe (1965), de Arnaldo 

Santos. Desde os títulos aponta-se para a vinculação da cidade de Luanda ao projeto 

nacionalista no qual ambos e muitos outros escritores da época estavam engajados.  

As contradições enxergadas na cidade de Luanda, que explicam a sua força de 

representação nos textos ficcionais de então, são fruto de acontecimentos históricos. 

Lembremos que, no final do século XIX, como já fizemos referência, foi realizada a 

Conferência de Berlim (1884-1885). Como resultante desse encontro tornou-se 

obrigatória uma efetiva ocupação militar e econômica das colônias pelas metrópoles 

como forma de garantir o domínio. Por isso, em meados do século XX, segundo o 

escritor e ensaísta angolano Pepetela, “se verificava em Luanda uma excepcional 

acumulação de brancos” e, ainda segundo ele, “Luanda passa[va] a ter o papel de capital 

política e administrativa da colónia e seu centro nervoso comercial, em vez de armazém, 

porto de escravos” (PEPETELA, 1990, p. 65 e p.76).  

A partir de então, a capital da colônia se foi tornando, nas palavras dos 

historiadores Douglas Wheeler e René Pélissier, “uma cidade mais europeia do que 

nunca” (2013, p. 213). Em 1961, ano-chave para a luta contra os colonizadores, “os 

portugueses angolanos afirmavam, não sem uma certa razão, que Luanda era agora a 

‘terceira cidade’ portuguesa em dimensão e lealdade, ultrapassando todas as demais, 

com excepção de Lisboa e Porto”, ainda segundo os historiadores (2013, p. 213).  

Vale lembrar, uma vez mais, os dois pesquisadores, quando afirmam ser, nessa 

época, que os musseques começam a gritar sua presença em uma cidade na qual a 

segregação espacial se impunha cada vez mais como regra: 
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A partir desta altura [1961], o termo musseque vai tornar-se 

característica específica da cidade. Originalmente quer dizer em 

quimbundo a areia vermelha, formação geológica mais comum na 

zona, e como tal é referido em documentos do século XVII. Mas à 

medida que se intensifica a segregação espacial da população negra, 

sobretudo a partir do fim do tráfico, passará a designar os bairros de 

cubatas para onde é escorraçada a população africana, na periferia da 

cidade, ficando o centro cada vez mais zona reservada às classes 

dominantes (WHEELER e PÉLISSIER, 2003, p. 69).  

 

A aparição dos musseques, em contraste com os bairros dos brancos, é uma 

evidência de que, como analisou Fanon, “o mundo colonial é um mundo 

compartimentado” (FANON, 2005, p. 54), ou seja, divide-se entre as zonas 

privilegiadas e as zonas pobres. Enquanto a cidade do colono, dos brancos e 

estrangeiros é “empanturrada, preguiçosa [e] seu ventre está sempre cheio de coisas 

boas”, a do colonizado é “um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados, 

[...] é uma cidade faminta, esfomeada, [...] agachada, uma cidade de joelhos, uma cidade 

prostrada” (FANON, 2005, p. 55-56).  

A geografia de Luanda ilustra bem os contrastes dessa cidade colonial cindida de 

que trata Fanon, contrastes estes que se foram acentuando conforme aumentava a 

presença dos colonizadores. Naquele momento, então, percebeu-se ser necessária a 

reapropriação, pela via simbólica, do território que se havia tornado central para o 

exercício do poder colonial e onde ele se fazia presente com mais evidência.    

O poeta angolano Fernando Costa Andrade escreveu que “Luanda é o nome 

resumido de um país/ a imensa dimensão de uma cidade” (ANDRADE, 1997, s/p), 

destacando, dessa forma, o desenho de sua potência metonímica no mapa da ficção 

angolana de meados do século XX. Tal sedução de diversos escritores por essa cidade 

foi assim referida por Pepetela: 

 

Nem sempre a literatura tem a felicidade de retratar perfeitamente os 

fenómenos sociais com que está confrontada, mas Luanda gerou 

escritores que a souberam compreender e pintar. Basta relembrar 

alguns poemas de Viriato da Cruz (que até nem era de Luanda), 

Agostinho Neto, Mario António, descrevendo cenas e tipos do 

musseque, ou contos de Luandino, Arnaldo Santos, Jofre Rocha, 

recriando e reinventando esse espaço mítico, na sua eterna contradição 

com o outro lado. (1990, p. 110) 
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Luandino Vieira, Arnaldo Santos e Jofre Rocha, citados por Pepetela, 

pertenceram ao movimento literário Cultura, que sucedeu a já referida geração 

Mensagem e assim foi batizado por ser esse o nome do jornal produzido e publicado por 

seus integrantes. O veículo, que circulou em Luanda entre os anos de 1957 e 1960, teve 

doze edições publicadas sem periodicidade regular.  

No número inaugural do jornal, datado de novembro de 1957, Luandino Vieira, 

à época ainda assinando como J. Graça, publicou um dos poucos poemas que dele 

conhecemos, intitulado “Canção para Luanda” (cf. LARANJEIRA, 1995, p. 105). Vale 

a pena recuperar um trecho que ilustra como a cidade se fez presença e referência para a 

escrita futura de seu autor – e não apenas dele:  

 
CANÇÃO PARA LUANDA  

 

A pergunta no ar 

no mar 

na boca de todos nós: 

                 – Luanda onde está?  

 

[...] 

 

– Manos 

Rosa peixeira 

quitandeira Maria 

você também 

Zefa mulata 

dos brincos de lata 

                   – Luanda onde está? 

  

Sorrindo 

as quindas no chão 

laranjas e peixe 

maboque docinho 

a esperança nos olhos 

a certeza nas mãos 

mana Rosa peixeira 

quitandeira Maria 

Zefa mulata 

– os panos pintados 

garridos 

caídos 

mostraram o coração: 

                         – Luanda está aqui! 

 

(in MEA, 1975, p. 143) 
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O texto, ao se construir em forma de diálogo, imprime o ritmo das conversas do 

cotidiano luandense, ao mesmo tempo em que registra a língua local e já nos apresenta 

alguns personagens que se tornariam centrais na produção literária do autor: a Rosa 

peixeira, a quitandeira Maria e a prostituta Zefa mulata, que, em coro, e mostrando o 

coração, expressam: “– Luanda está aqui!”.  

Luanda estava não apenas no grito-fecho desse poema, mas também no centro da 

produção literária de então, especialmente nas obras do escritor que deixaria de ser José 

Vieira Mateus da Graça para, sendo Luandino, demarcar no nome seu encantamento 

pela cidade em que passara a infância. Interessaria, a ele e a seus companheiros de 

geração, tratar de casos que se passaram na “terra de Luanda”, como demarca a segunda 

epígrafe. Ao vocábulo “terra”, tão convocado no passado, acrescentou-se uma poderosa 

locução adjetiva para delimitar, simbólica e geograficamente, o terreno privilegiado a 

ser focalizado pelo cartograma ficcional.  

Com o lançamento de Papéis da prisão (2015), ficamos sabendo que, já no 

início da década de 1960, o escritor chegou a ser reconhecido pelo crítico e ensaísta 

português Alfredo Margarido como “o grande prosador da vida de Luanda”, ou seja, “o 

caso mais singular de ficcionista inteiramente luandense, aquele onde é possível 

surpreender os movimentos de uma cidade ainda em gestação” (2015, p. 379), avaliação 

esta que, inquestionavelmente, se comprovaria com o passar do tempo. Isso explica por 

que o primeiro livro publicado pelo escritor tenha sido A cidade e a infância (1960), 

conjunto de contos editado pela CEI, como já vimos. Dos dez contos que compõem a 

publicação, nove se passam na capital de Angola, cidade que se anuncia desde o título e 

que se faz destinatária da obra, sendo grifada em caixa alta, como lemos na dedicatória: 

“Para ti/ LUANDA” (VIEIRA, 2007, p. 7).  

Nos contos ali reunidos, revela-se como o tempo da infância, das brincadeiras e 

da amizade entre as crianças de classe e de cor diferentes deu lugar às agruras da vida 

adulta, à percepção da injustiça social e do papel subalterno que cabia aos negros e 

pobres cumprir em uma sociedade desigual. Também se anuncia, por outro lado, a 

esperança de construção de um novo tempo. Apesar da importância da obra, ela ainda 

não apresentava o salto estético que se daria, anos depois, com o lançamento de 

Luuanda em 1963, obra à qual o escritor se dedicou, buscando, segundo suas próprias 

palavras, “aperfeiçoar formalmente o melhor que pudesse de modo a representar o 

‘passo’ em frente desde a ‘Cidade e a infância’ que é preciso dar” (2015, p. 463).  
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Como escreveu Laura Padilha com relação à sedutora aliança ético-estética vista 

então, “nasce, na geografia imaginária erigida nos textos que têm no musseque o 

elemento espacial privilegiado, uma espécie de nova cartografia simbólico-cultural em 

que a diferença é mapeada amorosamente” (PADILHA, 2006, p. 81). A duplicação da 

letra “u” no título, fazendo referência ao nome da cidade em quimbundo, e a epígrafe 

que abre o conjunto, escrita nesta mesma língua e sem tradução até a edição de 1972, 

confirmam a cumplicidade com aqueles habitantes que dominavam o código local. 

Potencializava-se, assim, o comprometimento do autor com o lugar de seu afeto, 

expressando, para além do rigor estético, um profundo engajamento ético e político, o 

que continuou caracterizando sua produção até os lançamentos mais recentes. 

Para saudar a importância dessa obra, diversos eventos, colóquios e debates 

foram realizados, nos últimos anos, por ocasião do seu cinquentenário de publicação, 

além de terem sido lançadas coletâneas com esse mesmo propósito, como Luuanda há 

50 anos: críticas, prémios, protestos e silenciamento, cujo responsável é Francisco 

Topa (2014), e De Luuanda a Luandino: Veredas, organizada por Elsa Pereira e 

também por Topa (2016). Na apresentação do primeiro conjunto citado, o pesquisador 

responsável por sua organização afirmou tratar-se de “uma obra superior que dá um 

passo decisivo no processo de construção da literatura angolana e que, por isso mesmo, 

se tornou um clássico, não apenas dessa literatura, mas das literaturas em língua 

portuguesa” (2014, p. 5).  

Em um número especial da revista Diacrítica (2014), também dedicado à 

comemoração dos 50 anos do livro, a escritora angolana Ana Paula Tavares lança mão 

de seu característico tom poético na produção de um texto em prosa como forma de 

reconhecer a importância da obra e de homenagear o seu autor. Vale a pena resgatar um 

trecho: 

 

Era uma vez um livro, suas estórias, sua escrita que levanta voo na 

língua portuguesa e se espalha por caminhos de outras línguas para 

contar as histórias com a verdade que é a verdade dos livros. [...] Era 

uma vez um livro que inaugura a festa da palavra que inicia assim 

uma tradição, a de visitar o lugar de outras palavras para dar notícia do 

que se passa para além da fronteira do asfalto: gente que vive, adoece, 

celebra e chora. (TAVARES, 2014, p. 68).   

 
 

Além dos contos, alguns romances de Luandino Vieira também demonstram o 

lugar de destaque que a capital ocupou em seu trabalho ficcional, como ilustram A vida 

verdadeira de Domingos Xavier, que data de 1961; Nós, os do Makulusu, escrita, 
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segundo o autor, de 16 a 23 de abril de 1967, no Tarrafal, mas publicada apenas em 

1974; e Nosso musseque, também escrito em 1961 e 1962, mas tornado público apenas 

em 2005. Todos eles datam do período anterior à independência, mostrando como a 

esperança e a luta daquele período histórico se tornavam elementos a sustentar a 

representação literária de Luanda, o que nos faz lembrar, mais uma vez, as palavras de 

Ítalo Calvino: “De uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete 

maravilhas, mas a resposta que dá às nossas perguntas” (1990, p. 44).  

 

Conforme já afirmamos, além de José Luandino Vieira, outro autor da geração 

Cultura, Arnaldo Santos, também fez da capital de Angola espaço por excelência de sua 

produção literária inicial. É o que percebemos ao lançar nosso olhar para a coletânea de 

contos intitulada Quinaxixe (1965), sobre a qual, a seguir, nos debruçaremos com mais 

atenção, por ser obra de um dos autores escolhidos para a leitura proposta pela tese.   

 

 

1.2.1. O caso Arnaldo Santos e as ‘histórias dos meninos do Kinaxixe' 

  

Nascido na Ingombota em 1935, um dos mais antigos bairros de Luanda, 

Arnaldo Santos cresceu no Kinaxixe e lá conviveu com meninos e meninas de classes e 

cores diferentes. Estes, depois, se tornariam os protagonistas de sua primeira produção 

em prosa, focalizados pelas lentes da crença e da confiança de quem vê, na infância e na 

juventude, as sementes para o amanhã tão desejado. Ele pertenceu à geração Cultura e 

foi no jornal do grupo que iniciou sua carreira de poeta e contista. O escritor também 

frequentou brevemente a Casa dos Estudantes do Império (CEI), em Lisboa, e, ali, 

solidificou sua formação política e ideológica, o que o levou a se engajar ativamente na 

luta pela libertação de Angola.  

Em homenagem ao cinquentenário da Casa, o escritor afirmou, em depoimento: 

“Teria eu sido outro homem se não tivesse passado pela Casa? Seguramente” (2015, p. 

101). Recuperemos um breve trecho de seu testemunho, que data de 1994, no qual o 

escritor recorda esse período de sua vida. O texto foi publicado em um número especial 

do Boletim Mensagem:  

 

Eu mesmo entrei na Casa com a sensação de que teria que enfrentar 

um dilema, para alguns, porventura, angustiante. Ser um Homem do 

Império ou um filho da Casa. A maioria dos estudantes, ou sócios da 
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CEI, não escapou a esse dilema. Nunca a História tinha oferecido tão 

abertamente e de maneira tão inequívoca, a uma juventude ávida e 

inteligente, a oportunidade de fazer parte dela, como um agente activo 

da autodeterminação, progresso e bem-estar dos seus povos. Era assim 

que a questão se apresentava. E foram muitos os que a aceitaram. 

Conscientemente
4
.   

 

  

Arnaldo Santos ainda enveredou pelo jornalismo, tendo sido chefe de redação da 

revista Novembro e colaborador e diretor do Jornal de Angola. Vale notar que foi 

membro-fundador da União dos Escritores Angolanos (UEA). Ganhou, em 1968, o já 

referido Prémio Mota Veiga, pela publicação, naquele mesmo ano, do conjunto de 

crônicas Tempo de munhungo. Desde então, tem sido referência na produção literária de 

seu país, com destaque para, no campo da narrativa, a novela A boneca de Quilengues: 

as estórias proibidas (1991); as coletâneas de contos Quinaxixe e outras prosas (1981) 

e O cesto de Katandu e outros contos (1986); além dos romances A casa velha das 

margens (1999) e O vento que desorienta o caçador (2007).   

Para ilustrar o papel de destaque que Luanda desempenha na trajetória literária 

inicial de Arnaldo Santos, nos ateremos brevemente ao seu primeiro volume de contos, 

intitulado Quinaxixe (1965). Nele, como logo se percebe, o afeto pela cidade natal se 

anuncia desde o título, já que este convoca o bairro e a antiga lagoa de mesmo nome, 

hoje aterrada, que serviu de ambientação para as narrativas ali reunidas. Em um 

percurso bastante semelhante ao do já comentado A cidade e a infância, de Luandino, 

nesta coletânea sabemos mais sobre o cotidiano de Luanda a partir das nove “histórias 

dos meninos do Kinaxixe” (SANTOS, 1981, p. 11). Os contos são alinhavados pela 

presença dos mesmos personagens, como Zeca, Gigi e Mário, que transitam por vários 

textos e nos permitem olhar para o conjunto em sua totalidade.  

No conto de abertura, também “Kinaxixe”, acompanhamos exatamente um dia 

desses meninos e meninas luandenses. Apesar das cores e classes sociais distintas, eles 

conviviam como companheiros de bairro e cúmplices nas brincadeiras e risadas, cujas 

diferenças eram ofuscadas pela inocência dessa fase da vida e pelo prazer das 

travessuras. O cenário também se faz protagonista da história, pois na sua descrição 

vemos a pulsação da vida que desabrocha no amanhecer e à noite se recolhe para 

anunciar, nas danças e conversas ao luar, um novo e promissor dia. Desde que “o sol 

                                                           
4
 SANTOS, Arnaldo. “A casa e eu”. Publicado em Mensagem: Casa dos Estudantes do Império 

– 1944-1994. Número especial. Lisboa: União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa 

(UCCLA), 2015, pp. 101-102. Disponível em https://www.uccla.pt/sites/default/files/mensa 

gem_uccla_1.pdf Acesso em 13 de fevereiro de 2017.  

https://www.uccla.pt/sites/default/files/mensagem_uccla_1.pdf
https://www.uccla.pt/sites/default/files/mensagem_uccla_1.pdf
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elevava-se com a vida” (1981, p. 8), na leitura do conto passamos pelo marco das 11 

horas, pelo poente, quando “as casas tingiam-se das cores do pôr-do-sol” (p. 15) até 

fazer-se “noite alta” (p. 18), quando, finalmente, Dona Ana vela pelo filho Mário 

enquanto este “dormia profundamente” (p. 19) e “vivia, então, o seu grande e único 

sonho de liberdade – o da sua infância” (idem).  

A primeira referência à cor de um dos meninos é marcada, ainda nesse conto de 

abertura da coletânea, pela fala de uma personagem adulta, Talamanca, viúva de um 

capitão português. Recuperemos um trecho: 

O Zeca cantava baixo, olhando-a prudentemente, com o rabo de olho, 

ao passar. Ela não se importava nada de lhes dar uma berrida*!
5
 

Talamanca realmente não gostou, e rosnou, deitando-lhe um olhar 

duro: – Seu mulato vadio...!  

– Atira-lhe uma pedra – ofendeu-se pelo companheiro o 

Mário, que era branco.  

 

                                        (SANTOS, 1981, p. 13, grifos nossos) 

  

A cor da pele, como um elemento que só com o passar dos anos se torna motivo 

para o afastamento de amigos e a proibição do encontro, já havia sido tratada de modo 

bastante veemente no conto “A fronteira de asfalto”, de Luandino Vieira. Neste, o 

menino Ricardo, de “carapinha negra” (VIEIRA, 2007, p. 41), e a branca Marina, de 

“tranças loiras e laços vermelhos” (VIEIRA, 2007, p. 40), lembram o passado e os 

tempos de infância em que a amizade ainda era possível. No entanto, no presente da 

narrativa, tais encontros não mais poderiam continuar pois, nas palavras da mãe da 

menina, “um preto é um preto” (2007, p. 42).   

Na produção de Arnaldo Santos, assim como na de Luandino, percebemos como 

o preconceito de cor, não percebido no tempo da infância, é mais um elemento que 

contribui para que o mundo colonizado seja “cortado em dois” (2005, p. 54), conforme 

analisado por Frantz Fanon, aspecto este a que já fizemos referência. Para além de uma 

visível linha divisória, indicada por estruturas repressivas como as casernas e o posto 

policial, a literatura nos sensibiliza para a fronteira simbólica que se sobrepunha e, ao 

mesmo tempo, reforçava os limites físicos da cidade maniqueísta. Recuperemos as 

palavras com que Fanon descreve a divisão do mundo colonial, cisão esta que a 

literatura nos permite vislumbrar: 

                                                           
5
 O esclarecimento da expressão consta em nota de pé de página da edição de 1981: “berrida – 

corrida. Dar berrida: dar uma corrida (em alguém); afugentar, afastar com violência”. 

(SANTOS, 1981, p. 13, grifos da edição). 
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Não basta ao colono limitar fisicamente, isto é, com policiais e 

guardas, o espaço do colonizado. Como que para ilustrar o caráter 

totalitário da exploração colonial, o colono faz do colonizado uma 

espécie de quintessência do mal. A sociedade colonial não é apenas 

descrita como uma sociedade sem valores. Não basta ao colono 

afirmar que os valores desertaram, ou melhor, nunca habitaram, o 

mundo colonizado. O indígena é declarado impermeável à ética. 

Ausência de valores, e também negação de valores. Ele é, ousemos 

dizer, o inimigo dos valores. Nesse sentido, ele é o mal absoluto. 

(FANON, 2005, p. 58) 

 

 

Tais tensões sociais, fruto de uma política de desvalorização dos negros pelo 

discurso colonial, se vão apresentando com mais força quando avançamos na leitura dos 

textos da coletânea de Arnaldo Santos. Dentre eles, o mais conhecido, “A menina 

Vitória”, é bastante ilustrativo devido à opressão praticada pela professora assimilada, 

“uma mulatinha fresca e muito empoada, que tinha tirado o curso na Metrópole” e 

“renovava o pó de arroz nas faces sempre que tivesse um momento livre” (SANTOS, 

1981, p. 33). Ela frequentemente recriminava o menino Matoso, “a quem chamava 

cafuzo, por ser muito escuro” (p. 33). Para ela, o garoto se havia tornado um “símbolo 

maldito” (idem) pelo fato de ser pobre, negro e corromper o português aprendido na 

escola com o uso do quimbundo que ouvia em casa e com o qual se comunicava com os 

companheiros do bairro. Ao final do conto, Matoso encontra o reconhecimento e a 

cumplicidade de Higino, o menino Gigi. Este, mesmo muito se esforçando para 

corresponder às exigências da professora relativas ao uso da língua portuguesa, acaba 

por sofrer humilhação semelhante à do colega de classe e entende também ser vítima de 

uma situação da qual, até então, não se havia dado conta.  

Recuperemos as palavras finais do conto: “E na carteira chorou. Chorou de 

raiva, da dor que lhe nascia da piedade dos colegas e da vergonha de não poder 

esconder a sua angústia, com os olhos secos, enxutos, e orgulhosamente raiados de 

sangue, como os do Matoso” (1981, p. 37). O desfecho dessa estória, marcado pela dor 

e pela raiva, aponta para a mudança de perspectiva do menino Gigi, até então dedicado 

a seguir as imposições da ordem colonial.  

A transformação desse personagem se anuncia com mais clareza no texto que 

encerra a coletânea, o qual tem um sugestivo nome: “Despertar”. Neste, as contradições 

se acentuam quando Gigi percebe a atitude diferenciada da polícia, que o separou de 

uma briga “com brandura, mas ameaçou o seu adversário [pobre, de musseque] com o 
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cassetete” (SANTOS, 1981, p. 69). Nesse ato praticado por um agente do Estado 

colonial, ele reconhece as injustiças que diferenciam os homens e condenam tantos à 

opressão e à falta de oportunidades, enxergando, “triste mas firme” (p. 70), sua parcela 

de responsabilidade por aquela confusão. O personagem percebe-se, assim, como mais 

um elo de uma cadeia de tantos privilégios e injustiças que precisaria ser combatida e 

contra a qual passaria a lutar a partir de então, como o conto parece sinalizar.   

Em entrevista a Michel Laban, Arnaldo Santos esclarece que os textos que 

compõem esse seu primeiro livro foram produzidos no Uíge em meados da década de 

1950. Naquele período em que esteve distante da cidade e do bairro de sua infância, 

pôde, lançando um olhar de fora, analisar com mais clareza seu passado, um tempo em 

que era possível, em suas palavras, uma “sociedade onde brancos, pretos, mestiços..., 

todos se misturavam e criavam uma forma de convivência que me parecia nova, quase 

modelar – em termos de padrão – e que poderia ser, eventualmente, projecto de uma 

sociedade futura” (in LABAN, 1991, p. 498-499). Falar do passado, naquele momento, 

foi, segundo o autor, uma “sugestão de uma nova forma, de uma nova possibilidade de 

convivência entre as pessoas” (1991, p. 499), sendo Luanda o espaço em que era 

possível vislumbrar a materialização de uma ordem em diferença. 

Depois da publicação de Quinaxixe, a capital de Angola continuou sendo o 

espaço focalizado por Arnaldo Santos em Tempo de munhungo, um conjunto de 

quatorze crônicas lançado em 1968, que reúne, como o próprio autor destaca na 

dedicatória da obra, “estórias dos caluas (1981, p. 71) – ou seja, dos nascidos em 

Luanda
6
. Na trajetória inicial do escritor, portanto, sua cidade natal serviu de 

ambientação às estórias que quis contar para contribuir com os embates políticos e 

sociais que, no momento de lançamento dos seus primeiros livros, se agravavam cada 

vez mais. Afinal, em 4 de fevereiro de 1961 deu-se o assalto às cadeias de Luanda para 

a libertação dos presos políticos, acontecimento este que passou a ser considerado o 

marco oficial do início da luta armada contra os colonizadores. De acordo com Douglas 

Wheeler e René Pélissier,  

 

o ano de 1961 foi de ajuste de contas em Angola, o ponto central da 

história da luta anticolonial angolana. Despertaria os portugueses da 

sua letargia e dos seus sonhos, acordaria as esperanças não 

concretizadas dos africanos e daria a conhecer os horrores da guerra e 

da repressão (2013, p. 249).  

 

                                                           
6
 O livro Tempo de munhungo, referido nesta tese, consta da publicação Kinaxixe e outras prosas (1981). 
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Sobre esse mesmo episódio, Arnaldo Santos comentou:  

 

[...] obviamente que o 61 foi para nós uma tomada de consciência 

total. Se antes as coisas se passavam dentro de uma certa 

nebulosidade, a partir daí tudo era claro, óbvio: ou se era nacionalista, 

ou se não era; ou se aceitava que Angola fosse independente, ou se 

aceitava que Angola continuasse como província portuguesa – de uma 

maneira ou de outra as pessoas tinham isso bem dentro da cabeça. (in 

LABAN, 1991, p. 509)  

 

O comprometimento do escritor com os rumos políticos de seu país fica evidente 

quando olhamos para seus textos em prosa, mas também para sua produção em versos. 

Além de textos de amor, de lembranças da infância e de mensagens aos amigos, há 

poemas seus dedicados, por exemplo, a Agostinho Neto, herói da independência de 

Angola, e a exaltar a liberdade e a esperança com o porvir. Em um de seus poemas, que 

data de 1975, o eu-lírico saúda os homens que, “nesta terra”, constroem o futuro e 

fazem nascer, das cinzas, a Vida, especialmente no lugar e no mês sinalizados no fecho 

do poema, ou seja, em “Luanda, Novembro, 1975”. Leiamos: 

 

TEM HOMENS NESTA TERRA  

Tem homens nesta terra  

que vivem no futuro  

 

O futuro tem corpo 

na força dos seus braços  

nos dedos que se prolongam nas kalashes  

nos sonhos de paz que disparam as kalashes  

e na luz dos seus olhos  

que antecipam as madrugadas.  

 

Tem homens nesta terra  

que não sentirão a morte 

 

As suas vidas nasceram  

sobre as mortes de comuns  

nas matas e nas cidades  

e das lavras em descanso.  

 

Tem homens nesta terra  

que bebem o futuro no presente  

e criam  

               do varrer das cinzas 

                                              a Vida.  
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    Luanda, Novembro, 1975.  

(SANTOS, 2011, p. 41) 

 

Depois da referência aos “sonhos de paz”, lida na prosa e na poesia de Arnaldo 

Santos, outros espaços para além de Luanda passariam a ser mapeados pela ficção do 

autor, o que demonstra o esforço de denunciar os obstáculos que impedem a criação de 

uma sociedade marcada pela felicidade, pela justiça e pela liberdade, como Arnaldo 

Santos afirma:   

 

Uma vez que eu próprio me comprometi, desde que tomei consciência 

das injustiças dentro da sociedade – nessa perspectiva de uma 

sociedade diferente, de uma sociedade em que o povo é livre e feliz –, 

nunca abdicarei da necessidade de chamar a atenção, sempre que 

possível, para todos os aspectos que possam trair esse projeto de uma 

sociedade que, enfim, está na cabeça de toda a pessoa que tem um 

senso de justiça. (in LABAN, 1991, p. 512) 

 

O mesmo engajamento observamos com relação a outros escritores, dentre eles 

Manuel Rui, para quem Luanda também foi um espaço importante no período inicial de 

sua produção ficcional. Mesmo não pertencendo à geração Cultura nem tendo nascido 

na capital, como seu conterrâneo, ele fez da infância e da focalização dos meninos 

luandenses um mote importante para uma de suas produções mais conhecidas e mais 

premiadas. Trata-se da novela Quem me dera ser onda (1982), que, no entanto, 

apresenta uma mudança de perspectiva quanto à representação da cidade, pois foi 

lançada em outro momento histórico. Vejamos. 

 

 

1.2.2. As crianças que queriam ser onda: o olhar de Manuel Rui 

 

Manuel Rui Monteiro, nascido no Huambo em 1941, na época Nova Lisboa, fez 

Direito em Coimbra, onde, além de exercer a profissão de advogado, teve uma intensa 

atuação política junto a seus conterrâneos. Depois de retornar à sua terra natal, foi 

membro fundador da União dos Escritores Angolanos (UEA) e militante do Movimento 

Popular pela Libertação de Angola (MPLA). Assim como Arnaldo Santos, ele também 

colaborou com diversos periódicos, como a revista coimbrã Vértice, o Jornal de Angola 

e o Diário de Luanda, além de ter lançado vários livros de poesia, dentre eles uma série 

intitulada 11 Poemas em Novembro, editada anualmente de 1976 até 1984, sempre no 
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mês em que se celebra a independência de seu país natal. Também publicou contos, 

novelas, ensaios e romances, dentre os quais destacamos Rioseco (1997), Um anel na 

areia (2002), O manequim e o piano (2005) e A trança (2014). É um autor bastante 

reconhecido, daí sua obra ter sido agraciada com vários prêmios, como o Sagrada 

Esperança, em 1980, e o Prêmio Nacional de Cultura, em 2003.  

O escritor foi, ainda, o responsável por compor a versão angolana da 

“Internacional” e o hino nacional do país então recém-liberto, o “Angola Avante!”, este 

em parceria com Rui Mingas. Ao analisarmos sua letra, vemos que Manuel Rui, assim 

como Arnaldo Santos, expressou a utopia que alimentou grande parte da produção 

literária angolana de meados do século XX. A proposta de recuperação de um passado 

de luta e resistência, a crença na formação do “homem novo” e a defesa do 

internacionalismo como princípio podem ser percebidos em versos como os que 

seguem:  

 

Ó pátria nunca mais esqueceremos  

os heróis do 4 de fevereiro. 

Ó pátria nós saudamos os teus filhos 

tombados pela nossa Independência.  

Honrámos o passado e a nossa História, 

construindo no trabalho um homem novo. 

 

[...] 

 

Levantemos nossas vozes libertadas 

Para a glória dos povos africanos. 

Marchemos, combatentes angolanos 

solidários com os povos oprimidos. 

Orgulhosos lutaremos pela Paz 

com as forças progressistas do mundo.  

 

[...]  

 

Também sobre os seus 11 Poemas em Novembro, publicados logo após a 

independência, o autor afirmou: “Esta poesia não deixa de ser um ato de deleite por me 

ter concentrado na esperança, por me ter concentrado no caminho de uma sociedade que 

eu desejava” (in LABAN, 1991, p. 726). Essa aposta na mudança, que demandaria um 

novo vocabulário e um novo pacto com a terra, lemos, por exemplo, em “Poesia 

necessária” (1976):  

 

                                         1  

 

De palavras novas também se faz país  
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neste país tão feito de poemas  

que a produção e tudo a semear 

terá de ser cantado noutro ciclo.  

 

[...] 

 

4 

 

Produzir na palavra 

é cantar no poema 

todas as raízes 

deste chão. 

 

(RUI, 1985, p. 65 e 67) 

 

 

Assim, a esperança e a crença em uma sociedade justa alimentaram e, a nosso 

ver, ainda vêm alimentando sua produção, mesmo que seja necessário fazer críticas e 

denunciar os muitos desafios e dificuldades que se impõem em Angola como uma 

batalha permanente no pós-1975. Nesse novo momento histórico e político, com o país 

já liberto, Luanda, antes “laboratório do sonho”, também passou a ser ressignificada, 

aparecendo mais recentemente na obra de Manuel Rui e de outros escritores angolanos 

como local “em que se desenha o caos e, dessa maneira, emergem alguns de seus 

horrores e medos”, conforme analisado por Tania Macêdo (2008, p. 196).  

Um exemplo dessa mudança de abordagem com relação à cidade é a já citada 

coletânea Sim camarada! (1977), a primeira publicação em prosa do autor e de Angola 

independente
7
. As cinco narrativas ali reunidas também se passam na cidade de Luanda 

e já apresentam os traços da denúncia e da crítica que marcariam a produção ficcional 

do escritor, caracterizada, também, pela ironia e pela sátira. É o que se observa desde a 

primeira frase do conto “O conselho”, que abre o conjunto e que, apesar de se referir ao 

momento de transição política, serve como uma espécie de previsão da situação que os 

angolanos experimentariam depois de novembro de 1975: “Lá fora estava tudo na 

mesma” (1977, p. 11). Para estabelecer um diálogo breve e inicial com a obra de 

Arnaldo Santos, no entanto, convocaremos outra de suas primeiras narrativas, a novela 

Quem me dera ser onda (1982), que também focaliza a infância e tem, no protagonismo 

                                                           
7
 Antes dessa obra, Manuel Rui já havia lançado, em Portugal, os livros de poema Poesia sem notícia, 

publicado em 1967 pela Livraria Civilização (Porto), e A onda, editado em 1973 pela Centelha 

(Coimbra), além do conjunto de contos Regresso adiado, que saiu em Lisboa, em 1973, pela Plátano 

Editora. Ele também publicou o primeiro livro angolano de poesia no pós-independência, o 11 Poemas 

em Novembro. Ano Um. (Luanda: UEA, 1976).  
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das crianças, a expressão do desejo de mudança e o reconhecimento de serem elas as 

possíveis sementes da ansiada transformação.   

Nesse texto, as ruas e vielas do Kinaxixe e de outros bairros e musseques 

luandenses – percorridas pelos leitores de Arnaldo Santos – dão lugar ao espaço fechado 

de um edifício também situado na capital do país, local em que os leitores adentram 

desde a frase inicial da obra: “Faustino só tirava o dedo do botão quando o elevador 

aparecia” (2005, p. 1). Ao longo da trama, acompanhamos três meninos que, de diversas 

formas, se dedicam a um ousado projeto: salvar o leitão de estimação “Carnaval da 

Vitória” do abate pretendido pelo personagem Diego, pai de dois deles.  

Escrito já no período posterior à independência, o texto apresenta críticas por 

meio do riso e da descontração despertados quando são descritas as aventuras por que 

passam as crianças ao perseguirem seu plano. As denúncias não mais se referem ao 

período colonial, como vimos na obra de Arnaldo Santos, mas, sim, a uma situação de 

espoliação, hipocrisia e privilégios que se seguiu a 1975. Para ficarmos apenas com um 

exemplo, basta lembrarmos como as palavras de ordem, pregadas em um cartaz de 

proibição da entrada de “porcos çuínos” no prédio, são escritas de forma errada para 

mostrar a demagogia de frases como “A Luta continua” e “A vitória é certa”. O texto 

mostra como tais lemas se tornaram vazios quando passaram a não encontrar 

correspondência na realidade. Ironicamente, e não à toa, a expressão “pelo Poder 

Popular”, que deveria acompanhar as outras duas, é esquecida pelos dirigentes políticos 

responsáveis por escreverem aquela mensagem.  

Há, ainda, a ironia quanto ao nome “Carnaval da Vitória”, referência a uma data 

celebrada no país desde 1978 depois da expulsão dos invasores sul-africanos, episódio 

importante para a consolidação da independência do país. A expressão fora escolhida 

para batizar o porco que, ao final, é servido aos vizinhos, os quais fingem não mais 

perceber o afrontamento às leis do prédio ao serem beneficiados por aquele banquete.  

Nessa obra, portanto, projeta-se a consolidação de uma ordem neocolonial, risco 

para o qual o próprio Amílcar Cabral em tempo de luta já havia sinalizado, ou seja, a 

“traição dos objetivos da libertação nacional” (CABRAL, 1976, p. 40). Recuperemos, 

brevemente, as palavras desse que foi um lutador de referência não apenas em Guiné 

Bissau e Cabo Verde, mas no conjunto dos países africanos que batalharam por sua 

independência:  
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Para não trair esses objetivos, a pequena burguesia só tem um 

caminho: reforçar a sua consciência revolucionária, repudiar as 

tentações de emburguesamento e as solicitações naturais da sua 

mentalidade de classe, identificar-se com as classes trabalhadoras, não 

se opor ao desenvolvimento normal do processo da revolução. Isso 

significa que, para desempenhar cabalmente o papel que lhe cabe na 

luta de libertação nacional, a pequena burguesia revolucionária deve 

ser capaz de suicidar-se como classe, para ressuscitar na condição de 

trabalhador revolucionário, inteiramente identificado com as 

aspirações mais profundas do povo a que pertence. (CABRAL, 1976, 

p. 41, grifo do autor).  

 

Voltemos também a Fanon, que havia previsto como se daria a atuação da 

burguesia nacional após a tomada do poder: “Cada vez mais a burguesia nacional vira as 

costas ao interior, às realidades do país em abandono e olha para a antiga metrópole, 

para os capitalistas estrangeiros que fornecem os seus serviços” (2005, p. 195). E o 

autor completa: 

O camponês que continua a cavoucar a terra, o desempregado que 

nunca encontra emprego não conseguem convencer-se, apesar das 

festas, apesar das bandeiras – no entanto novas – de que algo mudou 

de verdade em suas vidas. A burguesia no poder multiplica 

inutilmente as demonstrações, as massas não conseguem se iludir. As 

massas têm fome e os delegados de polícia, hoje africanos, não as 

tranquilizam muito. (FANON, 2005, p. 199)  

  

Como grande parte da literatura produzida em Angola vem denunciando, “apesar 

das bandeiras” não houve uma completa transformação da sociedade, ou seja, a 

burguesia, antes revolucionária, não se suicidou como classe. Algumas demonstrações 

desse fato são a permanência da exclusão social, da fome, da violência e dos limites à 

participação do povo nas decisões sobre os rumos do país. Tais situações nos fazem 

recordar os riscos para os quais o conhecido postulado do escritor italiano Tomasi di 

Lampedusa sinaliza em seu romance O leopardo: “se quisermos que tudo continue 

como está, é preciso que tudo mude” (2017, p. 31).  

Essa falta de transformação completa se dá pelo que o intelectual brasileiro 

Paulo Freire reconheceu em seu clássico Pedagogia do oprimido: muitas vezes, sujeitos, 

antes explorados, encarnam e têm como ideal a “dureza do patrão”, pois, em suas 

palavras, “têm no opressor o seu testemunho de ‘homem’” (FREIRE, 2011, p. 45). Por 

isso a defesa tão emblemática de uma educação libertária e emancipadora por  parte do 

educador: para que muitos dos oprimidos não transformem a revolução em sua 

revolução privada, fazendo perdurar “a sombra testemunhal do opressor antigo” (2011, 

p. 45) em suas atitudes e na nova – velha – ordem estabelecida. 
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O escritor Ruy Duarte de Carvalho, em ensaio produzido no ano de 2004 sobre 

os desafios para a liberdade em Angola, também já apontava para o perigo de o sistema 

político ser democrático apenas no nome. Em texto apresentado na Universidade 

Católica, em Luanda, ele discorreu sobre seus temores:  

 

Corremos o risco de nos contentarmos com qualquer arremedo ou 

caricatura de democracia, que pode até confundir-se com algumas das 

modalidades de governo que ao longo da história foram dando por 

esse nome, mas não têm de facto muito a ver com aquilo que é 

efetivamente hoje tido como democracia. (CARVALHO, 2008b, p. 

29)  

 

E continua: 

Durante os primeiros anos que se seguiram à independência teve que 

haver, não podia deixar de haver, uma identificação emotiva entre as 

populações e o poder, ou os poderes, que passaram a ser o “nosso” 

poder, o nosso primeiro poder, aquele que tinha substituído o poder do 

“outro”, do colono. Vencido o poder do outro, cada um se sente 

vencedor, identificado com o poder de quem venceu. A noção de que 

este poder pode ser também entendido como um corpo estranho ao 

interesse comum, e de todos, só ocorre mais tarde. E talvez o próprio 

curso do tempo não possa deixar de nos encaminhar, também, para 

percepções ou para problemas dessa ordem. (CARVALHO, 2008b, p. 

33) 

 

No curso do tempo, mobilizações políticas e diversas manifestações culturais, 

incluindo a literatura, vêm mostrando que os riscos para os quais o autor apontava 

estavam corretos. Podemos pensar isso com relação a Angola, mas, também, com 

relação a diversos outros países, já que a ordem neocolonial se impôs como realidade no 

mundo quase como um todo. Como afirmou o pensador uruguaio Eduardo Galeano, 

“dentro de cada país se reproduz a injustiça que rege as relações entre os países, e vai-se 

abrindo mais e mais, ano após ano, a brecha entre os que têm tudo e os que nada têm” 

(2013, p. 29). Segundo Mignolo, assiste-se, hoje, a um “colonialismo global efetivado 

pelas corporações transnacionais” (2003, p. 65). É também o que observa Boaventura de 

Sousa Santos, ao lembrar, em A difícil democracia (2016):  

 

O colonialismo não terminou com o fim do colonialismo político; pelo 

contrário, manteve-se e até se aprofundou, não só nas relações entre as 

antigas potências coloniais e suas ex-colônias, como também nas 

relações sociais e políticas no interior das sociedades ex-coloniais. 

(2016, p. 150).  
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Ao propor essa reflexão tendo como foco países que durante séculos foram 

vítimas da colonização, por sua vez, Joseph Ki-Zerbo avalia que, nestes, essa desilusão, 

de certa forma, torna-se mais dolorosa, já que, segundo o historiador, no mundo de hoje 

“há uma espécie de vazio; falta um porta-estandarte para os valores fundamentais [...]. 

Este vazio é tanto mais grave e monstruoso para continentes como a África, porque é 

duplo: a África foi esvaziada da sua substância, e o que lhe trouxeram também está 

vazio” (2009, p. 141). Segundo ele, a verdadeira transformação se apresenta quando, ao 

invés de apenas se substituírem os que estão no poder, se alcança “o inverso do 

existente. É não só virar a página, mas mudar de dicionário” (2009, p. 19).  

As desigualdades enfrentadas em Angola desde 1975 não são, como sabemos, 

privilégio daquele país nem das demais nações subdesenvolvidas. A exceção vista como 

regra, como escreveu Walter Benjamin a partir de um poema de Bertolt Brecht (cf. 

BENJAMIN, 1994, p. 226), tornou-se uma triste realidade internacional, identificada, 

nas palavras do filósofo camaronês Achille Mbembe, como “violência do capital”, a 

qual universaliza seus efeitos de concentração e miséria:  

 

À custa de contratos de reconstrução e sob o pretexto de combater a 

insegurança e a desordem, empresas estrangeiras, grandes potências e 

classes dominantes autóctones arrecadam as riquezas e as minas dos 

países assim avassalados. Transferências maciças de fortunas para 

interesses privados, desapossamento de uma parte crescente das 

riquezas que lutas anteriores tinham arrancado ao capital, pagamento 

indefinido de dívida acumulada, a violência do capital aflige agora, 

inclusive, a própria Europa, onde vem surgindo uma nova classe de 

homens e de mulheres estruturalmente endividados. (2014, p. 17-18) 

 

Muitas produções literárias angolanas, e não só, continuaram mantendo o 

compromisso com a realidade de seu país. Antes combustíveis de luta, elas passaram a 

ser palco de denúncias de desmandos, arbitrariedades e descrença, além de apontar para 

novas possibilidades de mudança e resistência. É o que tematiza, por exemplo, a novela  

Quem me dera ser onda, de Manuel Rui, na qual, para além das críticas a uma situação 

de oportunismos e injustiças, as crianças tornam-se, mais uma vez, possíveis 

protagonistas de um futuro em diferença, assim como vimos com relação às obras de 

Luandino Vieira e Arnaldo Santos. Os meninos Ruca, Zeca e Beto de tudo fazem para 

salvar o animal pelo qual se tinham afeiçoado e, no dia do abate, o silêncio da postura 

dos três contrastava “com outros miúdos correndo alegremente em sentido contrário” 

(2005, p. 54), já que a euforia daquela comemoração oficial não era, por eles, 

compartilhada. Apesar das evidências de que o sacrifício já havia sido feito, eles ainda 
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sonham com a possibilidade de salvar o porco. Em seus gestos ainda sobrevivem a 

esperança e o anseio de liberdade e transformação, inspirados pelo exemplo do mar, 

cuja “onda ninguém amarra com corda” (p. 55) e que, por isso, se torna um desejo 

expresso no próprio nome da novela.  

O título da obra de Manuel Rui, por outro lado, se faz duplamente motivado ao 

nos remeter ao poema “Desfile de sombras”, de Agostinho Neto, publicado no primeiro 

número da revista Mensagem (1951). Nele, o desejo de se alcançar a liberdade das 

ondas estava vinculado à luta pela independência e ao sonho com um tempo em que os 

homens poderiam deixar de ser apenas sombras que desfilam:  

 

[...] 

 

As sombras 

que se esvaíram no tempo 

deixaram-me 

esta ânsia 

e o eco múltiplo 

do tilintar das suas cadeias;  

às que hão-de vir 

mostrarei essas cadeias quebradas 

e com elas repartirei 

o meu desejo de ser onda 

neste desfile dos tristes 

que se perdem. 

 

(in NETO, 2009, p. 63) 

 

 

Agostinho Neto escreveu seu poema em tempo de dominação e de luta. Em 

outro período histórico, ou seja, no pós-1975, Manuel Rui tem demonstrado que 

algumas contradições permanecem, o que mantém atual o desejo de ser onda e a 

vontade de romper as algemas que ainda hoje impõem limites à liberdade e à dignidade, 

para muitos.  

Apesar das desilusões, no entanto, o autor não deixa de reconhecer os avanços 

políticos e sociais que a independência legou à nação, como comprovam suas palavras 

sobre a obra: 

 

O Quem me dera ser onda não é só uma crónica do cotidiano, mas 

uma reflexão a partir de pessoas que já se transformaram, que não 

teriam aprendido valores como igualdade, liberdade, solidariedade 

entre moradores, para guardar o prédio, etc, se não tivesse havido a 

independência. Portanto, é o próprio processo revolucionário que lhes 

ensinou as regras da crítica. [...] O léxico político que eles utilizam – 
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desde as crianças aos moradores do prédio, as polícias – é outro... É 

uma conquista. (in LABAN, 1991, p. 732)  

 

É interessante destacar que, na mesma entrevista concedida a Michel Laban, 

Manuel Rui afirmou: “estou a trabalhar em coisas viradas para o sul, para a minha terra: 

a reconstruí-las, tentando fazer a partir da intemporalidade uma simbiose entre o 

passado e o presente. Sempre com o imaginário, mais e mais” (1991, p. 730). Hoje, com 

a distância temporal, podemos afirmar que essa disposição “de ir ao sul” – geográfico e  

simbólico – para poder chegar à sua terra se manteve forte, como procuraremos 

demonstrar em nossa leitura de A casa do rio.   

 

Pensando em seus percursos iniciais de escrita, tanto no de Arnaldo Santos 

quanto no de Manuel Rui vemos obras que, mesmo publicadas em períodos históricos 

distintos do país, partem da vivência dos meninos luandenses para denunciar as 

situações opressivas vividas em cada momento histórico e alimentar os sonhos e a 

esperança de melhores dias. A Luanda de Quinaxixe (1965), ao metonimicamente 

representar uma nação justa e livre ainda por construir, foi ao mesmo tempo cenário de 

denúncia das violências praticadas no período colonial e laboratório de novos 

comportamentos. Quem me dera ser onda (1982), por sua vez, nos ajuda a pensar como 

a cidade continuou sendo o espaço narrativo principal de parte da literatura produzida 

no período posterior à conquista da libertação. Nesse novo momento, no entanto, em tal 

local ainda se observa, apesar de algumas conquistas, a imposição de uma ordem injusta 

e do ataque a direitos praticado não mais pelos estrangeiros, mas, já agora, pelos 

próprios “naturais da terra”. Diante de novos tempos e novos desafios, novos 

simbolismos fazem-se necessários.  

A mudança dos sentidos com relação à cidade de Luanda não é percebida apenas 

em obras de Manuel Rui. Diversos outros autores contemporâneos se têm dedicado a 

denunciar tal situação. No romance O desejo de Kianda (1995), de Pepetela, por 

exemplo, representam-se, com o desmoronamento dos prédios do largo do Kinaxixi, as 

ruínas simbólicas do que a capital já representou na produção de escritores como 

Arnaldo Santos e Luandino Vieira, ambos não à toa por Pepetela convocados como 

personagens por serem reconhecidos como “grandes sabedores das coisas de Luanda” 

(PEPETELA, 1997, p. 47). Além deste, diversos outros autores que tratam do caos e das 

opressões vividas na Luanda contemporânea podem ser citados, como é o caso, por 
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exemplo, de José Eduardo Agualusa, com O Vendedor de Passados (2004); de 

novamente Pepetela, com Predadores (2005) e Se o passado não tivesse asas (2016); de 

João Melo, com os contos reunidos em Filhos da pátria (2001); de Ondjaki, com Os 

transparentes (2012); de Luis Fernando, com Clandestinos no Paraíso (2014), além de 

muitas outras obras
8
.  

 A capital angolana tem, como uma reportagem da revista Carta Capital 

informa, “a dúbia honra de ser a cidade mais cara do mundo e ao mesmo tempo uma das 

com a maior porcentagem de habitantes na pobreza”
9
. Joana Gorjão Henriques destaca 

que Luanda, “pensada para cerca de 250 mil pessoas, mas onde vivem 

aproximadamente cinco milhões, é palco de muitas tensões” (HENRIQUES, 2017, p. 

28). Enquanto algumas produções mais recentes têm proposto duras reflexões sobre 

esse contexto cruel, já outras têm encenado a fuga da cidade e o trânsito por distintos 

territórios. Refletiremos, no próximo item, sobre tais caminhos e travessias.  

 

 

1.3. ‘Luanda é longe e é sempre longe’: a saída da capital e a busca por outros 

espaços 

  

Procuramos demonstrar que, no período de acirramento da luta anticolonial, 

grande parte da produção literária com ela comprometida dedicou-se a descobrir Angola 

a partir da cidade que, metonimicamente, a representava. Já depois, no pós-

independência, (re)descobrir Angola requer um exercício de busca por novos sentidos. 

Por esse motivo, a nosso ver, nos últimos anos, enquanto alguns autores angolanos se 

têm proposto a convocar e representar Luanda com novos sentidos e olhares, já outros 

têm buscado mapear variados espaços e registrar as múltiplas faces territoriais, 

históricas, políticas e culturais que constituem a nação angolana.  

Como escreveu a pesquisadora Rita Chaves, “com a voragem das 

transformações em direções pouco compatíveis com aquelas registadas no projeto 
                                                           
8 É interessante citar, ainda, o documentário Oxalá cresçam pitangas (2005), do qual Ondjaki é 

um dos realizadores. O filme também apresenta uma multiplicidade de olhares e narrativas 

sobre a capital angolana no período posterior à independência. A cidade, ao mesmo tempo em 

que é vista como lugar do “caos” pós-colonial, é onde se observam muitas estratégias de 

sobrevivência. O filme está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=En8rugU5KTk 

Acesso em 12 de outubro de 2017. 

 
9
 “Na África, chega o ocaso dos chefes tribais”. Reportagem da revista Carta Capital, publicada 

em 1.1.2017. Disponível em http://www.cartacapital.com.br/revista/932/chefes-tribais-no-ocaso  

https://www.youtube.com/watch?v=En8rugU5KTk
http://www.cartacapital.com.br/revista/932/chefes-tribais-no-ocaso
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literário, Luanda parece esvaziada de sua simbologia e assistimos a um processo de 

deslocamento da narrativa” (2011, p. 44). No artigo “Representação do espaço e 

deslocamento das utopias”, ela lembra, a propósito, que mesmo José Luandino Vieira, 

em O livro dos rios (2006) – obra publicada após um longo jejum literário e que 

inaugura a trilogia De rios velhos e guerrilheiros – propõe uma trajetória bastante 

diferente da por ele até então percorrida.  

Esse novo romance, inaugurador de um também novo mo(vi)mento em sua 

produção, apresenta, como destacou Marcelo Brandão Mattos na sua leitura da obra, 

“novas ‘dores’ expressas sobre o homem angolano e os caminhos nacionais” 

(MATTOS, 2012, p. 14). Para isso, o texto se constrói como uma espécie de navegação 

pelos rios que cortam a nação, apontando para a necessidade de busca de outros 

caminhos, já que, como vimos, a solidez das certezas que alimentaram as produções 

literárias de antes desmoronou frente à consolidação de uma ordem injusta e desigual. 

Tal situação demanda, inclusive, que se passe a história do país a limpo, como o autor 

faz no segundo volume da trilogia, O livro dos guerrilheiros (2009), recuperando 

nomes, exemplos, versões, vivências e contradições de sujeitos que dedicaram suas 

vidas à libertação da nação.  

 

Vale destacar que a referida proposta de “descoberta de Angola para além de 

Luanda”, que se vem intensificando nos últimos anos, não é, no entanto, novidade no 

percurso narrativo do país. Merece destaque a produção, ainda no início do século XX, 

da conhecida obra O segredo da morta, de António de Assis Júnior, que foi lançada em 

folhetins no jornal luandense A Vanguarda, em 1929, e depois editada em livro, em 

1934. Diversos pesquisadores da área, como Laura Padilha e Rita Chaves, já destacaram 

que se trata de um marco no desenvolvimento do gênero em Angola por trazer, para as 

malhas do texto, a força transgressora da voz da terra, o símbolo de resistência das 

mulheres, a vinculação com a história local e o esforço de mapeamento de variadas 

regiões. 

Com O Segredo da Morta, nos é apresentado o deslocamento do olhar para a 

região do Dondo, como avalia Laura Cavalcante Padilha, ao afirmar que o autor, “indo 

mais para o interior, [...] faz um convite implícito ao leitor para com ele viajar por 

espaços angolanos pouco ou nada assimilados” (PADILHA, 2007a, p. 92). Por essa 

obra de Assis Júnior, à qual podemos ainda somar uma outra por ele assinada, Relato 

dos acontecimentos de Ndala Tando e Lucala (1917), os leitores são convidados, desde 
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as primeiras décadas do século XX, a passear no bosque da ficção (ECO, 1997) 

angolana e nele se deparar com histórias, culturas e territórios diversos.  

Outro escritor que merece ser citado por seu esforço de dispersão é Fernando de 

Castro Soromenho, que nasceu em 1910, em Moçambique, mas viveu grande parte de 

sua vida em Angola, especialmente no interior, onde pôde recolher algumas narrativas 

que oralmente por lá circulavam. Segundo Padilha, “é ele mesmo um viajante na 

Lunda, tentando conhecer mais profundamente a realidade angolana” (2007a, p. 120, 

grifo da autora). Apesar de sua obra ter uma recepção bastante contraditória e de, em 

alguns momentos, ser possível identificar o reforço de estereótipos e visões colonialistas 

e imperialistas sobre as populações africanas, sua produção apresenta um interessante 

retrato da decadência da colonização portuguesa em Angola e aponta para a 

diversificação geográfica que, décadas depois, se tornaria uma importante marca da 

literatura daquele país.     

Depois do registro de estórias tradicionais, Soromenho lançou três romances, 

intitulados Terra morta (1949), Viragem (1957) e A chaga (1970, póstumo). A 

ambientação de tais livros se dá na região da Lunda, especificamente na vila de 

Camaxilo – nos casos do primeiro e do terceiro – e às margens do rio Cuango – no caso 

do segundo –, direcionando nosso olhar para longe da capital, onde podia ser observada 

com clareza a sobrevivência da cultura tradicional angolana. Aqui, o vocábulo terra é 

retomado com um viés negativo. Sua morte simbólica, naquele período, foi vista como 

consequência das tensões coloniais que então se acirravam e do aumento da exploração 

da colônia promovido pelos estrangeiros. Segundo Ervedosa, para além dos livros de 

contos e lendas, seus romances também são “fruto da experiência da sua vida do mato 

em contacto com o negro da Lunda distante com o qual lidou desde muito cedo, 

recolhendo, com o cuidado e prudência do etnógrafo e a perspicácia do sociólogo sério, 

o material para as suas obras” (1963, p. 27).    

O mapeamento de regiões do interior, promovido por Assis Júnior e Castro 

Soromenho no decorrer do século XX, possibilitou, portanto, a focalização do território 

angolano com um olhar diferente daquele lançado pelo já referido romance colonial, 

que, como afirmou Francisco Noa, era, “em geral, dominantemente um romance de 

espaço” (NOA, 2015, p. 102, grifo nosso). Também apresenta uma abordagem distinta 

da observada no romance nacional[ista] que tomaria corpo décadas depois, centrado, 

como já apontado, em Luanda. 
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Em nossa avaliação, mesmo depois de oficialmente superada a colonização, os 

textos ficcionais africanos se têm firmado como um contraponto ao discurso 

hegemônico que ainda hoje vigora com relação a esses países, como bem analisou, 

novamente, Chinua Achebe, em “O nome difamado da África”. Vejamos um trecho:  

 

O vasto arsenal de imagens depreciativas da África que foram 

coletadas para defender o tráfico de escravos e, mais tarde, a 

colonização, deu ao mundo uma tradição literária que agora, 

felizmente, está extinta; mas também deu uma maneira particular de 

olhar (ou melhor, de não olhar) a África e os africanos que, 

infelizmente, perdura até os dias de hoje. Assim, apesar de os 

impressionantes romances “africanos”, tão populares no século XIX e 

início do século XX, terem rareado até praticamente acabar, a 

obsessão secular que revelam pelos estereótipos escabrosos e 

degradantes da África passou para o cinema, o jornalismo, certos 

ramos da antropologia e até mesmo para o humanitarismo e o trabalho 

missionário. (ACHEBE, 2012, p. 84)  

 

Um dos muitos exemplos desses estereótipos é o não reconhecimento da 

“extraordinária diversidade dos povos da África e suas culturas”, como bem destacou 

Kwame Anthony Appiah (1997, p. 48). As literaturas africanas, ao propor múltiplos 

olhares para espaços diversos e recuperar histórias por tantos séculos ignoradas, têm 

colaborado para combater essa tão antiga miopia que ainda persiste.  

 

Como afirmamos, alguns autores angolanos contemporâneos têm buscado 

mapear, literariamente, essa diversidade de espaços. Muitos poderiam ser lembrados, 

mas, quando pensamos nessa proposta de textos como percursos, não podemos deixar 

de citar o nome de Ruy Duarte de Carvalho, por isso tendo sido, dele, a terceira epígrafe 

deste capítulo. O escritor – que também foi regente agrícola, poeta, ficcionista, cineasta 

e antropólogo – é uma indiscutível referência na busca por novos caminhos, coroando, 

dessa forma, a trajetória percorrida por Assis Junior, Castro Soromenho, dentre outros.  

 O poema “O Sul”, texto de abertura de seu primeiro livro, Chão de Oferta 

(1972), já aponta para a predominância das travessias literárias que, desde o movimento 

inicial de escrita, seriam por ele efetuadas. A sedução do escritor pela geografia, e pelos 

deslocamentos, fica explícita quando nos debruçamos sobre os títulos de seus livros, 

comprovando a aproximação entre as duas áreas do saber a que fizemos referência na 

introdução desta tese. É o que demonstram as seguintes expressões: Como se o mundo 
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não tivesse leste (1977), Ondula, Savana Branca (1982), Lavra Paralela (1987), Hábito 

da terra (1988), Vou lá visitar pastores (1999), As paisagens propícias: ficção (2005) e 

Desmedida luanda – são paulo – são francisco e volta (2006). Neste último, chegou a 

constatar que a abordagem literária da geografia que lhe interessava estava perpassada 

pela substância humana, tendo, inclusive, percebido que o brasileiro Guimarães Rosa, 

autor de Grande sertão: veredas, com ele compartilhava esse mesmo propósito:  

 

Mas para o que talvez possa interessar agora, eu estava a encontrar ali, 

finalmente, um tipo de escrita e de ficção adequadas à geografia e à 

substância humana que eu andava então, técnico da Junta do Café, a 

frequentar e a fazer-me delas por Angola afora. Já nessa altura, e 

desde há muito tempo, as paisagens em que me reconhecia e a que a 

minha emoção respondia, que ativavam a minha emoção, não eram 

aquelas onde nasci e mal conheço, e reconheço, eram as que 

dinamizavam, e dinamizam até hoje, o potencial e o espectro da parte 

emotiva da minha reação com as paisagens. É por essas paisagens e 

pelas emoções que afiro desde sempre as paisagens do mundo. E nas 

paisagens que Guimarães Rosa me descrevia, eu estava a reconhecer 

aquelas que tinha por familiares. Já porque de natureza a mesma que 

muitas das paisagens de Angola – e em algumas das paisagens de 

Angola eu reconhecia aquelas, enquanto lia –, já porque a gente de 

que ele tratava, gente de matos e de grotas, de roças e capinzais, era 

também em Angola aquela com quem durante muitos anos andei a 

lidar pela via do ofício e do viver. (CARVALHO, 2010, pp. 107-108) 

 

Aqui há o anúncio de que, para o escritor, interessava a natureza do espaço, a 

qual, conforme definiu Milton Santos, é formada “de um lado, pelo resultado material 

acumulado das ações humanas através do tempo e, de outro, animado pelas ações atuais 

que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade” (2012, p. 106). O espaço 

humano para Milton Santos constitui-se da complementaridade entre paisagem e 

sociedade (SANTOS, 2012, p. 106), o que, de certa forma, foi percebido por Michel 

Collot quando tratou do conceito de paisagem
10

. E é esse sentido, vivo e complexo do 

fator geográfico, que inspirou e que motivou Ruy Duarte de Carvalho, Guimarães Rosa 

e diversos outros escritores, como, por exemplo, Arnaldo Santos e Manuel Rui.  

                                                           
10

 É importante ressaltar que Milton Santos e Michel Collot apresentam definições distintas e, poderíamos 

dizer, invertidas, sobre os conceitos de “espaço” e “paisagem”. Segundo o geógrafo brasileiro: “Paisagem 

e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as 

heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas 

formas mais a vida que as anima” (SANTOS, 2012, p. 103). Já para Collot, como já vimos, “a paisagem 

não é apenas um procedimento social, econômico e político, mas que nela podem ser investidos 

significações e valores tanto coletivos como individuais, todo um imaginário ao qual a ficção e a poesia 

podem dar sua plena expressão” (COLLOT, 2013, p. 15, grifo nosso).  
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Para Ruy Duarte de Carvalho, compreender Angola demanda não apenas sair da 

capital, mas, também, questionar as próprias fronteiras nacionais, heranças de uma 

artificial divisão decidida por estrangeiros no final do século XIX, como vimos. 

Questionar tais limites significa pôr em xeque o próprio poder, como ressalta Cássio 

Hissa, ao alertar:  

 

Uma reflexão sobre limites e fronteiras é, também, uma reflexão sobre 

o poder. Fronteiras e limites são desenvolvidos para estabelecer 

domínios e demarcar territórios. Foram concebidos para insinuar 

precisão: a precisão que pede o poder. Enquanto forma de controle, a 

precisão é necessária para o exercício pleno do poder, em suas 

diversas instâncias. (HISSA, 2006, p. 35) 

 

 

Produzir uma ficção que, tal como os pastores pelo escritor visitados, transita 

com liberdade pelas fronteiras do sul de Angola, nos faz questionar os interesses que 

levaram a, superficialmente, definir o contorno da própria nação. Por meio da leitura de 

textos como os de Ruy Duarte de Carvalho, entendemos que as complexas dinâmicas 

sociais não obedecem aos limites territoriais impostos. Estes passam a funcionar, pelo 

menos na ficção, como defende Benjamin Abdala Jr, como ponto de troca e de soma, 

não de tensão e afastamento: “As novas fronteiras [...] não devem ser de separação, mas 

de contato, de compartilhamento – um sentimento de parentesco que não se esgote nas 

fronteiras do Estado, mas que também não as desconsidere” (2004, p. 53). O 

apagamento da diversidade e da heterogeneidade que, a princípio, se dá no desenho 

tradicional dos mapas é, como veremos, constantemente questionado pelas narrativas de 

Arnaldo Santos e Manuel Rui que nos próximos capítulos serão analisadas.  

 

Ruy Duarte também tornou-se uma referência quando nos debruçamos sobre as 

errâncias simbólicas propiciadas pela literatura angolana, tendo deixado claro, em seus 

poemas e em sua ficção, sua “definitiva vocação a uma geografia e a um povo”, como 

ele diz em Se o mundo não tivesse leste (CARVALHO, 2008a, p. 13). Foi no sul e além 

de seu país, na tradição oral, nos nômades e no deserto que ele encontrou a motivação 

para sua escrita. Em uma intervenção no I Encontro de Professores de Literaturas 

Africanas de Língua Portuguesa, realizado na Universidade Federal Fluminense (UFF) 

em 1991, ele enfatizou sua preocupação de cartografar a nação. Na ocasião, explicou 

que tal esforço seria uma forma de dar continuidade à geração de meados do século XX 
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que se dedicou a “descobrir Angola” por meio da literatura. Sua intenção seria, segundo 

o próprio autor, alargar tal proposta, buscando, para tanto, uma nova ruptura, que teria 

de ser histórica, política e social, para além de cultural. Segundo ele, do reconhecimento 

da necessidade de tal ruptura com o passado 

 

haveria de resultar a apreensão e a integração pessoal da sugestão que 

me era legada pela geração imediatamente anterior à minha, aquela 

que arriscada e revolucionariamente adotara como programa o arrojo 

de se impor “vamos descobrir Angola”, e daí retirasse o ânimo para 

tentar levar tão longe quanto possível essa mesma tentativa de 

descoberta e reatualização, visando uma dimensão que a projetasse 

num tempo e num espaço que excedessem Angola enquanto realidade 

territorial e política tão desconcertantemente recente (1995, p. 73, 

grifo nosso).  

 

Assim, o escritor encontrou, na mobilidade e na itinerância, uma forma 

consistente de estabelecer uma reatualização e ampliação daquela convocatória do 

Movimento dos Novos Intelectuais de Angola (MNIA), propondo-se a questionar não 

só o passado colonial, mas também a própria concepção de nação que dele resultou. 

Como observaram Rita Chaves e Nazir Can a respeito da obra do escritor, não apenas o 

espaço, mas o próprio movimento se torna elemento motivador para a produção de 

sentidos que se almeja. Segundo os ensaístas, “reiterada ao longo dos anos, a referência 

espacial, insinuando-se ou explicitando-se, aponta a noção geográfica como uma 

notável cadeia significativa no itinerário de quem via na errância muito mais que um 

tema” (2016, p. 16).  

 

A casa velha das margens (1999) e A casa do rio (2007) também nos 

apresentam seres errantes, que transitam por tempos e espaços distintos para desbravar 

essa Angola múltipla e complexa, percurso do qual, como vimos, Ruy Duarte se faz 

uma espécie de guia. Esses romances nos levam a concordar com as reflexões de 

Eduardo Galeano, para quem “o mapa mente. A geografia tradicional rouba o espaço, 

assim como a economia imperial rouba a riqueza, a história oficial rouba a memória e a 

cultura formal rouba a palavra” (GALEANO, 2013, p. 323).  

Veremos, agora, como tanto Arnaldo Santos quanto Manuel Rui têm feito de 

seus textos uma forma de questionar os mapas tradicionais e de resistir aos saques do 

espaço, da memória e dos conhecimentos que, pela palavra, circulavam – e ainda 

circulam. Por meio do trânsito de seus protagonistas, as obras aqui analisadas 

metaforizam o movimento de saída da capital como um esforço de dispersão, de busca 
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por outros espaços e, consequentemente, por outros sentidos e identificações, os quais 

nos possibilitam redescobrir Angola, para além de Luanda, em sua riqueza e 

diversidade.  

Basta, como lemos na epígrafe, manter a atenção e o coração abertos.  
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Capítulo 2 - ‘Uma casa chamada terra’: uma viagem  

de múltiplos deslocamentos 

 

 

Explica-me que sabe ler a vida de um homem  

pelo modo como ele pisa o chão.  

Tudo está escrito em seus passos, os caminhos  

por onde ele andou.  

– A terra tem suas páginas: os caminhos.  

Mia Couto (2003, p. 20) 

 

 

 Depois de cada leitura, retomava o texto  

como se regressasse de uma viagem sem fim 

Arnaldo Santos (2010, p. 202) 

 

 

e que era bonita aquela travessia  

Manuel Rui Monteiro (2007, p. 41) 

 

 

 

Na introdução desta tese, a partir das reflexões de Alberto Manguel, 

comparamos a prática da leitura ao movimento de um viajante, já que a literatura, por 

assemelhar-se a um mundo a ser descoberto, pinta paisagens, abre trilhas e constrói 

mapas ficcionais no imaginário de todos aqueles que se permitem adentrá-la e explorá-

la. “Viver, então, é viajar através do livro do mundo; e ler, abrindo caminho através das 

páginas de um livro, é viver, viajar pelo próprio mundo” (MANGUEL, 2017, p. 24-25). 

Ao recuperar a epopeia mesopotâmica de Gilgamesh, uma das primeiras obras 

conhecidas da literatura mundial, o escritor e ensaísta argentino reforça como o leitor, 

nos primeiros versos do texto que data de 1750 a.C., é “instado a viajar pela cidade 

sobre a qual está lendo” (2017, p. 34) e tornar-se companheiro de Gilgamesh nessa 

aventura.  

O mesmo acontece conosco, leitores de A casa velha das margens (1999) e de A 

casa do rio (2007)
11

. Nós também somos convidados a acompanhar os protagonistas-

viajantes das duas obras angolanas em suas travessias, tornando-nos, com(o) eles, 

                                                           
11

 A partir deste capítulo, ambas as obras serão referidas, respectivamente, como ACVM e 

ACR, respeitando as edições citadas nas referências bibliográficas. As traduções do quimbundo 

e do umbundo serão informadas em notas de pé de página, sempre que a correspondência para o 

português constar nas edições consultadas. 
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desbravadores dos territórios que se vão cartografando conforme avançamos pelas 

páginas-caminhos dos romances. No processo de leitura dos dois textos, podemos dizer 

que nos “movimentam[os] com os personagens através de espaços geográficos e 

experimentam[os] a negociação cultural que neles ocorre” (TILLIS, 2016, p. 29).  

Logo que iniciamos essa viagem, percebemos que o deslocamento espacial 

percorrido pelos dois protagonistas espelha um deslocamento temporal, seja pelo tempo 

diegético em que se passam ambas as narrativas
12

, seja pelas temporalidades distintas 

com as quais vamos entrando em contato conforme os personagens avançam cada vez 

mais pelo e para o interior. Para tratar dessa indissolubilidade entre as categorias de 

espaço e tempo nos romances, Mikhail Bakhtin cunhou o conceito de cronotopo, assim 

por ele definido: “No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e 

temporais num todo compreensivo e concreto” (BAKHTIN, 2010, p. 211). Nas palavras 

de Antero, protagonista de A casa do rio: “porque o espaço cruza-se sempre com o 

tempo” (ACR, p. 256). 

 Nesses trânsitos espaço-temporais, acompanhamos a saga de dois personagens 

nascidos em Angola, mas obrigados, no passado, a deixar seu país natal e ir para 

Portugal por motivos distintos, condizentes com o tempo histórico de cada narrativa. No 

caso de Emídio, isso ocorreu porque, na avaliação de seu progenitor, ele estava “a ficar 

um selvagem”, e permanecer na fazenda representava um perigo, pois o menino 

cresceria “no meio da pretalhada” (ACVM, p. 94). Já Antero, devido ao tom mais claro 

de sua pele, fora confundido com um colono e obrigado a ir para a metrópole em 1975, 

no momento em que a independência se consolidava. Em diversas passagens do texto, 

Antero se recorda do trauma que, para ele, representou essa partida indesejada: 

“Aprendi agora em Luanda que sempre que as pessoas tiveram de fugir do Huambo 

chamaram recuo. A mim desrecuaram-me: fui mandado sair por um português. [...] A 

mim mandaram-me abandonar casa e tudo” (ACR, p. 85).  

Quando as duas narrativas se iniciam, os dois já passaram pela experiência do 

exílio e encontram-se de volta ao país natal, permanecendo, inicialmente, em Luanda. 

Quando estão na capital, tanto Emídio quanto Antero experimentam uma sensação de 

desconforto, como se não se reconhecessem mais. Só então eles decidem partir para o 

                                                           
12

 O tempo narrativo de ACVM é o final do século XIX – “por volta de 1889” (ACVM, p. 9) – e 

o de ACR consiste exatamente entre 18 de setembro de 2005 e 14 de agosto de 2006 (ACR, p. 9 

e 337).  
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interior, com o objetivo não só de reverem o lugar onde nasceram e cresceram, mas, 

principalmente, de nele se reencontrarem.  

A busca pela morada em que passaram a infância se justifica quando lembramos 

que, de acordo com Gaston Bachelard, a casa é o terreno privilegiado das recordações, 

do devaneio e da imaginação. O filósofo francês afirma ser este espaço “um dos maiores 

poderes de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. [...] 

Bem entendido, é graças à casa que um grande número de nossas lembranças estão 

guardadas” (BACHELARD, 1977, p. 23-24).  

Como sinaliza o título deste capítulo, inspirado no romance Um rio chamado 

tempo, uma casa chamada terra (2002), do moçambicano Mia Couto, durante nossa 

leitura o signo “casa” expande-se e adquire, como seu duplo metafórico, o vocábulo 

“terra”. Esse espelhamento semântico nos leva a perceber que, nessa “volta para casa”, 

as lembranças, os sonhos e os pensamentos com os quais os personagens entrarão em 

contato não são apenas individuais, mas, também, coletivos. Nesse reencontro com a 

terra natal a partir da busca da casa da infância, ambos os sujeitos se deparam com a 

língua, as memórias, os costumes e os saberes locais, passando por profundas 

transformações graças à potencialidade do afeto – pela terra e por sua gente – 

redescoberto.  

Marianinho, o protagonista do texto de Mia Couto, aprendeu com o avô que 

“quem parte de um lugar tão pequeno, mesmo que volte, nunca retorna” (COUTO, 

2003, p. 45). Também Emídio e Antero, assim que chegam a Angola, não se sentem de 

volta plenamente. Encontram-se em estado de desconforto e, como estrangeiros, 

apresentam-se inicialmente deslocados no país em que nasceram. Ainda trazem, muito 

forte, a experiência recente do exílio, assim descrita pela escritora italiana de origem 

somali Igiaba Scego: “O exilado é uma criatura dividida. As raízes foram arrancadas, a 

vida foi mutilada, a esperança eviscerada, o princípio separado, a identidade despida” 

(SCEGO, 2018, p. 55).  

Mesmo que encontrem dificuldades, Emídio e Antero terão que aprender a se 

reequilibrar na corda bamba da vida de um recém-retornado à sua terra. Para que isso 

ocorra, será fundamental conhecer os vícios e os dramas de Luanda, para, depois, seguir 

em novas direções.  
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2.1. Deixar Luanda é preciso 

 

Conforme vimos no primeiro capítulo, em diversos romances angolanos 

contemporâneos é possível perceber os movimentos de saída de Luanda, antes espaço 

privilegiado da narrativa angolana, e de busca por outros territórios. A pesquisadora 

Laura Cavalcante Padilha refletiu sobre a representação simbólica dessa cidade 

emblemática em contraposição à da região da Lunda, em diversos textos angolanos 

publicados no pós-75. Convoquemos sua análise:    

 

Lunda e Luanda não se auto-representam apenas, mas se fazem 

metáforas da existência de duas Angolas. A cidade à beira-mar 

plantada é o espaço por excelência onde se condensaram os sinais da 

presença do colonizador branco e sua forma ocidental de demarcação 

urbana. Já o berço de Lueji significa uma forma de condensação 

imagística de outras realidades territoriais angolanas onde, ao invés de 

marcas brancas, avultaram senzalas e quimbos, como negros sinais 

(2002, p. 27-28) 

 

 Apesar de não representarem a Lunda, mas sim o Dondo e o Huambo, em ambos 

os romances é possível conhecer essas duas Angolas a que Padilha faz referência: 

primeiro os protagonistas vivenciam as contradições da capital para, depois, buscarem 

outras realidades territoriais.  Nesse primeiro momento, Luanda é marcada pelas 

representações negativas que vimos com relação às produções angolanas do pós-

independência.  

 

No caso de A casa velha das margens, apesar de a capital da então colônia ter 

sido o destino inicial de Emídio assim que retornou da metrópole, quando mergulhamos 

na narrativa o personagem não está mais na referida cidade, mas sim em trânsito. 

“Recém-chegado do Reino” (ACVM, p. 10), está “em Calumbo em viagem para o 

Dondo” (ACVM, p. 9, grifo nosso), onde ficava a Casa Velha do Hombo. Lá, em 

Massangano, ele pretendia reencontrar a mãe e saber sobre o espólio deixado pelo pai, 

informações essas que esperava adquirir com um velho serviçal chamado Pascoal. 

Nesse lugar de passagem ele sofre um atentado, cuja motivação só ficaremos sabendo 

nas páginas seguintes. A princípio, no entanto, temos uma dica: “de nenhum crime lhe 

assacavam, senão o da sua vida ter deixado de servir os seus interesses, e que também 

eram os da Conquista” (ACVM, p. 9). O narrador, então, nos informa:     
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Calumbo, naquela banda do rio Quanza, era apenas um pequeno porto, 

simples lugar de curta paragem, onde aportavam as embarcações que 

vinham do sertão e ali faziam seus comboios para Luanda [...] aquela 

terra era estéril, e o povo era obrigado a afluir nas margens do rio para 

a cultura do milho, feijão e mandioca, enfim, não se prestava ao 

estabelecimento de colonos (p. 12, grifo nosso) 

   

  O tom do deslocamento é, portanto, dado desde o princípio da narrativa. Antes 

de seguirmos viagem com Emídio, o texto vai ao passado para nos contar como foi a 

primeira experiência do jovem em Luanda.   

 Quando o protagonista lá chegou, esqueceu “que estava em rota para o Dondo 

por convocação urgente de seu padrinho Almeida” (ACVM, p. 47) e ficou como que 

inebriado pelo luxo e pelos interesses que predominavam naquele local. Seduzido por 

roupas finas, jantares suntuosos e bebidas importadas, foi passando tempo demais na 

capital da colônia, onde perceberia, com o tempo, que predominavam ganâncias, 

fingimentos, ostentação e interesses individualistas. Como nos informa o texto literário, 

cidade “luxuriosa e dissoluta, ela [Loanda] era a festa permanente da dissipação e da 

loucura” (ACVM, p. 19).  

 Ainda recém-chegado, Emídio apresenta certa ingenuidade. Segundo o romance, 

“as estórias das feras da cidade eram-lhe desconhecidas. Ainda não tinha podido 

perceber que, o que os homens mais temiam, era mesmo a sanha dos próprios homens 

iguais, e menos os animais do mato” (ACVM, p. 99, grifo nosso). Conforme o 

personagem concluiria mais tarde, “o pouco que lhe fora dado a ver em Loanda, 

permitira-lhe entender que a vida dos homens não era mercancia de grande apreço” (p. 

38). Por isso, depois de um tempo, entendeu ser necessário sair daquela cidade repleta 

de problemas.  

  Muito contribui para o início do amadurecimento de Emídio uma experiência 

vivida em um leilão realizado na noite de 8 de março de 1889, nos salões do barão 

Barbosa Rodrigues. Nesse encontro, ele começara aos poucos a perceber os conflitos 

que estremeciam as relações entre os habitantes da capital, apesar de ainda não dominar 

“aquela linguagem com muitos subentendidos” (ACVM, p. 72). Ao tomar contato com 

a existência de opiniões tão distintas, ele começa a se questionar sobre os interesses que 

moviam os homens que o receberam naquela cidade. Emídio percebe que, naquele 

mesmo local, estavam reunidos, por exemplo, sujeitos que defendiam a permanência da 

escravidão e os interesses dos portugueses, enquanto outros, como o jornalista Lino de 

Araújo, bradavam contra o racismo e pelo fim da servidão. Naquele momento,  
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Emídio Mendonça sentiu que naquelas questões em que os homens se 

unem, ou separam, muita coisa lhe estava a escapar. Era terreno 

mussequino, que ele só agora começara a conhecer, gingando 

desajeitadamente ainda, os sapatos não escapavam de se cobrirem de 

poeira. (ACVM, p. 71, grifo nosso) 

 

Só nesse momento, portanto, o personagem começa a conhecer as principais 

questões que mobilizavam certos ânimos e atitudes. O desconhecimento dos segredos 

da terra se reflete no caminhar desajeitado de Emídio, do qual resultavam os sapatos 

sujos de poeira. Essa constatação nos remete à primeira epígrafe do capítulo, retirada do 

romance de Mia Couto, pela qual sabemos ser possível “ler a vida de um homem pelo 

modo como ele pisa o chão”. É exatamente logo depois desse leilão que o personagem 

decide dispensar a machila
13

, deixando, ainda que tardiamente, “de se ver elevado nos 

ombros de outros homens” (ACVM, p. 46).  

Quando ele finalmente deixa de observar os acontecimentos a partir de um 

ângulo superior, as mudanças no seu comportamento e na sua personalidade começam a 

se fazer notar. Ele, então, reconhece “que começara demasiado tarde a pôr os pés no 

chão. E aquela percepção, infelizmente, não lhe advinha apenas por já não lhes saber 

pousar na areia” (ACVM, p. 76). Depois dessa decisão, que fizera com que muitos o 

olhassem com desconfiança e espanto, Emídio percebe estar só e começa a ganhar a 

consciência de que não aceitará desempenhar os papéis e vestir as máscaras de 

conquistador que lhe querem impor. “Até aquele momento, tinha sido transportado pela 

cidade como um conquistador, que ele não poderia ser, e do qual lhe tentaram 

convencer, sem que ele opusesse qualquer resistência” (ACVM, p. 77).  

Emídio, à medida que vai colocando os pés no chão, passa aos poucos a se 

reconhecer como perpetuador das atitudes do pai, não à toa conhecido pelos habitantes 

das Margens como Ngana Makanda, ou seja, Chefe dos Pés Grandes – expressão 

traduzida não no Glossário, mas no corpo do próprio romance (ACVM, p.113). O filho 

herdou do pai essa característica física que, também, se fazia simbólica. Passemos ao 

texto literário: “António Mendonça atentara menos na enormidade dos seus pés, – 

(Emídio conhecia-lhes bem, pois também os seus não passavam despercebidos), – do 

que no tamanho das passadas que, como chefe, podia dar” (ACVM, p. 113).  

                                                           
13

 (Kimb.Maxila); palanquim; cadeira suspensa de um bordão (ACVM, p. 362). Essa é a tradução 

apresentada pela edição aqui consultada (2010).   
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As passadas largas de ambos os personagens são importantes, pois simbolizam o 

contato com o chão em que pisam e a cumplicidade que passam a desenvolver com “os 

filhos da terra” (ACVM, p. 29), o que representava uma ameaça aos interesses de 

muitos colonos. Além disso, António Mendonça tinha, em suas mãos, poderosas cartas 

ditadas pelas populações das margens, cartas estas que punham em xeque a autoridade 

dos senhores coloniais e registravam os verdadeiros donos das terras invadidas pelos 

estrangeiros.  

Emídio, ainda na capital, começa a perceber que o espólio a que tinha direito, 

muito mais do que bens financeiros, representava a afinidade e a empatia com aqueles 

que, inicialmente, recusara a estabelecer contato, conformando-se em transitar pelas 

ruas da capital elevado em uma machila. Depois de tanto tempo pairando acima dos 

habitantes daquela cidade, é assim que o narrador nos diz como o personagem se sente 

ao voltar a estabelecer contato com o chão:  

 

Não lhe estava a ser fácil voltar a andar nos seus próprios pés. Andar 

de machila era muito mais do que não sujar as botas nas poeiras e 

imundícies; andar de machila não era apenas não suar na torreira do 

sol dentro dos fatos de linho pelas ruas desertas de árvores, qual um 

qualquer javardo degredado; andar de machila era ser erguido acima 

dos ombros dos jingambas
14

, ouvir-lhes o ritmo dos seus pés na areia e 

o resfolegar de cansaço, amostrado aos outros homens seus iguais 

acima dos cães lazarentos, porcos e gansos, que divagavam pelas ruas 

da baixa, acima da pestilência dos animais mortos, que apodreciam ao 

sol; andar de machila era não ficar exposto à multidão de mendigos 

brancos e pretos em andrajos, e que alugavam criancinhas pardas, por 

20 réis ao dia, para comover as almas. Andar de machila era sobretudo 

com um simples gesto de baixar as cortinas, escolher apenas para ver 

o que era amável e confortante. (ACVM, p. 78) 

 

 

  Frantz Fanon, cujas reflexões sobre a cidade colonizada retomamos, fez uma 

observação a respeito dos “pés” do colono. Segundo o teórico martinicano, “os pés do 

colono nunca se mostram, exceto talvez no mar, mas nunca se está bastante próximo 

deles. Pés protegidos por sapatos fortes” (FANON, 2005, p. 55). Já a cidade do 

colonizado é, como vimos, faminta e esfomeada de quase tudo, inclusive “de sapatos” 

(2005, p. 56). Logo, os pés do colono, ao contrário dos do colonizado, estão sempre 

protegidos, o que demonstra, física e simbolicamente, a distância que separa o sujeito 

conquistador da terra em que apenas superficialmente pisa.  

                                                           
14

 (Kimb.); carregadores. (ACVM, p. 360)  
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Voltemos ao romance. Nesse momento, Angola ainda era colônia de Portugal, e, 

sua capital, uma cidade marcada pela falta de saneamento e infra-estrutura, incapaz, 

portanto, de assegurar dignidade e saúde a seus moradores, como Emídio tardou a 

descobrir:  

 

Nessa época, morria-se muito em Loanda de fome e de bexigas 

doidas. Que porra de sina terá esta cidade, interrogava-se Emídio 

Mendonça. (p. 78, grifo nosso) 

 

O desconforto ao colocar os pés no chão é consequência de um olhar para a 

cidade não mais a partir de uma visão privilegiada, “superior”, mas sim como de fato 

era, com seus problemas, suas doenças e sua miséria. Suas reflexões revelam ao leitor 

uma Luanda bem diferente daquela pintada pelas cores do afeto das narrativas das 

décadas de 1950 e 1960, inclusive as de Arnaldo Santos. Em A casa velha das margens, 

a corrosão da capital – expressa no espaço e nas atitudes de seus habitantes – servirá de 

contraponto às representações positivas de territórios distantes, o que veremos um 

pouco mais adiante. 

O escritor e sociólogo angolano Pepetela, com relação aos primórdios da 

colonização em Luanda, analisou que “era nesta cidade modorrenta e doentia que 

viviam os conquistadores seus sonhos de rapina e riqueza” (PEPETELA, 1990, p. 28). 

Pela ficção de Arnaldo Santos, nós passeamos por uma cidade já feita de contrastes no 

final do século XIX, quando, ainda segundo Pepetela, “Luanda passa a ter o papel de 

capital política e administrativa da colónia e seu centro nervoso comercial, em vez de 

armazém e porto de escravos”, e que, por isso mesmo, “algumas obras terão de ser 

executadas para fixar os europeus e enraizar os serviços” (PEPETELA, 1990, p. 76).  

Como explica, mais uma vez, Pepetela, “os beneficiamentos que a cidade sofreu 

nos últimos anos do século [XIX] não eram, no entanto, para todos os seus habitantes” 

(PEPETELA, 1990, p. 80), seguindo-se uma política de expulsão dos moradores pobres 

para as zonas limítrofes da cidade. Essa “medida tinha o caráter de segregação racial” 

(PEPETELA, 1990, p. 80), já que a maioria dos africanos ia para a periferia, onde se 

erguiam os musseques de que falamos no primeiro capítulo. Os contrastes e a 

disparidade social que começam a aparecer com mais força no final do século XIX estão 

relacionados ao aumento da presença dos colonizadores de que já tratamos e, aqui, 

recuperamos mais uma vez a partir dos estudos de Pepetela: 
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Essa renovação, em nome da estética ou da sanidade urbanas, será 

sempre o pretexto para a apropriação exclusivista do espaço. Por outro 

lado, é a manifestação concreta duma nova forma de encarar a colónia 

e a cidade, que começam a ser vistas pelos colonizadores como 

lugares definitivos de vida e portanto merecedores de remodelação, 

em função dos seus interesses e ideologia (PEPETELA, 1990, p. 80) 

 

É essa Luanda dos contrastes e da disparidade social que nos é apresentada pelo 

romance de Arnaldo Santos, quando fala da “epidemia de bexigas que, na Ingombota e 

noutros bairros pobres fazia grande mortandade” (ACVM, p. 80), ou quando denuncia 

que “a última epidemia de varíola lhe deu [ao zelador Thomaz dos Mártires] um bom 

pretexto para a demolição das cubatas dos Coqueiros, e dos bairros limítrofes” (ACVM, 

p. 82). Assim como a Emídio, a nós a capital também aparece “pintada das cores mais 

terríveis, e todos os seus vícios de velha cidade dissoluta” (ACVM, p. 262), o que 

confirma a mudança de perspectiva que se dá na representação literária da cidade 

quando comparada com a da geração de Luandino Vieira, fazendo do texto de Arnaldo 

Santos, como já afirmamos, uma espécie de metáfora das trilhas percorridas pelo autor e 

por parte considerável da ficção angolana nos últimos anos.   

Incomodado por ter naturalizado tal situação por tanto tempo, Emídio resolve, 

depois de participar do já citado fórum e de colocar os pés no chão, finalmente deixar 

Luanda e partir para o Dondo, decisão que contraria pessoas importantes, como 

sabemos desde o início da narrativa devido ao atentado que ele sofre no caminho de 

casa. Apesar de sua “breve permanência em Loanda” (ACVM, p. 93), o tempo em que 

lá ficou lhe havia possibilitado refletir muito sobre si mesmo, sobre a ganância dos 

homens e sobre os interesses em disputa na colônia. A capital, então, é 

momentaneamente abandonada para, tempos depois, vir a ser reencontrada por um 

sujeito não mais ingênuo e despreparado para os conflitos que preenchiam silêncios, 

mas sim por alguém que causava desconfiança nos colonos devido ao fato de estar 

“cada vez mais ensimesmado nessa sua nova condição de filho das Margens” (ACVM, 

p. 251).  

 

   Com relação aos sentidos evocados pela capital angolana em A casa do rio, vale 

lembrar que estamos tratando de Luanda não do século XIX, mas já do século XXI, 

exatamente do ano de 2005, como a primeira página do romance sinaliza (ACR, p. 9). 

Ou seja, o romance de Manuel Rui se passa poucos anos depois de oficialmente 

terminada a guerra civil (1975-2002). Sendo local de chegada inicial do protagonista 



77 
 

após ter passado trinta anos em Portugal, a capital de Angola também é descrita em tom 

pejorativo. Antero Salvino a define como “esta porcaria de Luanda” (ACR, p. 31); sua 

sobrinha Yara, assim que ele chega ao Huambo, questiona-lhe: “<<E em Luanda, primo, 

umas trambicações próprias de lá, não é?>>” (p. 93). Já Boneca, esposa do primo Juca, 

faz, em diálogo com Antero, uma advertência quanto à “confusão de Luanda, onde as 

pessoas atropelam-se umas às outras até nos negócios, tem metade a aldrabar a outra 

metade” (p. 113).  

É interessante observar que, no período breve que Antero passa na capital, esta 

praticamente não é mapeada pela ficção, pois o personagem “quase não saía de casa” 

(ACR, p. 36). Contribui para esse confinamento o fato de ter testemunhado, assim que 

chegara à cidade, o assassinato de seu amigo Tito “com um tiro na perna e cinco na 

cabeça à queima-roupa” (p. 26), como ele recordará, marcado por esse trauma, diversas 

vezes ao longo do romance. Dessa forma, mesmo tendo “o motorista à sua disposição” 

(p. 66), o personagem prefere pouco sair da residência do primo Chico, onde fica 

algumas semanas hospedado. O que fazia, com certa frequência, era conversar, em 

umbundo, com Bimba, um homem que ia ao portão encontrá-lo de manhã, “que é um 

hábito que há lá na nossa terra, as pessoas conversarem de manhã, muito cedo, antes de 

começarem o trabalho” (p. 64). 

Algumas das primeiras referências à cidade denunciam a permanência dos 

contrastes sociais observados desde o período colonial, como vimos com Fanon, 

Pepetela e como bem ilustrou o romance de Arnaldo Santos. No texto de Manuel Rui, 

tal denúncia se observa quando somos informados de que há “uma pequena mancha de 

muceque ali incrustada na orla do bairro chic” (ACR, p. 63) e também no diálogo entre 

Chico, primo de Antero, e a esposa Bita, a seguir transcrito:  

 

Nem parece Luanda. Chove e já mandou duas trovoadas tão demais 

para ter feito estragos. É uma gaita, nunca mais se normaliza o 

saneamento básico e nos muceques vão passar mal como sempre. 

(ACR, p. 56).  

 

Os “condenados da terra”, antes descritos por Fanon no período colonial, deram 

lugar aos “condenados da cidade”, nas palavras de Louïc Wacquant, ou seja, aos 

habitantes de regiões em que ainda “os problemas sociais se congregam e infeccionam” 

nos “territórios de privação e abandono a serem evitados e temidos, porque têm ou se 

crê amplamente que tenham excesso de crime, de violência, de vício e de desintegração 
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social” (WACQUANT, 2017, p. 7). Nova York, Paris, Rio de Janeiro, Buenos Aires, 

Santiago, Luanda... Todos exemplos dessa “cidade partida”, cujos contrastes espaciais 

espelham condições de vida desiguais, permitindo que, como bem destacou Angel 

Rama, “leiamos a sociedade ao ler o mapa de uma cidade” (RAMA, 2015, p. 24).  

Quando Antero está na capital, atormentado pela visão do assassinato do amigo, 

só encontra momentos de sossego ao sair da cidade e se deslocar para outros territórios, 

ainda não fisicamente, mas pelos sonhos e recordações que se sobrepõem aos constantes 

pesadelos. Passemos ao romance: “E conseguiu sonhar com o Bunjéi, o rio Cunene, a 

travessia quando a água era de baixio na hora das cinco ou seis da manhã e o camião do 

pai a atravessar por cima de uma caprichosa laje que ia de uma margem à outra do rio 

pejado de jacarés” (ACR, p. 16). A memória o levava para o lugar onde vivera a 

infância, ou seja, para o tempo e o espaço em que se sentia seguro e valorizava as 

travessias. Antero, já mais à frente na narrativa, ao se lembrar do período em que era 

criança, confessa para os primos Juca e Nando, que o acompanham em sua viagem: 

“Estivemos tão bem no Gove e no Bunjéi! Quase nem sabíamos para que lado é que 

ficava Luanda, para nós era tudo para sul” (p. 202, grifo nosso).  

Seu desejo inicial não era permanecer por tanto tempo em Angola, mas sim 

“chegar, arrumar o combinado e voltar ao Barreiro, e só na próxima viagem resolver o 

resto, bilhete de identidade, e encontrar-me com os parentes” (ACR, p. 23). Seus planos, 

no entanto, foram frustrados pela tragédia que testemunhou. Ele terá, então, de passar 

mais tempo em seu país natal, o que o conduzirá para o que Juca chamava de “Huambo 

profundo” (p. 153). Será durante esse trânsito que as referências à cidade de Luanda 

aparecerão com maior frequência, servindo como um contraponto negativo ao 

fascinante e encantador retrato que o narrador, por meio da visão de Antero, nos 

revelará dessa viagem.     

Quando está no Huambo, o protagonista e os familiares com quem passa a 

conviver identificam a melhoria de sua condição física e emocional ao compará-la com 

a rápida estadia em Luanda. Ele já pode abandonar os comprimidos que tomava 

regularmente, inclusive por experimentar o sentimento de segurança despertado pelo 

reconfortante barulho de chuva que marcara a sua infância. Era onde ele podia se 

esquecer dele mesmo e de todo o mal estar que o acompanhava na capital: “de tudo isso 

Antero se ria agora a favor da chuva como se tivesse encontrado a clausura que o 

libertasse de mais conversas, dúvidas, medos e interrogações sobre si próprio” (ACR, 

p. 100, grifo nosso).  
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Assim que chega ao Huambo, e depois que observa a primeira chuva – 

característica daquela região que nele despertará, em vários momentos, sentimentos de 

nostalgia – afirma: “Sinto o meu coração a nascer no meio do capim. Faz-me passar as 

doenças todas, Juca” (ACR, p. 91). Na primeira noite que ele lá passa, Antero sentirá 

um “convencimento de que era a primeira vez que, desde a primeira noite em Luanda, 

se deitava sem medo. Pela protecção da chuva” (p. 99, grifo nosso). 

Essa impressão se confirma mais adiante: “mas agora ali no Huambo estava 

diferente. Também porque tudo estava muito distante e Luanda parecia-lhe muito mais 

longe do que Lisboa, o caminhão, o despachante, o Barreiro” (ACR, p. 126, grifo 

nosso). Nesse momento, lembramos de Ruy Duarte de Carvalho, que, em Se o mundo 

não tivesse leste, pontuou: “Luanda é longe e é sempre longe, de Luanda aqui”, 

(CARVALHO, 2007, p. 21).  

É esse estar longe de Luanda que será valorizado pela narrativa, com sua melhora 

sendo sempre atribuída, por Antero e por aqueles com quem convive, “ao ambiente, 

estar na terra de origem e fora de Luanda” (ACR, p. 332). Essa avaliação se confirma no 

seguinte diálogo com o primo Juca:  

Mas, Térinho, não é eu ter razão ou não, que tu até andas a ficar 

melhor, aqui os espíritos alargaram-te o espaço, não te estão mais a 

apertar como naquele óbito que tu me contaste, e estás mesmo a 

melhorar, vê só os dias que não andas a mexer naquele aparelho de 

tensão que tu em Luanda andavas sempre a medir, é ou não é? Tens 

razão, Juca, e não tenho palavras para te agradecer [...] (ACR, p. 133) 

 

Não é só Antero quem se rende à sedução das regiões que ficam para além da 

capital. Percebemos que o mesmo sentimento é alimentado por Yara, como orgulhoso 

informa seu pai, o primo Juca: “A Yara diz que quando casar quer vir para aqui [Cáála]. 

Eu fico de peito cheio que nem um peru. Como toda a gente quer subir para Luanda, é 

bonito ver que a minha filha quer descer do Huambo para a Cáala, para subir” (ACR, p. 

205). Assim, o romance torna-se, ele próprio, uma apologia da diferença, pois valoriza 

os espaços distantes do centro de poder e a beleza e o bem-estar proporcionados pelo sul 

simbólico.   

 

Luanda, como procuramos demonstrar, não aparece, nos dois textos, como a 

cidade do encanto e das possibilidades, mas sim como a materialização de problemas, 

contrastes, doenças e desavenças, situação que pode ser observada desde, pelo menos, o 
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século XIX, e se estende até os dias atuais. Por esse motivo, os dois personagens 

resolvem deixar Luanda e partir para os lugares onde viveram sua infância. No caso de 

Emídio, esse já era o plano inicial, mas sua imaturidade o impedira de se desvencilhar 

das tramas de interesse que o prendiam à capital. Já Antero não planejara percorrer tais 

caminhos, mas o assassinato do amigo, o desconforto sentido em Luanda, o incentivo 

do primo Chico que o recebera e a saudade do lugar da infância o impulsionaram para 

esses caminhos.  

Ao acompanhá-los em suas viagens pelo interior, nós somos levados a 

“despertar uma imaginação dormente, visualizando os terrenos múltiplos que são 

atravessados no percurso da leitura de uma obra criativa”, como lemos com Antonio 

Tillis (2016, p. 29). Veremos como esses terrenos múltiplos nos são apresentados nesses 

dois romances.  

 

 

  2.2. ‘Viagens! Viagens!’: desbravando o interior  

  

Como já afirmamos, Emídio Mendonça, sentindo-se em dívida com a história de 

sua família, parte para o Dondo em direção a Massangano, “sua terra de baptismo” 

(ACVM, p. 38), onde está localizada a Casa Velha do Hombo, “ventre materno dos seus 

sonhos e recordações” (p. 215). Lá ele pretendia reencontrar a mãe, Kissama; a irmã, 

Isabel; e o mais-velho Pascoal, com quem convivera quando era apenas um menino. Por 

ter ficado tanto tempo em Luanda, “tinha a intuição cada vez mais angustiante de lhes 

ter traído” (p. 27). De Massangano, Emídio terá que avançar ainda mais para o interior 

em busca de respostas sobre a história de sua família e a verdadeira causa da morte do 

pai, já que, como ficaria sabendo, o “recente e suspeitoso falecimento” (ACVM, p. 9) de 

António Mendonça “não deixara muita consternação entre os fazendeiros brancos do 

Dondo e do Cazengo” (p. 44), o que ocorrera por se ter acumpliciado com os naturais 

daquela terra.  

  Nesse caminhar pelo país, o percurso que deve trilhar vai, aos poucos, sendo 

apresentado ao leitor, que a cada página vai formando um mapa imaginário de diversas 

regiões de Angola. O seguinte trecho, recuperado pela lembrança de Emídio do caminho 

apresentado pelo personagem Lucas Senteeiro, ilustra como roteiros simbólicos se vão 

construindo ao longo de nossa leitura: 
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[Lucas Senteeiro] Falou-lhe mesmo com grande solicitude nos 

pormenores da viagem; que seguiria pela estrada da Manhanga, e que 

chegaria na Camama quatro horas depois, onde descansaria, seguindo 

mais tarde pela Pedra Dez, Imbondeiro e Patrulha antes de chegar em 

Calumbo. (ACVM, p. 90, grifo nosso) 

 

  Esse trecho é um dos muitos que demonstram, como já havíamos afirmado, que 

“oral ou escrita, a literatura é uma oferta de espaço. As palavras não cansam de revelar 

paisagens, passagens, [...] como se o seu fundamento geográfico formasse o seu alicerce 

de sentido”, conforme Michele Petit ressalta ao tratar da “arte de ler” (PETIT, 2010, p. 

69). Ao desbravarmos as trilhas do texto de Arnaldo Santos, tornamo-nos, assim, uma 

espécie de duplo de Emídio Mendonça, quando, ao ler as cartas herdadas do pai, não 

apenas decodifica as letras, mas, principalmente, sente-se um viajante pelas Margens, 

como o romance registra:  

 

a cada leitura um novo calor lhe impelia a mergulhar naquela floresta 

de traços arroxeados, e nela se perdia caminhando por eles, correndo 

como por entre muxitos
15

 e quissassas
16

, não lhe faltava alento para 

subir os montes, ganhava impulso nos saltos, transpunha todas as 

valas e riachos, e contornava as lagoas.  

Depois de cada leitura, retomava o texto como se regressasse de uma 

viagem sem fim, onde ainda tudo tinha ficado por ver. Era a 

esplendorosa natureza das Margens, que se estendia entre os rios 

Zenza e Bengo, Lucala e Quanza, que se lhe oferecia, luxuriosa e 

insaciada. (ACVM, p. 326) 

 

 Quando avista a vila de Massangano, as reações de Emídio são pautadas pelas 

emoções geradas no momento em que revê seu local de infância, o que, para ele, 

representa um reencontro consigo mesmo: 

 

Emídio ergueu-se animoso, o coração palpitava-lhe em ritmo mais 

apressado, mas enquanto ia reconhecendo no malundo
17

 da vila as 

primeiras formas das ameias do forte, e a fachada da Igreja de Nossa 

Senhora da Vitória, padroeira da vila, a paisagem começou lentamente 

a enevoar-se, como se uma nuvem baixa subitamente lhe envolvesse. 

Era mais dentro de si que o tempo se alterava nebuloso, a comoção 

ondeando, lhe subindo nos olhos assim de repente anuviados. 

(ACVM, p. 93, grifo nosso) 

 

*** 

 

                                                           
15

 (Kimb.); mato.  (ACVM, p. 366) 
16

 (Kim. Kisasa); silveira, planta de mato virgem (ACVM, p. 369) 
17

 (Kimb. Málundu); de olhos esbugalhados (ACVM, p. 362) 
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Preso de uma inquietação que crescia lentamente, como se fosse 

aportar em terra desconhecida, Emídio via Massangano desenhar-se 

ao longe. (p. 95)  

 

 

Nesse momento, os sentimentos despertados são capazes de alterar a sua 

visão/percepção da própria paisagem, mostrando como o aspecto simbólico permeia, ao 

longo da narrativa, as questões referentes à territorialidade, como vimos com Haesbaert. 

Nas palavras do geógrafo brasileiro, “isto significa que o território carregaria sempre, de 

forma indissociável, uma dimensão simbólica, ou cultural em sentido estrito, e uma 

dimensão material, de natureza predominantemente econômico-política” 

(HAESBAERT, 2016, p. 74), o que a ficção de Arnaldo Santos comprova. 

Continuemos acompanhando Emídio. Ele, então, vai para a Fazenda do Hombo, 

que “ficava a menos de uma légua de Massangano” (ACVM, p. 99). No entanto, na casa 

de sua infância, ele não encontrará as informações que perseguia. Precisará caminhar 

ainda mais, passando por Kabaza, na entrada do Dondo; pelo Cazengo, onde fica a 

fazenda Prototypo; e pelo sítio da Quiongua, perto de Pungo-Andongo. Nesses lugares 

distintos por que transita, ele estabelecerá contato com os mais-velhos e tomará 

conhecimento de histórias coletivas e segredos dos povos das margens, além de viver 

uma experiência traumática, passos fundamentais para seu processo de transformação.  

Depois de Emídio passar por aprendizados adquiridos nos sunguilamentos
18

 com 

Pascoal e Pedro Vitorino, sobre o que trataremos de forma mais precisa no último 

capítulo, ele irá encontrar, por orientação deles, outro mais-velho. Trata-se do 

ambaquista Lourenço Mendes da Conceição d’Andrade, vulgo mais-velho Malesu. Esse 

encontro se deu em Quiongua, “perto das escapadas pedras do Ndongo e depois de uma 

fatigante travessia pelas margens balsaticas do Quanza” (ACVM, p. 222), lá pelos lados 

de Pungo-Andongo (cf. p. 243). Era ele o autor das mucandas
19

, e Pascoal lhe havia 

devolvido as cartas para salvá-las. “Nelas, dizia-se, urdiam com fundamentada matéria, 

razões para uma larga representação dos moradores nativos e sobas, que deviam exigir a 

entrega das terras extorquidas no Cazengo” (p. 224). 

Lourenço registrava, naquelas folhas, as queixas dos povos das Margens. Para 

isso, tivera de percorrer territórios distintos, que são referidos pelo romance e 

demonstram como são muitas as trilhas – não apenas as percorridas por Emídio –  que 

vão formando o nosso mapa de leitura:  

                                                           
18

 Aportuguesamento de sûngui. Sûngui (Kim. – Sûngi); palestra nocturna (ACVM, p. 371) 
19

 (Kimb.-Mukanda); escrito; carta  
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Calcorreara os caminhos de Golungo, Cazengo, Cambambe, Ambaca 

e Massangano, Zenza e Alto Dande, e muitas tinham sido as coisas 

que vira, e muitas tinham sido as vezes que fora chamado a ouvir. Não 

conservara na memória apenas as palavras que usara para levar esses 

recados de um lado para outro. [...] O Banco Nacional Ultramarino 

estava a apertar o cerco nas fazendas do Cazengo, e as pessoas 

sofriam. (ACVM, p. 239) 

 

Os escritos que o pai recolhera, e que Emídio recupera, são tecidos por vozes 

identificadas nos trânsitos e deslocamentos de Lourenço. Nos momentos em que Emídio 

também transita por diversos territórios angolanos, disposto a ouvir e entender o que ali 

se passava, os sentimentos das populações das margens tomam o centro da narrativa, 

especialmente a tristeza sentida pelo registro dos crimes que ficariam por ser 

denunciados. A emergência dessas vozes de dor e sua reivindicação será melhor 

abordada no último capítulo; por ora, fica o registro de que, assim como vimos com 

Haesbaert, o romance nos mostra que, quando territórios diversos são percorridos, 

mobilizam-se aspectos simbólicos, sempre atrelados a questões políticas, sociais e 

econômicas. Ampliam-se, assim, os sentidos de tais viagens, tornando-as, para além de 

geográficas, culturais, históricas e memorialísticas.  

 

Agora vejamos os caminhos percorridos em A casa do rio. Antero, depois de sua 

estadia em Luanda – a qual, como vimos, ele passa quase toda confinado na casa do 

primo Chico –, vai para o Huambo e de lá, junto com Juca e Nando, resolve fazer uma 

“viagem pelo interior” (ACR, p. 153), passando pelo Gove – Cáala – Bunjéi. Assim 

como Emídio, ele também anseia rever a residência em que crescera, apesar de 

alimentar algumas ressalvas, como o medo de não reconhecer aquele lugar e, pior ainda, 

não se identificar nele: “Subitamente, Antero sentiu um calafrio por desimaginar, 

propositadamente, o Gove e o Bunjéi. Temia qualquer choque emocional em lhe 

apontarem e ele dizer não, não era aqui” (p. 189). 

Na viagem de Antero pelo interior, o pacto com a terra angolana e o sentimento 

de pertença são adubados pela água da chuva de que o personagem tanta falta sentia: “o 

tio Antero é mesmo um apaixonado pela chuva. A chuva é namorada dele” (ACR, p. 

325). A chuva, inclusive, é um dos temas recorrentes na produção do autor – em 2007, 

Manuel Rui lançou o livro de poemas Ombela em edição bilíngue (português e 

umbundo) – e também faz-se marcante dessa narrativa em especial. 
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Optamos por selecionar vários trechos do romance para exemplificar como esse 

é um tema recorrente ao longo da obra, quase como um elemento a sustentar o texto.  

Seguem:  

Sentir a água. O cheiro da terra. É diferente do Huambo, chuva até 

nem é a palavra mais própria, é ombela!, mas é chuva, sabes, Chico, 

nós nascemos e crescemos com a chuva, ela própria nos ensinava os 

caminhos da caça ou a descoberta da fruta do mato e os tortulhos [...] 

(ACR, p. 56) 

 

*** 

Caramba! Não troco isto por nada. Sinto a minha infância, este cheiro 

da terra molhada [...] (p. 92) 

 

*** 

Antero com as mãos nos braços da cadeira de baloiço e a ver a chuva 

mesmo defronte dele, o barulho das goteiras espessas que caíam de 

todos os lados do telhado e coberturas dos quintais da vivenda, e ele 

com uma atenção especial no sentido que a água tanta, na maneira de 

pedaços ritmados de uma cascata sólida, escorria em uníssono de 

música, e como que direccionada de intenção solene para não inundar 

nem tão-pouco ocultar a relva e entrar no coração da terra. [...] A 

chuva é igual como antigamente. Chove! Chove! (p. 94). 

 

*** 

Estava sozinho numa confiança e cumplicidade confidencial com a 

chuva (p. 100). 

 

*** 

E isso é que Antero gostava e pensava que a chuva lhe dava um 

apetecido esquecimento porque não pensava quase nada nos 

problemas ou mais ou menos os problemas iam rolando com as águas 

da chuva que corriam pelas ribanceiras da cidade [...] que esse feliz 

fechamento terapêutico que a chuva lhe dava (p. 126) 

 

*** 

o Juca que andou aqui, sempre no mato, a dar tiros, não entende que 

eu sou uma pessoa que tem o feitiço da chuva, de upuli wombela
20

, e 

nem posso contar a ninguém, porque ninguém vai acreditar ou podem-

me perseguir, mas eu agora mesmo é que chamei a chuva e nem sabia 

que tinha este poder [...] (p. 158) 

 

 

A nosso ver, a chuva é excessivamente referida na narrativa por ser mais um 

elemento a sustentar a força da terra, pois essa água, que é característica da região, 

fertiliza o solo e faz levantar um cheiro acolhedor, capaz de despertar nostalgia e 

transportar Antero para o tempo da infância. Chuva e terra são, assim, dois lados de uma 

mesma moeda cartogramática.  

                                                           
20

 Homem incriminado de comandar na chuva. (ACR, p. 158) 
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Em um dos poemas do autor, publicado em 1964 no último número da revista 

Mensagem com o título “Não vale a pena pisar” e, depois, rebatizado como “Nossa 

força”, acrescenta-se, ainda, outra imagem ao casamento terra-chuva: a da resistência e 

do renascimento. Seguem os versos:  

 

O capim não foi plantado 

nem tratado, 

e cresceu. É força 

tudo força 

que vem da força da terra. 

Mas o capim está a arder 

e a força que vem da terra 

com a pujança da queimada 

parece desaparecer. 

Mas não! Basta a primeira chuvada 

para o capim renascer.  

 

(in SORRENTI, 2017, p. 85)  

 

Assim como, a princípio, a força da terra desaparece com o fogo, a chuva, com 

seu poder renovador, pode fazê-la renascer. O mesmo se dá com os sentimentos que 

Antero nutre com relação à pátria, os quais, conforme o personagem avança pelo 

interior, vão brotando em elogios e declarações. Aos sobrinhos, em um momento da 

narrativa, afirma: “Mesmo assim, depois de me terem expulsado da minha terra, agora 

estou a viver um dos melhores momentos da minha vida. A vossa tia e os vossos 

primos, lá em Portugal, nem fazem ideia nem pensam que no meio de tanta desgraça 

que aconteceu, o Huambo está a andar para frente” (p. 108, grifo nosso). E, depois, 

reforça: “Pensava que nunca mais voltava a saborear o barulho e o fresco desta chuva e 

desta terra. Eu quero morrer aqui.” (p. 160).   

Pelas citações acima elencadas, percebemos como a temática da “minha terra”, 

presente na poesia de Maia Ferreira na primeira metade do século XIX, é retomada 

cento e cinquenta anos depois, a partir da experiência de retorno do personagem. 

“Minha terra” torna-se um grito a explodir da garganta, por exemplo, quando Antero 

está olhando para o rio Lufefena – “entrando na ponte, virou-se para o céu e começou a 

gritar, ‘esta terra é minha! Esta terra é minha! Vão-se todos foder com a política e outras 

que esta terra é minha!’” (ACR, p. 183) – e também, já ao final do romance, quando 

está de regresso para Portugal: “Gritava, a chorar, que eu não quero sair da minha terra, 

que já saí daqui expulso” (p. 337).  
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Em outros momentos, a “terra” é referida com o uso do pronome possessivo 

“nossa” (cf. p. 31, 64, 94, 108, 179, 225, 328), coletivizando esse sentido de pertença a 

um local que, apesar de não mais estar sob o jugo da violência colonial, ainda carece ser 

(re)descoberto pelos seus próprios filhos: “Sabem uma coisa? O meu maior sonho era 

voltar aqui, para a nossa terra e dormir sempre ao relento para não perder nada do que 

se pode ver, ouvir e cheirar” (ACR, p. 108). 

 O livro de Manuel Rui Monteiro constrói-se, quase todo, em travessia por essa 

“[minha]/[nossa] terra”, o que levou o pesquisador Luis Maria Veiga a afirmar, em 

resenha sobre o romance, que a linha principal do texto é  

 

essa viagem  de  Térinho  a  uma Angola profunda, à verdade telúrica 

de que ele já fez parte: viagem que principia  em  Luanda,  [...] tem  

sequência  na  cidade  onde  ele  não progredira  nos  estudos,  agora  

denominada  Huambo,  e  continua  na parcial road-novel   (uma  

transposição  do road-movie para  o  campo literário) num jipe em 

busca da casa do rio. (2008, p. 2, grifo nosso) 

 

 

Nessa “viagem de Antero rever a terra” (ACR, p. 183), ao passar pela Cáala, a 

caminho do Bunjéi e do Gove, o personagem, assim como Emídio, sente a necessidade 

de saltar do jipe e colocar os pés no chão, reforçando o simbolismo desse ato: “Antero 

sentia-se como que encarcerado, porque queria andar a pé o dia inteiro [...] E, aos olhos 

de Antero, a Caála parecia-lhe o lugar de onde ele nunca havia saído mas acabava de 

chegar, fazendo fingimento de nunca ter estado ali” (p. 200-201).  

A cartografia dessa “Angola profunda” se apresenta em diversos momentos, 

marcada por signos como mapa e bússola. Vários caminhos são traçados e desenhados 

ao longo de nossa leitura, seja pelo percurso planejado para essa travessia – 

 

Juca tem um mapa da província do Huambo sobre a mesa. Antero e 

Nando atentos.  

<<Então, vamos pela Caála. Depois de amanhã. Vamos deixar os 

camiões seguirem viagem, e indo pela Caála, com calma, fazendo 

paragens, estaremos a almoçar na lanchô do Gove lá pelas duas da 

tarde. [...] Hora de chegada, regressada aqui, cerca das sete e meia da 

noite, como a gente volta pela estrada dos quartéis, apanhamos bom 

caminho, que foi arranjado faz pouco tempo. Está?>> (ACR, p. 165, 

grifo nosso) 

 

– seja pelas lembranças de Antero, como, por exemplo, quando ele se recorda de 

quando era caçador e viajava do Gove ao Kuanhama – 
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<<Viagens! Viagens!>> E o rosto de Antero todo se sorriu e a cadeira 

foi ajeitada com os braços. A escova da barba na mão direita parecia 

uma bússola. [...] E o percurso era, <<estão a ver, já tínhamos saído do 

Gove e atravessado o rio Cunene por cima da laje, Bunjéi, Rioco, 

Anhara, Galangue, Cinquenta, Kuvango, Indungo, Cassinga, Cavin-

dere, Mupa, Evale, Ongiva, Namacunde e Ochicongo-fronteira, se 

avariássemos no mato dormíamos aí e ainda podíamos ter a sorte de 

caçar>> [...] (ACR, p. 114, grifo nosso)  
 

– seja até mesmo por meio do roteiro apresentado pelo primo Juca, onde, 

cartogramamente, se destacam referências históricas que contrapõem o tempo de paz 

do presente ao recente período de guerra:  

 

Antero, como é que vai a nossa viagem? Sabes que saímos do 

Huambo e, no mapa, andámos na direção do mar até ali na Caála, e 

depois flectimos para baixo, vamos passar, estamos quase a passar a 

Fazenda Pelisa, estás a ver? Depois o Sambo. E a seguir o Bunjéi que 

é, praticamente, já província da Huíla e, a seguir, subimos para o 

Gove. Claro que podíamos ter saído do Huambo directos, mas assim 

não tinhas visto a Caála nem podias apreciar o resto do caminho que 

tu conheces melhor do que eu, porque no teu tempo e do meu pai 

vocês andavam nas calmas, sem tiros e eu cresci com os tiros, andei 

na desminagem e só agora estou a andar com paz [...] (p. 216, grifo 

nosso) 

 

As muitas referências ao mapa, e a demarcação do nome de cada lugar visitado, 

se justificam no próprio texto. Em certo momento, os viajantes se assustam quando 

questionam o nome do lugar em que estão e um dos moradores informa ser Santarém. 

Antero explica:  

 

<<[...] Nesse tempo, antes de mim e nem sei se é antes do mais-velho, 

os da quarta classe foram fazer exame e, conforme o que tinham 

aprendido na geografia portuguesa, começaram a pôr nome em 

pequenas povoações que se iam formando. Ele tem razão. E acho que 

ainda havia Santarém, Viseu e Nova Sintra. É mais para ali naquela 

rota.>> (RUI, 2007, p. 271, grifo nosso) 

 

Foi como uma forma de combater esse desconhecimento que os escritores de 

países africanos colonizados passaram a inscrever, no mapa dos seus textos, a geografia 

local com as inscrições e definições que lhe são próprias, como vimos com Craveirinha 

a partir do poema citado no capítulo anterior. No presente da narrativa de Manuel Rui, 

vemos como os filhos do país independente já têm a oportunidade de conhecer, a partir 

dessa disciplina, as marcas topográficas de seu país com os nomes que lhes são 
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correspondentes, como sinaliza a sobrinha Magui: “Foram obrigados a sair daqui até a 

Namíbia, que eu já estudei em geografia, passa-se na ponte do rio Cunene” (ACR, p. 

116).  

Apesar das lembranças despertadas nessa viagem, Antero já consegue perceber as 

mudanças que se passaram naqueles locais, e a identificação não é – não pode ser – 

completa. Por exemplo: no reencontro com a cidade onde passara a infância, antes 

Nova Lisboa, agora Huambo, Antero tem a impressão de que era, ao contrário do que 

achava de Luanda, “uma cidade nova, desconhecida e fascinante”, subjetivamente 

figurando, para ele, “noutro mapa e por isso ele se articulava como se tivesse numa 

sonambulação” (ACR, p. 103, grifo nosso).  

Ao chegar ao Huambo, o personagem é tomado pela emoção do reencontro e, ao 

mesmo tempo, pelo sentimento de nostalgia quando identifica as transformações que lá 

se deram em três décadas:  

 

Antero ficou num silêncio de cautelas e constrangimento porque 

queria dizer em voz alta o nome de cada lugar, de casa, vivenda e das 

pessoas que ele conhecera morando ali mas aquele bocado de cidade 

para ele já estava diferente porque nas varandas das casas, nas 

bicicletas, motorizadas e conduzindo carros era tudo negros. (ACR, p. 

90, grifo nosso) 

 

As mudanças, visíveis na arquitetura e na organização da cidade, eram percebidas 

também “na cara das pessoas, dá impressão que deixaram de andar com os olhos no 

chão e toda a gente circula como donos da cidade, o que não era assim antigamente” 

(ACR, p. 148).  

O romance, em diversos momentos, mostrará as mudanças que podem ser 

observadas no país depois de 1975, especialmente nos locais distantes de Luanda. O 

status diferente percebido pelo personagem com relação aos negros nos remete a um 

comentário feito por Manuel Rui em entrevista a Michel Laban sobre a sua infância no 

Huambo. Resgatemos:  

 

Em primeiro lugar, é preciso recuar e ver o Huambo desse tempo. O 

Huambo era uma cidade muito específica, em que não acontecia uma 

pequena-burguesia negra, em que, me recordo, andava eu no meu 5º 

ano do liceu quando apareceu o primeiro funcionário da secretaria da 

escola comercial negro, ido daqui de Luanda... [...] Porque o Huambo 

era uma cidade onde a piscina tinha uma tabuleta: <<Só é permitido 

nadar a brancos>>... (in LABAN, 1991, p. 713)  
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Traça-se, aqui, uma diferença significativa com relação a Luanda, onde houve o 

que muitos pesquisadores chamam de “elite crioula”, formada, segundo Jill Dias, por 

“desde os descendentes de europeus, nascidos localmente (tanto brancos como 

mestiços) aos africanos destribalizados, mais ou menos adaptados à cultura europeia” 

(1984, p. 63). Na capital – que chegou a ser chamada de Luanda, ilha crioula por Mario 

António Fernandes de Oliveira (1968) – era possível ver, com maior frequência, a 

existência desse “grupo intermediário”, o que justifica que alguns negros e mestiços 

ocupassem posições de privilégio e poder. Mais uma diferença com relação a Luanda, 

sua história e sua gente é destacada pelo romance.  

Depois da independência, portanto, já é possível que os negros passem a 

frequentar certos espaços, antes a eles proibidos, e também pode ser observada uma 

mudança no seu comportamento, pois agora não estão mais submissos e já se podem 

sentir donos da cidade, o que antes não ocorria. Logo, podemos perceber que, apesar de 

todas as críticas quanto à corrosão de valores observadas no tempo presente, o romance 

nos permite (re)conhecer importantes melhorias e conquistas no pós-1975, escolhendo 

apresentá-las em territórios que ficam “para além de Luanda”. Nas palavras do primo 

Nando: “Já acabou o tempo de um gajo andar a fugir da sua própria terra, caralho!” (p. 

217). 

 

Consideramos interessante destacar ainda que, nesse processo de “redescoberta de 

Angola” que se dá nos dois romances, questionam-se as linhas que desenham o país nos 

mapas oficiais, como demonstram os trechos a seguir, retirados, respectivamente, de A 

casa velha das margens e A casa do rio:  

O mapa real do país de quem eram filhos, e que o ambaquista 

Lourenço Mendes da Conceição d’Andrade descrevera como um 

grande ngúndu
21

, apenas dividido pelos seus naturais acidentes e as 

famílias que lhe trabalhassem, esse mapa eles [os presentes à reunião] 

ainda não lhes podiam antever. (ACVM, p. 281) 

*** 

 

Trouxe uma carta rodoviária de mil novecentos e setenta e dois. Vai 

mais devagar. Atenção! Nova Lisboa: cidade moderna e ampla, 

servida pelo cê éfe de Benguela. Uma das regiões mais prósperas de 

Angola. Belas paisagens e clima de altitude. Hotéis: Residencial, 

                                                           
21

 (Kimb.); restos de edifícios; ruinas; lugares desabitados.  
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Excelsior, África, Ruacaná, Planalto, Estoril, Turismo, Esplanada, 

Roma e Konjevi. Ah! ah! ah! ah! Mas o Sambo vem aqui, eu já tinha 

marcado com esferográfica vermelha, e depois o Bunjéi e, subindo, o 

Gove! É a nossa terra que já existia antes do mapa não é, Nando? 

(ACR, p. 217) 

 

Em A casa velha das margens, faz-se referência a um “mapa real do país”; em A 

casa do rio, por sua vez, a uma “terra que já existia antes do mapa”. Essas observações 

nos remetem às reflexões do geógrafo Cássio Hissa sobre o fato de todo mapa consistir 

em puro jogo de aproximação, simbolismo e invenção. Diz ele:  

 

Os mapas são conjuntos de informações referentes a uma determinada 

área, organizados a partir de símbolos. [...] Portanto, o mapa pode 

também ser compreendido como um sistema de representações. Ele, 

por si só, já é uma leitura, uma síntese, uma introdução à 

interpretação, realizadas por quem o elabora. O mapa não é uma 

reprodução do terreno. Nem mesmo as fotografias o são. Por mais que 

se aproximem do referente, as imagens não são o referente. Além 

disso, elas mobilizam a percepção do observador que, assim, encontra 

vida a partir dos olhos e da visão. (2006, p. 30) 

 

A observação quanto ao fato de os mapas não serem reproduções do terreno, 

mas sim um “convite à interpretação”, nos remete ao curto conto “Sobre o rigor na 

ciência”, do escritor argentino Jorge Luis Borges. Nele, o autor imagina um Império que 

teria desenvolvido um mapa cujo tamanho coincidia com o do território que se queria 

retratar. Recuperemos o texto de Borges na íntegra:  

 

…Naquele império, a Arte da Cartografia alcançou tal Perfeição que o 

mapa de uma única Província ocupava toda uma Cidade, e o mapa do 

império, toda uma Província. Com o tempo, esses Mapas Desmedidos 

não foram satisfatórios e os Colégios de Cartógrafos levantaram um 

Mapa do Império, que tinha o tamanho do Império e coincidia com ele 

ponto por ponto. Menos Dedicadas ao Estudo da Cartografia, as 

Gerações Seguintes entenderam que esse dilatado Mapa era Inútil e 

não sem Impiedade entregaram-no às Inclemências do Sol e dos 

Invernos. Nos desertos do Oeste perduram despedaçadas Ruínas do 

Mapa, habitadas por Animais e por Mendigos; em todo o país não há 

outra relíquia das Disciplinas Geográficas. (BORGES, 1999, p. 247) 

 

Como lemos no micro-conto, uma escala que busque total correspondência com o 

terreno que se quer representar torna-se, portanto, inútil. E, em vez de ser um demérito, 

essa falta de equivalência pode resultar em um prazeroso exercício de criatividade e 
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imaginação, conforme sinalizam os versos finais do poema “Mapa”, da poetisa polonesa 

Wislawa Szymborska:  

[...] 

Gosto dos mapas porque mentem. 

Porque não dão acesso à verdade crua. 

Porque magnânimos e bem-humorados 

abrem-me na mesa um mundo 

que não é deste mundo. 

 

(2016, p. 317) 

 

Os textos de Arnaldo Santos, Manuel Rui, Jorge Luis Borges, Wislawa 

Szymborska, e tantos outros, apresentam, a seus leitores, os limites de representação dos 

mapas tradicionais, agora já vistos como desenhos e convenções repletos de 

simbolismo. Ao proporem tais questionamentos, os textos constroem suas próprias 

cartografias, que, nas obras angolanas aqui analisadas, se tornam, também, cartogramas 

ficcionais, como indica Laura Cavalcante Padilha:   

Outras formas identitárias se projetam, então, no traçado das 

textualidades produzidas pelo imaginário de outros sujeitos culturais, 

empenhados, como se dá em Angola, em negociar outros sentidos, 

bem como em elaborar enunciações em diferença. Deste modo, 

confronta-se a colonialidade do poder e do saber e se projetam novas e 

surpreendentes cartografias, muitas vezes transformadas em 

instigantes cartogramas que, à linearidade e ao ordenamento dos 

antigos mapas, respondem com desvios, desordens e dissonâncias. 

(PADILHA, 2006, p. 87, grifos nossos). 

 

Tanto A casa velha das margens quanto A casa do rio fazem-se enunciações em 

diferença, contrapondo-se, com desvios e dissonâncias, às representações tradicionais, e 

projetando, nesses criativos mapas literários, novos sentidos atribuídos aos territórios 

visitados pela ficção. Assim como afirmou o pesquisador italiano Franco Moretti ao 

propor um “atlas do romance”, as obras aqui analisadas – e não apenas elas – mostram 

que “a geografia não é um recipiente inerte, não é uma caixa onde a história cultural 

‘ocorre’, mas uma força ativa, que impregna o campo literário e o conforma em 

profundidade” (MORETTI, 2003, p. 13).  

Os deslocamentos dos protagonistas nos mostram, então, que a geografia é uma 

força ativa a produzir sentidos quando viajamos pelos textos literários. Tais trânsitos 

também nos levam a questionar os caminhos trilhados pelo próprio país nos últimos 
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anos, reconhecendo as conquistas, mas, também, revelando denúncias de uma situação 

neocolonial que levou – e está levando – à morte de seu tempo. Lembremos que as duas 

obras foram lançadas depois da independência, em um momento em que a terra/casa 

angolana apresenta-se em ruínas, mas busca estratégias para se reconstruir.   

 

2.3. Uma nação em ruínas  

  

  O romance A casa velha das margens está dividido em cinco capítulos. O 

terceiro, portanto o central, é o que narra o retorno de Emídio à casa/terra de sua 

infância. Não à toa, o primeiro subcapítulo intitula-se “O regresso”. Recuperemos, por 

ora, a emblemática cena em que Emídio, ao rever a Casa Velha do Hombo, depara-se 

com uma situação de “morte, abandono, ruína [...] Um incêndio deixara enegrecidas as 

[suas] paredes” (ACVM, p. 101). Acompanhemos o romance:  

 

AS RUÍNAS da Casa velha seriam de breve visitação, se Emídio nelas 

tivesse entrado apenas em busca dos despojos. Com efeito, dentro 

daquelas paredes de pau-a-pique, que o incêndio devastara até no 

interior de colmo das paredes de barro, pouco ou nada restara das 

coisas que lhe enlevariam nos quijimbuetes
22

 da infância. [...] Ele 

andava em busca de algo que, no fundo de si mesmo, lhe assustava. 

Eram os segredos que aquelas paredes encerraram (ACVM, p. 110-

111).  

 

 

O fogo teria apagado os vestígios dos “papéis todos que o povo entregou no seu 

pai, para ele lhes defender no administrador de Cazengo” (ACVM, p. 104), o que 

tornava suspeita aquela tragédia. Depois de saber sobre o conteúdo das cartas, Emídio 

concluirá que “eles nunca poderiam permitir que a Casa Velha sobrevivesse” (p. 122), 

pois aqueles documentos punham em questão a autoridade e o domínio que os 

estrangeiros reivindicavam sobre a terra angolana. Mais do que os objetos que poderiam 

despertar-lhe lembranças da infância, aquelas paredes encerravam segredos coletivos, os 

quais, como Emídio pensa a princípio, haviam sido destruídos.  

 

Já n’A casa do rio, Antero se recorda, em diversos momentos, onde ficava a 

residência de sua infância, desenhando, por meio de suas descrições, um mapa em nosso 

imaginário e no de seus interlocutores: “Eu já devo estar a repetir-me mas a casa estava 

                                                           
22

 (Kimb.-Kijimbuete); cousa abstracta que chama outra à memória.  
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a cinquenta metros do rio Cunene e a noventa e sete, noventa e oito quilómetros da 

Caála e, do outro lado do rio, é a serra do Tchimbirundu. Aka! Prima. Nessa serra, 

macacos, javalis, jiboias e cobras era demais” (ACR, p. 73). Ao chegar a esse lugar, no 

entanto, em vez da emoção do tão ansiado reencontro, ele experimenta os sentimentos 

de tristeza e frustração, pois a construção que procurava não estava mais ali. Seguem as 

palavras de Nando: “Aqui deveria ter sido a vossa casa. Eu não sei mas o Juca domina 

estes territórios e tu também. Ele disse que era a vossa casa. A casa do Bunjéi. Ouve 

bem. Não vês que foi arrasada?” (ACR, p. 269).  

A decepção é enorme porque “Antero reiniciava a memória da topografia antiga. 

A casa. Tinha tudo sempre preparado como um recital” (p. 280), o qual repetidamente 

descrevia para parentes, amigos e conhecidos. O personagem fica, então, sabendo que a 

construção fora submersa para dar lugar a uma barragem, ao que reage: “Não, não pode 

ser, a nossa casa afundada, não pode ser!” (ACR, p. 291).  

O protagonista ouve do meio-irmão Pakito:  

 

<<Foi lindo. Deitaram foguetes. Estiveram presentes alguns donos das 

casas que receberam o dinheiro que o Estado deu. O falecido pai do 

Ruby ainda me falou, Pakito porque é que não requeres, vocês iam 

receber o maior quinhão e ainda não sei quê, porque a vossa casa era 

um palácio e a água a subir, a subir, a subir, foi bonito, [...] mais 

muitos foguetes e a água começou a cobrir tudo parecia uma seca ao 

contrário. Foi aí que eu pensei que o Gove antigo, agora, dormia 

debaixo da água da barragem>>. (ACR, p. 290-291).  

 

Resgatando o binômio apontado no início desse capítulo, ou seja, na casa como 

um duplo metafórico da própria terra, podemos pensar que ambos os romances se 

passam em momentos em que, assim como a casa de infância dos dois personagens, a 

nação também se apresentava em destroços. Angola foi arruinada seja pela violência da 

colonização, como no período histórico retratado por A casa velha das margens, seja 

pela prevalência, em A casa do rio, de valores neocoloniais, como a ambição, a 

exploração e o individualismo.  

É importante destacarmos, ainda, que, apesar de a narrativa escrita por Arnaldo 

Santos se passar no final do século XIX, o romance foi lançado cerca de um século 

depois, ou seja, em 1999. Angola já era uma nação independente, mas não 

experimentava, ainda, a paz tão ansiada, pois estava sob os flagelos de uma guerra civil 

que já se estendia há pouco mais de duas décadas. A terra angolana estava, então, 

dilacerada, assim como a casa que Emídio reencontrara ao retornar para Massangano.  
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Uma das denúncias mais marcantes presente na obra de Arnaldo Santos é o 

desrespeito, por parte dos colonizadores, quanto à concepção e ao uso tradicional da 

terra, valorizando-a apenas como mercadoria e não reconhecendo a dimensão simbólica 

e utilitária a ela atribuída pelas populações tradicionais que dela se servem.  

A pesquisadora Ana Cláudia da Silva, em O rio e a casa: imagens do tempo na 

ficção de Mia Couto, afirma o seguinte quanto à concepção tradicional africana da terra:  

   

O afastamento do homem africano contemporâneo das religiões 

tradicionais – cuja lógica vem sendo substituída pela da economia de 

mercado – é um dos fatores que permitem a degradação ambiental e o 

desmatamento; a terra, por exemplo, que antes era considerada uma 

herança coletiva dos antepassados e por isso devia ser conservada, 

perde valor sagrado e ganha valor de mercado, o que possibilita sua 

divisão e a exploração inadequada de seus recursos. (SILVA, 2010, p. 

188, grifo nosso).  

 

Ao abordar essa mudança de valores, a pesquisadora recupera a famosa carta do 

cacique Seattle, da tribo Suquamish, do Estado de Washington, enviada ao presidente 

dos Estados Unidos, Francis Pierce, em 1885. Como resposta à tentativa de compra do 

território ocupado pelos povos originários, o autor, mesmo sabendo que frente à recusa 

os homens brancos chegariam com armas e tomariam à força o que ambicionavam, 

escreveu o seguinte: 

Sabemos que o homem branco não compreende nossos costumes. 

Uma porção de terra, para ele, tem o mesmo significado que 

qualquer outra, pois é um forasteiro que vem à noite e extrai da terra 

aquilo que necessita. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga, e 

quando ele a conquista, prossegue seu caminho. Deixa pra trás os 

túmulos de seus antepassados e não se incomoda. Rapta da terra 

aquilo que seria de seus filhos e não se importa. A sepultura de seu 

pai e os direitos de seus filhos são esquecidos. Trata sua mãe, a 

terra, e seu irmão, o céu, como coisas que possam ser compradas, 

saqueadas, vendidas como carneiros ou enfeites coloridos. Seu 

apetite devorará a terra, deixando somente um deserto.
23

   

  

A terra, para além de ser fonte de subsistência, era, portanto, o espaço do 

sagrado, especialmente por corresponder a uma herança coletiva dos antepassados. A 

historiadora Isabel Castro Henriques também demonstrou que a ocupação do território 

                                                           
23

 “Carta do Cacique Seattle ao Presidente Norte-americano. Texto de domínio público distribuído pela 

ONU”. Disponível em https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2254017 Acesso em 16 de 

janeiro de 2019.   

https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2254017
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africano pelos europeus teve como uma de suas principais consequências a alteração dos 

valores simbólicos à terra atribuídos; antes morada dos ancestrais, passou a ser 

concebida e tratada como moeda de disputas, objeto de ambição etc. Recuperemos as 

palavras da historiadora: 

 

A conquista colonial, geralmente estudada nas suas práticas militares, 

que reforçam a dominação dos homens, esquece o elemento crucial da 

construção do edifício colonial: a metamorfose da “terra” – e dos 

“territórios” – africanos, substituídos pelo território colonial, gerido 

pela administração colonial e pelos colonos. Ou seja, procura 

transformar-se a terra africana (que integra, não o esqueçamos, o 

espaço religioso ou sagrado), em simples território europeu, o que 

expulsa as forças religiosas africanas, operação indispensável à 

laicização da terra e que precede e autoriza a sua comercialização. 

Pode dizer-se que encontramos aqui o suporte fundamental que separa 

os africanos dos europeus: para os africanos a terra não é valor de 

troca, pois ela não pertence ao grupo senão graças à mediação dos 

espíritos; para os europeus a terra só adquire o seu vero sentido 

comercial a partir do momento em que pode ser apropriada por uma 

pessoa que, por esta via, a pode propor no mercado. O valor de uso 

social e simbólico opõe-se neste caso de maneira violenta ao valor de 

troca. (HENRIQUES, 2003, p. 4-5, grifo nosso) 

 

Em A casa velha das margens, mostra-se esse descaso com o valor de uso social 

e simbólico da terra promovido pela invasão colonial. Em uma das cartas que estavam 

na posse de António Mendonça, registrava-se uma desavença entre um poderoso 

comerciante e proprietário da fazenda Monte Bello, chamado Augusto de Freitas, e o 

Soba Káboko Kilumbu. O motivo era a disputa por terras a este deixadas de herança por 

um parente próximo, defendidas não “tanto pelo valor material [...] mas pelo poder 

místico que lhe inspirava essa herança do seu mais velho parente” (ACVM, p. 179). Era 

pelos espíritos ali enterrados que o Káboko reclamava aquele pedaço de chão. 

Quanto à fazenda Prototypo, que depois viria a ser visitada por Emídio, não 

escapavam denúncias semelhantes:  

 

E a verdade rumorou sozinha nos ventos, não se sabe quem lhe criou, 

donde nasceu, quem lhe ampliou nos seus ecos, mas assim ficou nas 

mentes dos povos das Margens: os espíritos estavam zangados porque 

os jingundos
24

 dos antepassados estavam a ser entregues. Essas terras 

onde as antigas famílias dos sobados semeavam e colhiam, 

abandonando-lhes em seguida para pousio, onde dormiam os ossos 

dos muculundundos
25

, não podiam ser alienadas. (ACVM, p. 198)  

                                                           
24

 (Kimb.-Jingundu); lugares desabitados, abandonados.  
25

 (Kimb.) antepassados.  
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As denúncias da usurpação da terra pelo uso da força e as injustiças contra as 

famílias que as deveriam possuir foram, inclusive, alguns dos motivos que levaram ao 

incêndio do escritório da Casa Velha e ao posterior assassinato de Ngana Makanda. 

Como já dissemos, as cartas que ele guardava asseguravam às populações que lá viviam 

o direito de se apossarem de seu território, pois eram “documentos de concessão das 

terras” (ACVM, p. 104), como informa o narrador:  

 

A Casa Velha estava condenada desde há muito; talvez desde o tempo 

em que seu pai começara a reunir naquele pequeno quarto, 

atravancado de estantes, bancadas e mesas, muitos frascos e pilões, 

livros, cadernos, manuais, dicionários, escrituras e demais mucandas 

que contavam dos acontecimentos das Margens. (ACVM, p. 116) 

 

Emídio descobriria, mais tarde, por aquelas linhas, que “o povo faz tempo que 

estava a pedir a expulsão dos brancos que tiraram as terras dos povos. Eram dos seus 

antigos direitos que eles queriam ver respeitados” (ACVM, p. 242). Naquele documento 

constava a “atestação dos sagrados direitos naturais, sobre estas terras do país das 

Margens” (p. 328), o que ameaçava os sonhos de cobiça dos colonos.  

Além das cartas, que “pretendiam transformar as Margens num berço de 

cidadania da província” (ACVM, p 246), o protagonista, depois do contato com o mais-

velho Lourenço Mendes, também assume-se como herdeiro da “Carta de Kijinganu”, a 

“carta da discórdia”, a qual “tinha vindo apenas para exigir” (p, 246), comprometendo-

se a preservá-la e divulgá-la em local e momento propícios.  

De posse desses importantes registros, denúncias e revelações, já de retorno a 

Luanda, o sonho de Emídio seria divulgar aquele conteúdo no Fórum dos filhos do país, 

realizado no bairro dos Coqueiros em 21 de Abril de 1890. Ali estariam reunidos os 

combativos jornalistas do movimento da “imprensa livre angolana” a que já fizemos 

referência, defendendo, nesse encontro, seus direitos:  

 

Era ali, onde ele poderia encontrar o espírito da “Carta de Kijinganu”. 

Era ali onde ele poderia encontrar terra firme para vir a dar a conhecer 

a sua mucanda. No fundo, os casos que iam ser discutidos não eram os 

mesmos que tinham inspirado [Lourenço,] o velho ambaquista de 

Quiongua? Tanto de um lado como de outro, ele sempre estava vendo 

a mesma maka. Os filhos do país desapossados dos seus direitos. 

(ACVM, p. 267, grifo nosso). 
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Era isso que Emídio queria que os outros também soubessem: que as 

reivindicações dos habitantes da capital eram semelhantes às das populações que 

sobreviviam no interior e estavam perdendo suas terras para os conquistadores. Como o 

romance nos revela, a verdadeira autonomia de Angola só seria conquistada se 

estendida ao povo das Margens que seu pai tanto protegera. É como se o autor nos 

lembrasse, em pleno período de guerra civil, que não é possível um país ser considerado 

independente se só alguns puderem se beneficiar desse novo status político. Por meio da 

ficção de Arnaldo Santos, as palavras do personagem Mamede Sant’Anna e Palma 

continuam a clamar cerca de cem anos depois: “o nosso país ainda não existe!” 

(ACVM, p. 281).   

Emídio, ao acompanhar as discussões que naquele Fórum se davam, percebe que 

ainda não seria esse o momento da transformação que tanto almejava. Parece-nos que o 

autor deseja sinalizar o mesmo quando do lançamento de sua grande obra: ainda haveria 

um longo caminho a ser trilhado para garantir aos naturais de Angola a verdadeira posse 

de suas terras. Recuperemos, mais uma vez, o romance de Arnaldo Santos: 

 

Aquele, não podia ser ainda o fórum dos filhos de país, pensou Emídio 

Mendonça. Um caminho longo ainda haveria que ser palmilhado até 

que os filhos do país fossem “senhores naturais... das suas terras”, os 

muêne’xi, sem qualquer engano de tradução, e que por isso, deviam 

ser os indicados a fazer seus contratos de comércio e de protecção 

com os estrangeiros, e pensar soberanamente nos seus destinos, como 

pensava e escrevera José de Fontes Pereira no artigo publicado no 

finado “Arauto Africano”. Ainda muito haveria que esperar até que os 

filhos de Loanda, pudessem compreender a carta do ambaquista, 

pensou Emídio Mendonça. (ACVM, p. 282-283, grifo do autor) 

 

Emídio não divulgou aquele papel, na ocasião, por se sentir intimidado depois 

de perceber o desconhecimento, a indiferença e o desmerecimento dos caluandas quanto 

aos dramas das populações que se localizavam “depois daquela terra de Loanda”, 

desconhecimento este que o próprio romance tenta combater: 

 

Intimidara-se porque rápidamente se dera conta que os caluandas 

viviam em outro país, e depois daquela terra de Loanda só havia o 

mato do qual falavam descuidadamente, ou com alguma impaciência 

se, porventura, a ginguba e a fuba tardassem a chegar no Terreiro 

Público, ou no mercado da Caponta. (ACVM, pp. 325-326, grifo 

nosso). 
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Na sua avaliação, portanto, os habitantes da capital não estavam, ainda, 

preparados para acolher as denúncias feitas pela população do interior, pois 

alimentavam preconceitos, estereótipos e indiferença com relação a ela, além de 

divergirem quanto à concepção e aos valores da terra. Ele passaria a se sentir, então, em 

dívida com as famílias nomeadas naquele poderoso documento escrito por Lourenço 

Mendes:  

 

Era uma fileira de raças, cada família das Margens era uma raça, que 

nela se perfilava, era uma fileira de vontades que do fundo da 

memória dos tempos se corporizava naqueles nomes, que o 

ambaquista rasgara no papel. Essas famílias fitavam-lhe desses seus 

aléns confins dos tempos. Estavam ali nas suas mãos, tinham sido 

nomeadas, e a sua dívida aumentava mais e mais, sempre que lhe 

surgiam novos nomes. Afinal, ele era o legítimo detentor da “Carta”, 

era a ele que tinha sido dada, mais do que isso, outorgada como uma 

distinção, e de que ele poderia fazer ou não uso. (ACVM, p. 322-323) 

 

“Essa estória vai sempre continuar...” (p. 147), vaticinara o mais-velho Pascoal a 

Emídio, do alto de sua sabedoria, e a literatura angolana ao longo do tempo, continuará 

a denunciar que sim, que as mesmas histórias de “fortunas, heranças, terras, ganâncias” 

(ACVM, p. 24), lidas em A casa velha das margens, se perpetuarão com o passar dos 

anos, apesar das promessas do contrário. O escritor, à distância de um século do tempo 

diegético de sua obra literária, sabia que muitas guerras, lutas e disputas de imaginário 

ainda haveriam de acontecer para que a independência pudesse, de fato, se consolidar. 

Podemos, portanto, pensar que, quando o livro A casa velha das margens foi editado, o 

“longo tempo” que Emídio vislumbra no final do século XIX ainda estaria à espera de 

realizar-se.  

 

Na obra de Manuel Rui, mostra-se como a impossibilidade de retornar ao kimbo 

onde foram enterrados os antepassados é um dos cruéis flagelos causados pelas guerras:  

 

e olha que isto é povo que fugiu e voltou, e aqui vai indo mas tem 

outros sítios onde ainda ninguém voltou a entrar nos kimbos com 

medo das minas, e então fizeram kimbos novos que nunca são iguais 

aos kimbos donde uma pessoa saiu, aqueles onde estão sepultados os 

mais-velhos, é um problema, mas vai-se resolver, que o pior já passou. 

Conseguiu-se o mais difícil, ficarmos vivos. (ACR, p. 219).  
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Também o romance mostra que a diferença de valores e concepções 

concernentes à terra se apresenta não mais pela ação dos estrangeiros – “brancos do 

Reino, que muitas vezes faziam dessa condição o seu único argumento de domínio”, 

como apresentado no romance de Arnaldo Santos (ACVM, p. 289) –, mas sim pelos 

próprios angolanos, especialmente os que se encontram na capital. Em vez de temer os 

estrangeiros e aqueles que a eles serviam, parte do povo, agora, lamenta a falta de 

condições básicas de sobrevivência, como avalia Juca em conversa com Antero: “No 

teu tempo, o povo tinha medo dos cipaios e do administrador que era como te lembras e 

agora, olha! Não tem medo, mas tem dúvidas e ainda passa fome e não tem roupa! E 

acho que tem medo das dúvidas” (ACR, p. 219). 

A decadência dos valores, que nos faz enxergar a Angola retratada em A casa do 

rio também em uma moldura de ruínas, está basicamente relacionada à ganância e à 

exploração desmedidas, que comprovam que os interesses e valores do colonialismo 

continuam a sustentar pensamentos e atitudes no tempo presente. O pesquisador 

português Boaventura de Sousa Santos, em texto intitulado “O colonialismo e o século 

XXI”, afirma:    

Uma reflexão mais aprofundada dos últimos 60 anos leva-me a 

concluir que o que quase terminou com os processos de independência 

do século XX foi uma forma específica de colonialismo, e não o 

colonialismo como modo de dominação. A forma que quase terminou 

foi o que se pode designar por colonialismo histórico caracterizado 

pela ocupação territorial estrangeira. Mas o modo de dominação 

colonial continuou sob outras formas e, se as considerarmos como tal, 

o colonialismo está talvez hoje tão vigente e violento como no 

passado
26

.  

 

A sobrevivência do colonialismo é explicitamente referida no texto de Manuel 

Rui, quando, por exemplo, Luanda se apresenta entregue a grandes negócios 

empresariais, práticas comparadas às dos portugueses de antigamente:  

 

Hoje, também há administradores, só que não há contratados, e as 

pessoas só aparecem na cidade quase por curiosidade, para ver como 

as coisas estão a andar, mas não andam com medo de encontrar os 

caputos a dar ordem, mal sabem elas que os caputos estão a segurar os 

                                                           
26

 O referido artigo foi dedicado à memória de Marielle Franco, ativista social e parlamentar 

negra assassinada por execução sumária, em 14 de março de 2018, crime não solucionado até o 

momento de conclusão desta tese. Texto disponível em http://cee.fiocruz.br/?q=boaventura-o-

colonialismo-e-o-seculo-xxi Acesso em 3 de novembro de 2018. 

http://cee.fiocruz.br/?q=boaventura-o-colonialismo-e-o-seculo-xxi
http://cee.fiocruz.br/?q=boaventura-o-colonialismo-e-o-seculo-xxi
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altos negócios em Luanda como bancos, empresas de construção civil 

[...] (ACR, p. 203)  

 

Há também, em outros momentos, referências a “desumanidades” e “tiros” que 

permanecem, agora disparados por indivíduos, e não agentes governamentais: 

 

Também há seres humanos que matam leões só por diversão e não é 

por isso que deixam de ser humanos e mesmo outros que praticaram 

desumanidades aqui no tempo colonial, e entre nós, depois da 

independência. (ACR, p. 276) 

 

*** 

como agora com a paz os tiros são todos privados, meu ah! ah! ah!, o 

Estado entrou em férias de gatilho! (ACR, p. 233) 

 

Ou seja, “mudámos de século e o século não mudou nada, pá”, nas palavras de 

Nando (ACR, p. 240), as quais nos remetem à frase que conclui, em uma espécie de 

síntese, o artigo de Boaventura de Sousa Santos acima citado: “A grande armadilha do 

colonialismo insidioso é dar a impressão de um regresso, quando o que regressa nunca 

deixou de estar”
27

. 

A atuação de algumas Organizações Não-Governamentais em solo africano 

muitas vezes vem sendo denunciada como uma nova forma de reprodução dos 

interesses estrangeiros no continente. Ki-Zerbo, historiador e político burquinense, 

apesar de reconhecer a importância do trabalho que muitas delas desenvolvem, 

questiona esse tipo de ajuda “que não traz um desenvolvimento sustentável” e necessita 

de catástrofes para mobilizar recursos “através das imagens de apocalipse que 

mobilizam a piedade e a compaixão dos ocidentais” (KI-ZERBO, 2009, p. 145).  

Essa crítica também está presente no romance de Manuel Rui. Em dado 

momento, Antero e Nando apresentam reflexões interessantes sobre a atuação dessas 

instituições e a participação dos próprios africanos:  

 

<<[...] e ainda tem as ó-éne-gês que são as organizações não 

governamentais, pá! Não é, Nando?>> 

<<Vieram substituir o administrador do Chipindo que te deu berrida 

para a Metrulha! Ah! ah! ah!>>  

<<Podes crer. Mas, antigamente, mandavam menos pessoas e agora 

nem consigo compreender com essas organizações todas, pá, eu, de 

                                                           
27

 Idem.  
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política, caguei-me, mas tem coisas que vocês deviam melhorar, não 

achas Juca?>> 

<<Acho. Mas cuidado. Então quando é para umas coisas nós somos 

vocês e quando é para outras já és nós, já és angolano. Vou-te falar 

com toda a franqueza. Isso é a maior filhadaputice de muitos 

angolanos que vivem em Portugal. Só apontam erros. Mais nada. E, lá, 

andam a levar corrida da polícia [...] Nessas ó-éne-gês tem muitos 

angolanos e angolanas que foram recrutados lá fora porque têm essa 

visão, já falam de garfo e faca!>> (ACR, p. 215).  

 

Em outro momento da narrativa, quando Antero, Juca e Nando estavam a 

caminho de Caála, eles chegam a um kimbo e são recebidos por uma mais-velha que, 

depois de uma breve conversa em umbundo, “foi dentro de uma das casas e trouxe uma 

quinda, de tamanho médio, cheia de mimos” (ACR, p. 244), a qual recusou-se a cobrar, 

aceitando trocar apenas por um maço de cigarros.  

Esse comportamento é observado pelo primo Juca: 

 

<<Térinho! O que é que se passa? Vês como é a nossa terra? Um gajo 

entra num kimbo e recebem-te logo assim, pá! Noutras partes do 

mundo estavas lixado só por entrar na quê? Como é que se diz, 

Nando?>> 

<<Violar a propriedade ou a privacidade, ou o domicílio ou… isso.>> 

(ACR, p. 247) 

 

Assim como em A casa velha das margens, aqui também há um questionamento 

do sentido de “propriedade privada”, apontando para a preferência de que o sentido de 

coletividade prevaleça sobre o individualismo, o egoísmo e a clausura dominantes de 

nosso tempo. Tanto é que Antero, depois da experiência no exterior, onde a terra é 

comercializada e sua posse, privilégio de poucos, já de volta pode valorizar o largo 

terreno que se espalha diante dos seus olhos a se perder de vista: “Este verde, assim 

tanto terreno, é uma maravilha que um gajo só compreende depois de estar fora, onde 

medem a terra a palmo. Sabes, meu? A abundância, às vezes, faz mal” (ACR, p. 209).  

 

Outra denúncia que pode ser observada no romance de Manuel Rui com relação 

ao tempo presente é a de que, apesar de as guerras de libertação e civil já terem sido 

oficialmente superadas, as memórias desse tempo recente muito são referidas pelos 

personagens, principalmente pelas mazelas e pela miséria que se apresentam como 

consequência desse acontecimento histórico, marcado por “terror, bomba e minas. 
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Tiroteio com frequência” (ACR, p. 113). Antero, referindo-se à guerra civil: “mas pior 

do que isso são as granadas, pá. E as minas, que também até matam os animais da selva. 

E os bombardeamentos aéreos, em cima de hospitais e escolas, meu!” (p. 187).  

Em conversa durante a viagem, Juca observa: 

 

[...] mas para quem andou nessa estrada ainda com minas, isto hoje é 

um paraíso, até que nem nos venham mais chatear nem ó-éne-gês ou 

merdas parecidas, deixem-nos só ficar e não venham para aqui fazer 

punhetas para inventarem mais guerras, façam a guerra lá em casa 

deles, não é? (ACR, p. 209) 

 

Esse tempo dos conflitos se faz presente na narrativa por meio das lembranças 

do primo Juca, que os vivenciou intensamente: “coitado, que andou, aí, nessas guerras 

sem sentido, e teve que matar pessoas” (ACR, p. 224). Juca faz referência às 

consequências desse episódio traumático da história de Angola, que continua a flagelar 

a população com perdas materiais e simbólicas:  

 

<< [...] Vou-te contar. Eu nunca pensava estar como estou. Bem, na 

nossa maneira do Huambo, e ver-te aqui, de regresso e contente. Sabes 

que na guerra eu só acreditei numa coisa! Matar os gajos e ficar vivo, 

desculpem mas era assim que eu pensava e agora estou vivo. >> 

 

<<Desculpa, Juca. Estás vivo e rico. Tens de aceitar esta! E os outros 

teus camaradas, ou morreram, ou estão à espera de prótese, ou andam 

de esmola, ou se ajeitaram de qualquer maneira. É mentira Juca? >> 

[...] 

 

<< [...] Juca, quem me dera estar assim, mas a verdade é que uns 

ficaram sem nada, com a roupa do corpo, como o Antero, mas vá lá, 

ainda andou e anda de avião, mas outros, como esse povão de 

deslocados, ficou sem coisas simples como as enxadas, as casas de 

adobe e capim, e o rio para tomar banho, esses, que já eram pobres, 

ficaram sem o cheiro de sua terra e, de repente, apareceram outros que 

ficaram com tudo.>> (ACR, p. 248) 

 

Mais adiante, o romance refere-se novamente às guerras – no plural – que 

flagelaram o Bunjéi, ainda pelas palavras de Juca ao avistar um hospital destruído:  

 

<< E já cá aqui ou aqui já cá estamos meu primo, não é assim profe? 

Atenção. Estou a falar baixo, de muito respeito porque aqui morreu 

muita gente. Muita gente foi morta aqui, sem mais nem menos. 
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Doentes, enfermeiros, médicos, trabalhadores e povo. Povo, sabes 

como é. Velhos, crianças e mulheres com os bebés no colo. Povo, 

naquelas guerras, foi quem desconseguiu correr. Que morreu por não 

fugir. Mataram só gente boa, penso, e se algum bandido foi, é a sorte 

do acaso. Isto aí, à frente, era o hospital da Missão. A frontaria. A 

entrada. Vê. E recorda-te. Pensa. [...]>> (ACR, p. 261) 

 

As viagens pelo interior de Angola nos contam uma parte da história do país do 

ponto de vista dos principais impactados. Não há, aqui, menção aos heróis, mas sim aos 

mutilados, esfarrapados, pedintes, deslocados, gente simples que sobreviveu e vítimas 

desconhecidas. O romance de Manuel Rui, assim como o de Arnaldo Santos, se propõe 

a escrever a história a contrapelo porque estabelece uma relação de empatia não com os 

vencedores, mas com os vencidos, subvertendo, assim, o compromisso firmado entre os 

investigadores historicistas e os dominadores, conforme analisa Walter Benjamin (1994, 

p. 225). 

Isso é possível porque o deslocamento dos personagens não é apenas geográfico, 

mas se desdobra em travessias pelas estórias do povo que também constroem a história 

de Angola. Podemos repetir, assim, em diálogo imaginário com os dois protagonistas, 

as palavras que constam em Cidades invisíveis: “na realidade a sua é uma viagem 

através da memória!” (CALVINO, 1990, p. 93). A memória aqui, no entanto, não é 

individual, mas sim construto simbólico de uma parte da sociedade que sofre com o 

peso do silêncio injusto e da consequente omissão por parte de autoridades.  

 

Voltemos ao romance de Manuel Rui. Mesmo que apresente um país dilacerado 

pela guerra, o texto não deixa de apontar para novos horizontes de esperança. Logo no 

início da narrativa, a partir da recordação de Antero das “conversas optimistas” travadas 

na viagem de avião, apresenta-se a possibilidade de reescrita dessa história: “<< sabe, 

meu caro amigo, o pessoal quando viaja para lá [Portugal] é só dizer mal de Angola e 

quando regressa é uma ansiedade de chegar, e é mesmo, sabe, o cheiro da terra, e isto 

ainda tem pernas para andar, aquilo é que não>>” (ACR, p. 17, grifo nosso). Depois, 

Antero acaba reconhecendo que os que ficaram, mesmo “depois de tanta guerra, morte e 

desgraça estão virados para a frente” (ACR, p. 233, grifo nosso).  

São recorrentes as expressões que apontam perspectivas de Angola conseguir 

“andar para frente” (cf. ACR, p. 18, 108, 179, 211 e 233), assim como faz o 

protagonista, sempre em movimento, do texto. Em um diálogo com a prima Boneca, ela 
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lembra “uma cantiga de soldados que falava assim se eu morrer quem estiver descalço 

use as minhas botas para ir em frente” (p. 113, grifo do autor). Ressaltemos, a 

propósito, que o nome Antero nos leva a pensar na junção dos signos Angola e terra, 

fazendo do personagem, assim, uma espécie de personificação do país que deseja e que 

precisa seguir seu caminho para que se dê uma verdadeira revolução, nos moldes 

definidos por Ki-Zerbo: “A revolução é o inverso do existente. É não só virar a página, 

mas mudar de dicionário” (KI-ZERBO, 2009, p. 19). 

Para que se construa esse “inverso do existente” em Angola, Manuel Rui, em 

uma crônica publicada no Jornal de Angola em 13 de junho de 2018, escreveu sobre a 

importância de se olhar para a população do interior, o que ele também faz por meio de 

seu romance. Vejamos: 

 

A África tem que tomar as suas cautelas pois da descolonização veio o 

neocolonialismo e a imitação de modelos. No caso do nosso país, por 

razões óbvias, país com tanta riqueza e com uma maioria 

exageradamente pobre, posição geoestratégia com a problemática da 

instabilidade dos vizinhos a norte, é necessário recomeçar o país por 

dentro. O país que vive no interior e ainda não beneficia do poder 

autárquico. O país que vive longe do hospital. O país que calcorreia as 

ruas da cidade cada um vendendo bugigangas aos outros, quase 

caricatura do empreendedorismo.  

[...] 

O país virou uma página. Com sabedoria e maturidade. Então torna-se 

necessário curar as feridas da página anterior
28

 (grifo nosso).   

 

Para que essas feridas sejam curadas, faz-se necessário, portanto, “recomeçar o 

país por dentro”, como o romance de Manuel Rui bem demonstra. Também é o que 

propõe Ruy Duarte de Carvalho, escritor e crítico da situação de Angola. Com vistas à 

superação da condição neocolonial que se impôs como soberana em seu país, ele sugere 

a valorização e a adoção de saberes tradicionais para que outra ordem se possa anunciar. 

Recuperemos suas palavras: 

Tentar assim fazer intervir as experiências locais, e não apenas os 

ditames globais, para conjecturar futuros mais favoráveis ao interesse 

comum de todos e não apenas, ou sobretudo, para justificar certos 

presentes e interesses privados e de elite. Garantir a abertura para a 

contribuição de outras culturas, que não somente a ocidental, na 

                                                           
28

 RUI, Manuel. “De Robin dos bosques à nuclear”. Disponível em 

http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/artigos/de_robin_dos_bosques_a_nuclear Acesso em 24 de junho de 

2018.  

http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/artigos/de_robin_dos_bosques_a_nuclear
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programação do nosso presente com vista ao nosso futuro e não só em 

termos de adequação económica mas também de adequação ao 

modelo democrático e de direitos dos homens, das sociedades e das 

minorias. (CARVALHO, 2008b, p. 32)   

 

Os romances mostram como, na programação do presente com vistas ao futuro, 

ainda faz-se necessário garantir a abertura para a contribuição de outras culturas, que 

não somente a ocidental. É o que os dois autores fazem ao elaborar suas obras. Em A 

casa velha das margens, por ter sido escrito com a distância histórica de um século, no 

momento de produção da obra se sabia que muito ainda deveria ser trilhado para que a 

justiça, de fato, fosse feita, sendo a valorização das populações das Margens um aspecto 

fundamental para que esse desejo se realizasse. Já em A casa do rio, cujo tempo 

diegético é muito próximo ao da publicação, apesar dos desmandos no romance 

denunciados, o olhar “para frente” faz-se necessário, também levando em conta as 

tradições, os valores e os modos de vida que sobrevivem no interior.  

Pensar na construção do futuro sem prescindir do passado nos faz lembrar os 

dois viajantes “Para onde vou” e “De onde venho”, personagens de um missosso 

recolhido pelo missionário Héli Chatelain e, aqui, recuperado a partir da obra de Laura 

Cavalcante Padilha. Reproduzimos, a seguir, o missosso na íntegra:  

 

Dois homens caminhavam numa estrada quando encontraram um 

vendedor de vinho de palma. Os viajantes pediram-lhe vinho e o 

homem prometeu satisfazê-los mas com uma condição: de lhe dizerem 

os seus nomes. Um deles falou: Chamo-me De onde venho. O outro: – 

Para onde vou. O homem aplaudiu o primeiro nome e reprovou o 

segundo, negando a Para onde vou o vinho de palma. Começou uma 

discussão e dali saíram à procura do juiz, que ditou logo a sentença. O 

vendedor de vinho de palma perdeu. “Para onde vou” é quem tinha 

razão, porque de onde viemos já nada se pode obter, e, pelo contrário, 

o que se puder encontrar está para onde vou (in PADILHA, 2007, p. 

66) 

 

Como a própria pesquisadora analisa, apesar de se explicitar o futuro como algo 

necessário e desejável, ele não pode deixar de levar em conta o passado. O 

estabelecimento de uma hierarquia de valores se dá por outros personagens que tomam 

a cena – o juiz e o vendedor de vinho de palma –, mas os dois companheiros de viagem 

caminham juntos, lado a lado. O romance de Arnaldo Santos aqui convocado, que nos 

conta de onde Angola veio, soma-se ao de Manuel Rui, que, se não aponta para onde a 
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nação vai, dá dicas de para onde pode ir. Afinal, como disse Juca: “Prà frente é que é 

caminho” (p. 270). 

 

Para refletir sobre as denúncias de uma situação neocolonial, ou, nas palavras de 

Manuel Rui, de “imitação de modelos antigos”, recorremos à imagem das casas 

arruinadas como uma metáfora da degradação dos valores da terra. Vale destacar, 

ainda, que ambos os romances se iniciam com atentados. Vejamos: Emídio fora 

atingido “na cabeça com um grosso tronco de paco, e lhe arrastaram no rio” (ACVM, p. 

9). Antero Salvino, assim que chega, testemunha o assassinato do amigo, “baleado ali 

em frente morto matado, o sangue estava ali a coagular” (ACR, p. 11).  

As cenas iniciais dos dois textos nos levam a questionar se não estaria também a 

casa-nação angolana, no momento da publicação das duas obras, sofrendo uma 

violência praticada por aqueles que nela nasceram, sendo a terra, portanto, vítima de 

metafóricos atentados. Como formas ou sugestões de superar essa situação, conforme 

procuramos demonstrar, os romances nos levam a considerar a necessidade, e até 

mesmo a urgência, de se olhar para outro tempo e para outro(s) espaço(s), com o intuito 

de vislumbrar distintas formas de agir com relação ao outro e em respeito à nação. 

Acreditamos que tais questionamentos são pertinentes nesse esforço de “arrumar a 

casa”, como destacou o angolano Boaventura Cardoso no artigo citado na introdução.  

Ao escrever, quarenta anos depois, um prefácio a Os condenados da terra, a 

argelina Alice Cherki atualiza, em 2002, as análises de Fanon ali encontradas, e 

identifica como é possível reler, à luz da modernidade, a obra escrita no início dos anos 

de 1960, tempo de superação do colonialismo. O que, no presente, nos mostra esse 

texto? – questiona Cherki. A resposta vem a seguir: 

 

A multiplicação dos deixados à margem do crescimento, tanto no Sul 

quanto no Norte, e também a renovação incessante da humilhação e 

do esmagamento subjetivo de todos aqueles que essa mesma 

modernidade designa despudoramente, diante da globalização, como 

os “sem”: sem-pátria, sem-território, e também sem-teto, sem-

trabalho, sem-documentos, sem-direito a um espaço de palavra. (in 

FANON, 2005, p. 20) 

 

Ainda hoje é, portanto, necessário convocar o povo às lutas que permanecem 

atuais. Nas palavras de Fanon,  
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durante o  período colonial, convidava-se o povo a lutar contra a 

opressão. Depois da libertação nacional, convidam-no a lutar contra a 

miséria, o analfabetismo, o subdesenvolvimento. A luta afirma-se, 

continua. O povo verifica que a vida é um combate interminável. 

(2005, p. 111). 

 

Emídio, ainda no século XIX, havia percebido que “dos génios indomáveis do 

país, mesmo só os da natureza ainda resistiam com sucesso; os dos homens, as fomes, 

as doenças, as paixões e os seus medos lhes iam modificando” (ACVM, p. 217). Mais 

de cem anos depois, somos informados, pelas palavras do personagem Nando, de A 

casa do rio, que “o colonialismo foi uma insónia. A descolonização foi um sonho. E 

agora a independência parece um pesadelo. De quem não dormiu e de quem sonhou… 

acordado” (ACR, p. 263-264).  

Restaria, então, aos filhos da terra de hoje, dar continuidade a um projeto 

anterior, como percebe Nando, em conversa com Juca: “Eles [os que vieram antes de 

nós] só acharam nos achamentos e complicaram cinco séculos, que agora é que sobra 

para nós descobrirmos tudo! Os descobrimentos!” (ACR, p. 225). Para que Angola 

possa ser (re)descoberta pelos filhos do país, é preciso, muitas vezes, ir para além de 

Luanda e buscar outros lugares em que a diferença grita sua força e sua presença.  

Essa procura nos leva a pensar no conceito que Foucault cunhou para se opor às 

utopias, sendo estas, segundo o filósofo francês, “espaços [...] essencialmente irreais” 

(FOUCAULT, 2001, p. 415). O pensador, então, propõe a ideia de heterotopia, assim 

por ele definida:  

 

Há, igualmente, e isso provavelmente em qualquer cultura, em 

qualquer civilização, lugares reais, lugares efetivos, lugares que são 

delineados na própria instituição da sociedade e que são espécies de 

contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente realizadas 

nas quais os posicionamentos reais, todos os outros posicionamentos 

reais que se podem encontrar no interior da cultura estão ao mesmo 

tempo representados, contestados e invertidos, espécies de lugares que 

estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente 

localizáveis. Esses lugares, por serem absolutamente diferentes de 

todos os posicionamentos que eles refletem e dos quais eles falam, eu 

os chamarei, em oposição às utopias, de heterotopias. (2001, p. 415). 

 

 

Apesar de Foucault ter identificado espaços fechados como o cemitério, as 

prisões e as clínicas psiquiátricas como exemplares desse conceito, o trânsito por 

Angola, percorrendo diversos espaços que ficam para além das grandes cidades, e o 
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encontro com outras formas de vida longe dos centros tradicionais de poder também 

podem representar a heterotopia, pois apontam para lugares que consistem em “uma 

espécie de contestação simultaneamente mítica e real do espaço em que vivemos” 

(FOUCAULT, 2001, p. 416).  

Se considerarmos os textos como jardins cujos caminhos devem ser percorridos 

pelos leitores, podemos compreender as duas obras à luz da heterotopia foucaultiana, 

uma vez que, nas palavras de Foucault, “o jardim é a menor parcela do mundo e é 

também a totalidade do mundo. O jardim é, desde a mais longínqua Antiguidade, uma 

espécie de heterotopia feliz e universalizante” (FOUCAULT, 2001, p. 418). A casa 

velha das margens e A casa do rio, portanto, tematizam e se tornam, elas próprias, 

heterotópicas.  

 

A casa, até agora por nós pensada como um duplo da terra, também faz alusão, 

segundo as considerações de Bachelard, à constituição do próprio sujeito. Segundo o 

teórico francês, a casa, além de ser o lugar privilegiado da memória, também pode ser 

vista como o reflexo do ser interior, dividido entre a razão e a emoção, representadas, 

respectivamente, pelo sótão e pelo porão. “Com efeito, quase sem comentário, pode-se 

opor a racionalidade do telhado à irracionalidade do porão” (BACHELARD, 1977, p. 

30). Subir e/ou descer as escadas significaria, segundo ele, transitar por distintos estados 

da alma.    

Assim como a casa da infância, os sujeitos que acompanhamos nas narrativas 

também estão, de certa forma, em processo de desconstrução e reconstrução de si, 

cientes, aos poucos, de sua identidade em permanente transformação e negociação. 

Desfazem a percepção de serem indivíduos “inteiros”, fixos, estáveis, ilusão que, 

segundo Lacan, aprendemos desde a infância na chamada “fase do espelho”, na qual “a 

criança [...] se vê ou se ‘imagina’ a si própria refletida – seja literalmente, no espelho, 

seja figurativamente, no ‘espelho’ do olhar do outro – como uma ‘pessoa inteira’” 

(LACAN, 1977, apud HALL, 2006, p. 37). 

Conforme vão transitando e passando por diversas experiências, a imagem dos 

protagonistas se vai apresentando, a eles e a nós, distorcida, como se projetada nos rios 

que se anunciam nos títulos das duas narrativas. Os sujeitos, em sua permanente busca 

por definição, se vão identificando com as águas em movimento. Além das casas, os 

rios também se tornam, assim, elementos fundantes de ambas as narrativas, espelhando 
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a fluidez identitária dos personagens, como procuraremos demonstrar no capítulo a 

seguir.  
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Capítulo 3 - Percursos identitários: imagens difusas 

refletidas no espelho das águas 
 

 

 

Minha alma escorre funda como esses rios. 

José Luandino Vieira (2007, p. 15)  

 

 

naquele momento também começava  

uma viagem nocturna dentro de si mesmo,  

e que dela jamais regressaria.  

Arnaldo Santos (2010, p. 202-203)  

 

 

Quer dizer, um homem nunca deve ficar no meio da ponte  

a matutar atravesso não atravesso.  

Manuel Rui (2007, p. 240) 

 

 

A pesquisadora e professora Sandra Regina Goulart Almeida, ao refletir sobre a 

descoberta, redescoberta e questionamentos de um sujeito sobre si mesmo, ressalta a 

importância da errância nesse processo, pois, segundo ela, “além da relação espaço-

temporal, o conceito de deslocamento está inerentemente ligado à construção 

identitária” (2016, p. 49). A casa velha das margens e A casa do rio dialogam com essa 

assertiva, pois, como já afirmamos, os deslocamentos espaciais realizados por Emídio 

Mendonça e por Antero Salvino, que os levam ao reencontro com sua terra natal, 

tornam-se, ao mesmo tempo, caminhos de transformação dos sujeitos e de 

autorreconhecimento.  

Se antes fizemos referência, a partir dos títulos dos dois romances angolanos, à 

metáfora da casa para tratar do desejo de retorno à terra natal, agora convocamos a 

fluidez e o movimento do rio para pensar a própria concepção e renegociação 

identitária dos sujeitos de destaque das narrativas. Os rios “acabam por se confundir 

com as personagens dos textos, representando os ‘caminhos que se bifurcam’ de suas 

travessias existenciais”, conforme analisado por Tania Macêdo quanto às obras de 

Guimarães Rosa, Luandino Vieira e Mia Couto (apud SILVA, 2010, p. 148). A elas, em 

nossa avaliação, se podem somar as de Arnaldo Santos e Manuel Rui aqui analisadas.  

A primeira epígrafe do presente capítulo, retirada de O livro dos rios, aponta 

para a relação de espelhamento entre sujeito e rio, relação esta também identificada na 

leitura de A casa velha das margens e A casa do rio. O pesquisador Marcelo Brandão 
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Mattos afirmou, a respeito da obra de José Luandino Vieira, que seu protagonista, 

Kenevua/Kapapa/Diamantino, “encena uma travessia pela história nacional, mergulhado 

em suas memórias, para as quais busca um sentido, razão pela qual revisita e procura 

ressignificar seu próprio passado e o de sua terra” (MATTOS, 2012, p. 14). A nosso 

ver, essa avaliação também corresponde aos movimentos – memorialistas e identitários 

– de Emídio e Antero, os quais, em busca de um sentido para sua própria existência, 

ressignificam sua trajetória individual e o passado de sua terra, reconhecendo, cada vez 

mais, que sua alma escorre funda como a água desses rios. É possível afirmar, portanto, 

que, nessas obras, “há muitos rios a diluírem a ideia binária de uma subjetividade 

construída pela ótica da diferença”, ainda pensando a partir das reflexões de Marcelo 

Mattos (MATTOS, 2012, p. 15).  

Nos romances de Arnaldo Santos e Manuel Rui, essa relação de espelhamento 

começa a se anunciar pela ligação quase umbilical que os protagonistas estabelecem 

com os rios-berço de seu nascimento: Emídio é “filho do Lucala” (ACVM, p. 100) e 

Antero havia “nascido aí à beira do rio Cunene” (ACR, p. 35). Há momentos, em ambas 

as narrativas, em que novamente se destaca essa forte identificação, como exemplificam 

os trechos a seguir:   

 

Havia uma catadupa de sons que queriam sair ao mesmo tempo, qual 

torrente igual aquele rio Lucala, o rio da margem em que lhe 

[Emídio] nasceram, e que naquele massangano
29

 disputa com o 

Quanza, a primazia de ser o primeiro nas águas, e nos caudais dos 

seus esteiros que naquela época das chuvas inundavam as margens 

quanzânicas. (ACVM, p. 97, grifo nosso) 

 

***  
 

“[...] e uma coisa que me fez ficar onde estou em Portugal foi ver um 

rio, pá, toda a minha vida foi o rio, vê se me compreendes, mas um rio 

diferente, que o Cunene é um rio que tem muitos mistérios debaixo da 

água dele, e do mato que tem na beira da água dele, as árvores, tudo, 

nem dá para explicar, até o cheiro do ar é outra coisa que eu perdi, e 

mesmo que fosse lá agora se calhar já não sabia sentir, sabes, não é? 

[...] (ACR, p. 52-53, grifos nossos)  

 

Em outras passagens, tanto Emídio quanto Antero apresentam uma comparação 

do rio com o fluxo da vida e o desenvolvimento dos homens, reforçando, assim, a 

relação de espelhamento por nós referida:   

 

                                                           
29

 (Kimb. Masanganu); confluência; foz. (ACVM, p. 363) 
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Se [Emídio] tivesse podido alterar a voz da esteira onde dormia, ouvir-

se-ia proclamar altissonante [...]: – “Atentai gente, como é vária e 

transitória a vida... Atentai como a vida flui, como esse rio que vem 

dos tempos imemoriais do mundo africano... Vivei, vivei e deixai 

viver...” (ACVM, p. 38) 

 

*** 

 

Sabe que um rio tem o seu caminho. Nasce como uma criança. O rio 

Cunene é só um traço muito pequeno de água quando sai da barriga da 

mãe dele que é a terra. A terra do Bié. Depois começa a crescer. A 

comer das margens, a comida que aparece, e a fazer nascer os peixes, 

ele tem que dar curva quando encontra onde não lhe deixam passar. 

Vocês quando vão de avião não vêem as curvas que os rios dão? 

Como as curvas que as pessoas têm que dar na vida. E assim, o rio vai 

ficando mais forte [...] E o rio é assim, uma viagem (ACR, p. 323-

324) 

 

Sujeito e rio metaforicamente se igualam, portanto, em diversos momentos dos 

romances. Em A casa velha das margens e A casa do rio, respectivamente, o Lucala e o 

Cunene são descritos em toda sua força e potência. O primeiro é definido como “um rio 

indomesticado e caprichoso” (ACVM, p. 216), o que Emídio confirmaria em uma 

recente navegação por suas águas: “O rio não perdera o seu génio” (ACVM, p. 216). Já 

o segundo ruma em direção ao sul e se vai agigantando ao longo de seu percurso: “Olha 

o rio Cunene a correr, parece um miúdo, quem diria que quando chega lá em baixo, na 

fronteira com a Namíbia, é um gigante, já recebido de muitos filhos, desaguados nele” 

(ACR, p. 116). Além destes, outros rios também vão sendo referenciados pelas 

narrativas, como, por exemplo, Quango (ACVM, p. 243), Zenza, Bengo e Dande 

(ACVM, p. 326); o Lufefena e o Cunhangama (ACR, p. 183 e 186).  

A convocação de diferentes rios, somada ao papel de destaque que o Lucala e o 

Cunene desempenham, ratifica nossa leitura de que os dois romances buscam novas 

direções e negociações de sentido referentes a Angola, pois tiram o protagonismo que 

historicamente marcou as representações do Kwanza na trajetória da literatura do país. 

Se, como vimos no primeiro capítulo, o espaço urbano de Luanda simbolizou a 

metonímia de uma nação por vir, o Kwanza, por ser o maior rio exclusivamente 

angolano, também já foi, em algumas obras, símbolo da resistência e da força 

observadas em Angola, especialmente no período das lutas por independência. É o que 

afirma Marcelo Brandão Mattos:  
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O rio que nasce em terras angolanas e tem todo o seu curso em 

território nacional sempre foi descrito como metáfora de resistência e 

de soberania, metonímia da natureza local. Em tempos de afirmação 

nacional e luta contra o colonizador, o Kwanza corria caudaloso e 

sereno, correndo soberano pelas terras de Angola. (MATTOS, 2012, 

p. 77) 

 

O pesquisador brasileiro cita, como exemplo, o romance A vida verdadeira de 

Domingos Xavier, de José Luandino Vieira. Nele, “o rio [Kwanza] é referido em sua 

solene e onipotente travessia”, segundo Mattos (2012, p. 77). Citemos, a esse respeito, 

palavras do próprio escritor angolano, retiradas de uma entrevista na qual identifica esse 

rio como a metáfora da nação: “Mas o único rio que corre só o território nacional é este: 

o Cuanza. E, foi a partir daí, eu disse: ‘é o meu rio, eu o conheço’ [...]. E, na minha 

cabeça, o Cuanza começou a aparecer como a grande metáfora da nação, este rio” (in 

LEITE, 2012a, p. 46, grifo nosso). Lembremos, ainda, que ele foi o elemento natural 

escolhido para dar nome à moeda de Angola. 

O esvaziamento da soberania do Kwanza e a inscrição de outros rios nos mapas 

literários aqui analisados potencializam o percurso geográfico que valoriza o 

distanciamento do centro e a busca das margens. Se o mar, na trajetória da literatura 

angolana, fez-se símbolo da travessia colonizadora e ponto de contato dos países 

africanos com outros espaços e outros povos, projetando nosso olhar “para fora”, os rios 

nos levam para dentro do continente e, no caso dos dois romances angolanos, cada vez 

mais para o coração da nação, pois, como afirmou Ana Mafalda Leite, “os rios são 

interiores, são da terra, são indígenas, e o mar é lonjura, estranheza” (LEITE, 2012, p. 

68). Convocar outros rios, reconhecendo-os em sua grandeza, revela a busca por novos 

caminhos a ser percorridos pelos personagens e pela própria nação.  

O fluxo das águas em movimento, que desaguam nos textos-rio de Arnaldo 

Santos e Manuel Rui, também é percebido na caracterização dos próprios protagonistas, 

cuja busca pela segurança de uma casa da infância cede lugar ao reconhecimento da 

inevitabilidade das transformações identitárias por que passam todos os sujeitos, 

principalmente aqueles que se encontram em trânsito permanente. Esse é o caso de 

Emídio e Antero, cujas questões identitárias podem ser pensadas a partir das reflexões 

de Benjamin Abdala Jr. Segundo o pesquisador brasileiro,  

 

através desses contatos e ausências, próprios de uma população 

nômade, em constante circulação e deslocamentos, a identidade 

afirma-se ainda mais como um constante vir-a-ser, sem um porto de 
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chegada, permitindo o afastamento de mitologias essencialistas 

(ABDALA JÚNIOR, 2002, p. 47).  

  

Emídio e Antero são, assim como os rios, sujeitos em constante movimento – 

geográfico e existencial.  O protagonista de A casa do rio justifica que prefere os rios à 

barragem que engoliu a casa de sua infância porque, segundo ele, “barragem é água 

parada, e rio é água em movimento” (ACR, p. 323). Essa fala ecoa a opinião do 

carpinteiro Zacaria, protagonista de outro romance de Manuel Rui, Rioseco (1997), 

narrativa que tem a água como elemento central. Em dado momento dessa outra obra do 

autor, o referido personagem afirma: “Eu não penso no mar. Já te falei que eu sou o rio. 

A água do rio anda sempre. E vai para a frente. Nunca fica parada. É uma água que 

anda. Uma vez falei-te, também, tu sabes que eu sou um rio, já não sei porquê, não 

quero sair daqui” (RUI, 1997, p. 206). Aqui também se dá a identificação dos 

indivíduos com os rios, neste caso por meio da constatação do movimento das águas, 

que espelha o permanente processo de construção, desconstrução e reconstrução dos 

seres.  

Por apresentarem protagonistas que, depois de suas experiências na Europa, 

seguem o exemplo dos rios e não ficam parados, optando por caminhar cada vez mais 

para o interior de seu país natal e efetuando negociações de sentido sobre sua própria 

existência, os textos de Arnaldo Santos e de Manuel Rui nos levam a refletir sobre a 

temática do insílio, a qual será abordada no item a seguir.  

 

 

3.1. ‘Rio é água em movimento’: do desexílio ao insílio  

 

O que chamamos hoje de globalização não é um fenômeno recente, pois, como 

lembra Serge Gruzinski, desde pelo menos o Renascimento “a expansão ocidental não 

parou de provocar mestiçagens nos quatro cantos do mundo e reações de rejeição” 

(2001, p. 18). Os trânsitos globais, portanto, não são novos, mas, devido a todas as 

possibilidades e facilidades tecnológicas que têm intensificado a ocorrência desses 

fluxos de pessoas, mercadorias e informações, esse é um tema que frequentemente tem 

aparecido em textos contemporâneos produzidos por escritores de diversos países. Por 

esse motivo, afirmou Homi Bhabha que “a demografia do novo internacionalismo é a 
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história da migração pós-colonial, as narrativas da diáspora cultural e política, os 

grandes deslocamentos sociais de comunidades camponesas e aborígenes, as poéticas do 

exílio, a prosa austera dos refugiados políticos e econômicos” (2007, p. 24).   

Sigamos convocando Bhabha:  

 

O estudo da literatura mundial poderia ser o estudo do modo pelo qual 

as culturas se reconhecem através de suas projeções de “alteridade”. 

Talvez possamos agora sugerir que histórias transnacionais de 

migrantes, colonizados ou refugiados políticos – essas condições de 

fronteira e divisas – possam ser o terreno da literatura mundial, em 

lugar da transmissão de tradições nacionais, antes o tema central da 

literatura mundial. (BHABHA, 2007, p. 33).  

 

Na mesma linha, Edward Said chegou a afirmar que “nossa época, com a guerra 

moderna, o imperialismo e as ambições quase teológicas dos governantes totalitários, é, 

com efeito, a era do refugiado, da pessoa deslocada, da imigração em massa” (2003, p. 

50), o que teria impacto na própria literatura desses povos, voltada com maior atenção à 

questão dos deslocamentos de sujeitos entre países e das trocas culturais por eles 

estabelecidas.   

É interessante observar que, em um tempo no qual muito se fala sobre a 

“mundialização” de culturas, a “internacionalização” dos sujeitos, o grande número de 

trânsitos internacionais e a “desterritorialização” (cf. HAESBAERT, 2016), deparamo-

nos com dois romances angolanos contemporâneos que vão na contramão dessa 

tendência. Em vez de apresentarem personagens que se deslocam para e pelo exterior, 

buscando o Atlântico como ponto de contato com outros povos e outras nações, ou até 

mesmo ultrapassando fronteiras para transitar dentro do continente africano, os 

protagonistas, no início das narrativas, já estão de volta a Angola, não havendo 

referência espacial a outro país sem ser por meio das lembranças dos personagens.     

A experiência de retorno ao local de origem, experimentada por ambos os 

personagens, foi chamada pelo escritor uruguaio Mário Benedetti de “desexílio” em 

artigo publicado no jornal El País, de Madri, em abril de 1983. Tal texto foi recuperado 

pela pesquisadora Miriam Volpe (2005) para analisar o percurso literário do autor. Em 

“El desexilio”, o escritor uruguaio prevê a “possibilidade do regresso à pátria dos 

cidadãos desse país e dos outros que também sofreram com o exílio provocado pela 

ditadura” (apud VOLPE, 2005, p. 120). Foi quando “a volta para a pátria, a partir 

daquele momento, passaria a ser vista como o retorno à casa” (2005, p. 120, grifo 
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nosso). O romance de Benedetti La borra del café (1992), o primeiro escrito após sua 

volta ao Uruguai, em 1984, não seria, segundo Volpe, “o romance do regresso, mas o de 

uma tentativa de regressão em busca de sua identidade” (2005, p. 119, grifo nosso).  

Apesar do forte e explícito cunho autobiográfico da obra do uruguaio, o que não 

corresponde aos romances angolanos analisados nesta tese, achamos que tal reflexão 

sobre o “desexílio” pode nos ser muito útil para pensar os caminhos dos personagens 

motivados por seu “desejo de querer voltar” (VOLPE, 2005, p. 83), o que neles desperta 

sentimentos de inadequação. 

Citemos o próprio Benedetti:  

 

A nostalgia costuma ser um traço determinante do exílio, mas não 

deve ser descartado que esteja também no desexílio. Assim como a 

pátria não é uma bandeira, nem um hino, mas a soma aproximada de 

nossas infâncias, nossos céus, nossos amigos, nossos mestres, nossos 

amores, nossas ruas, nossas cozinhas, nossas canções, nossos livros, 

nossa língua, nosso sol, assim também o país (e sobretudo o povo) que 

nos acolhe, vai nos contagiando fervores, ódios, palavras, hábitos, 

gestos, paisagens, tradições e rebeldias, e, chega um momento (mais 

ainda se o exílio se prolonga) em que nos convertemos num modesto 

entrocamento de culturas, de presenças, de sonhos. Junto a uma 

concreta esperança de retorno, junto à sensação inequívoca de que a 

antiga nostalgia torna-se noção de pátria, pode ser que vislumbremos 

que o lugar está ocupado pela contra-nostalgia do que hoje temos e 

vamos deixar: a curiosa nostalgia do exílio em plena pátria. (apud 

VOLPE, 2005, p. 149, grifo do autor). 

 

 

Ao longo dos dois romances angolanos, percebemos essa experiência 

compartilhada por Emídio e por Antero, seres marcados por um entrocamento de 

culturas, de presenças, de sonhos que, ao retornar, sentem-se inicialmente deslocados 

em plena pátria, pois estão profundamente marcados por suas vivências em Portugal. 

Vemos, então, que nem sempre o exílio interior corresponde ao exílio territorial, pois, 

mesmo estando de volta, os sujeitos da narrativa não sentem o conforto do retorno nem 

experimentam, de imediato, a completa identificação que ele poderia despertar. 

 

Em A casa velha das margens, percebe-se a diferença do comportamento de 

Emídio no passado e no presente. Quando criança, ele “aprendera a andar nas margens, 

seus movimentos acompanhavam as formas da terra, as suavidades” (ACVM, p. 127), 

mas, assim que se encontra de regresso, carrega a “sensação de ser um forasteiro na sua 

própria terra” (p. 162). Quando chegara em Angola, “desconhecia as regras do jogo, e 



117 
 

os parceiros” (p. 19), e tornara-se um exemplo vivo do desajuste e do desconhecimento 

anunciados pelo provérbio que, mais adiante, aprenderá em suas andanças pelas 

Margens: “É como em terra estranha; o forasteiro arrisca-se a sentar-se na sepultura 

alheia...” (p. 155, grifo nosso). Depois de, por um tempo, alimentar essa sensação de 

estar em uma “terra estranha”, passa a ter a convicção de que “não poderia ser um 

aventureiro na sua própria terra, suas raízes lhe impediriam de errar como um 

desconhecido” (p. 25). 

O romance demonstra que, conforme escreveu Miriam Volpe com relação ao 

retorno dos escritores uruguaios exilados, “muitos daqueles que voltaram chegam a 

sentir que são estrangeiros em sua própria terra. O desexílio trouxe um novo tipo de 

exílio que não é o devido à falta de um céu e uma paisagem, mas devido, 

principalmente, à falta da própria gente” (2005, p. 121). Quando Emídio Mendonça está 

na capital, distante daqueles com quem convivia e interagia na infância, ele também 

amarga essa falta de vinculação ao seu país natal, o que, aliás, é em abundância referido 

na narrativa. Muitos foram os trechos escolhidos a fim de demonstrar como é recorrente 

essa imagem de desadequação:  

 

[Emídio, em Calumbo,] vestia um fato de brim branco, pouco 

adequado nas viagens no interior, e caminhava devagar, junto das 

margens, como que a meditar. (ACVM, p. 14, grifo nosso) 

 

*** 

Estava adiando, sabendo-o, o muito que devia conhecer ainda de si 

mesmo. (p. 27)  

 

*** 

A separação (de Massangano) tinha sido muito longa, e ele próprio já 

não se sentia a mesma pessoa (p. 38) 

*** 

Emídio Mendonça nunca viria a esquecer como o seu desempenho 

[assim que chegara a Angola] fora deplorável. (p. 40) 

 

*** 

Além disso, o rapaz era alto e espadaúdo e a deduzir pelas pesadas 

botifarras que trazia, tinha as mesmas patas do pai, o Ngana Makanda 

[...] – “E não sabe onde as firmar...” – pensou Sá Nogueira. [...] Era 

evidente que ele se desorientara. (p. 43, grifo nosso).  

 

*** 
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– É verdade, padrinho… respondeu Emídio, subserviente: – ...até 

parece que não sou um filho da terra… (p. 162) 

  

 Essas passagens demonstram que, como já afirmamos, é como se as águas dos 

rios constituíssem o espelho em que Emídio mira seu próprio reflexo depois do retorno, 

enxergando-se, por esse motivo, difuso e inconstante. É interessante observar ainda que, 

logo depois de sofrer o atentado, Emídio passa a ter uma convicção: “Aquela ideia, de 

que deveria aprender uma nova linguagem, viria mesmo a perseguir-lhe como uma 

obsessão. Permanentemente” (ACVM, p. 21, grifo nosso). Quando criança, fora 

obrigado, pelo pai, a aprender o português para ser reconhecido como um “cidadão 

civilizado”. Agora, de volta à sua terra, é outra linguagem que precisa dominar, uma que 

lhe dê segurança e que o proteja dos perigos locais, municiando-o para deixar de agir 

como alguém que habita em uma língua estrangeira.  

Assim que o personagem chega à Casa Velha, resolve percorrer as antigas trilhas 

da fazenda, mas aquela visita o deixa ainda mais frustrado, pois “dessa vez, caminhara 

distraído, não tinha conseguido reencontrar o antigo sentimento de também pertencer à 

floresta, apalpava como um estranho o chão coberto de folhas” (ACVM, p. 126, grifo 

nosso). Quando de Massangano resolve partir para o Dondo, indo cada vez mais “para 

dentro” de Angola, ele tem um sonho que anuncia uma significativa mudança em seu 

comportamento. Aos poucos, passaria a andar com mais leveza e agilidade, sendo 

possível dar passadas cada vez mais largas, como lemos no seguinte trecho:     

 

E foi com essa sensação de fragilidade e dentro de um grande silêncio, 

que Emídio se viu caminhando de madrugada pelas terras planas que 

lhe iam levar nas matas do Mucoso e com destino no Dondo. [...] 

Quase não dera pela subida do morro Kixoto, que era um dos lances 

mais ásperos daquela viagem, e muito se admirava, que sendo ainda 

tão cedo já pudera transpor sem qualquer cansaço tamanha distância. 

Sentia-se leve, aragem da madrugada, floco de mufuma
30

, e eram cada 

vez mais largas as passadas das suas pesadas botas pelos trilhos das 

picadas. (ACVM, p. 147)  

 

O capítulo IV de A casa velha das margens, que se inicia com o encontro de 

Emídio com Pedro Vitorino e cartografa a caminhada de Emídio pelo Dondo mais a 

fundo, tem como primeiro subcapítulo a seguinte expressão: “Mu kwenda, mu 

kumona...”. A tradução para o português, apresentada no Glossário que consta no final 

da edição consultada para esta tese, corresponde ao seguinte ensinamento: “quem anda, 

                                                           
30

 (Kimb.); Mafumeira (ACVM, p. 364). 
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vê”. (cf. ACVM, p. 364). O subcapítulo 8 desse mesmo capítulo intitula-se “O 

muénde”, ou seja, “andante; o caminhante” (p. 364), condição de Emídio – e nossa 

enquanto leitores – ao longo desse percurso. 

Essas duas expressões, registradas em quimbundo, são chaves de leitura do 

romance de Arnaldo Santos, cujo enredo, desenvolvido a partir do deslocamento do 

protagonista, nos ensina que o caminhar é fundamental para o amadurecimento e a 

aquisição de conhecimentos diversos. “Mas muito ainda terá que andar, antes de saber 

tudo o que precisa” (ACVM, p. 157), Pedro Vitorino aconselhara a Emídio, 

explicitando o espelhamento semântico entre os verbos “andar” e “saber”. Quanto mais 

o personagem anda pelo interior, mais ele amadurece, adquire segurança, pode 

conhecer-se melhor e saber-se dono de muitos segredos e saberes. De certa forma, o 

mesmo se pode concluir com relação à obra de Manuel Rui.  

 

Em A casa do rio, Antero Salvino, enquanto está em Luanda, experimenta um 

sentimento de ausência e de desajuste parecido com o de Emídio, como se não fosse ele 

que de fato estivesse ali. Assim que chega de Portugal, também se vê como um 

desexilado: persegue-lhe uma “sensação de ser uma alma do outro mundo ou um 

reincarnado” (ACR, p. 27). O personagem, que sente uma “insegurança de estar em 

qualquer dos lados, em Portugal ou em Angola” (p. 226), reflete sobre a ausência de 

identificação com o país natal e a condição de se enxergar como um forasteiro na 

própria terra. Em suas palavras, “sentir é mesmo quando se nasce num sítio mas depois 

com as voltas todas da vida uma pessoa já nem sabe se ainda sabe sentir” (p. 53).  

Ele passa, ainda, pela experiência de ser confundido com um estrangeiro, não 

apenas pela cor da pele – aspecto que será abordado no próximo item –, mas pela 

performance inicial de desadequação e o desconhecimento de alguns nomes da flora 

local, como exemplifica a seguinte cena, que ocorre assim que Antero pousa no 

aeroporto do Huambo. Segue o diálogo com a aeromoça:  

 

<< Vou secar estas florinhas para recordação. Como se chamam?>>  

<<Omeñgenyo.>>31  

<<Em russo? Desculpe, distraí-me com o nervoso miudinho. Tem que 

descer a escada que o comandante não autoriza ficar aqui. Não o vou 

esquecer.>>  

Antero a ouvir, <<porra! Este tuga deve ser a primeira vez que aterra 

aqui nunca tinha visto estas flores, é demais, ah! ah! ah!, o gajo 

                                                           
31

 Flor de uma planta de prados. (ACR, p. 88)  
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chegou hoje a África e em vez de se pirar do avião vejam só a 

matumbice!>> (p. 88, grifo nosso) 

 

 

Não foi apenas distração devido ao “nervoso miudinho”. Antero, assim como 

Emídio, percebe-se – e apresenta-se – como um estranho/estrangeiro/tuga, 

reconhecendo, depois, que o afastamento da terra natal também era subjetivo, quando 

confessa que “estava a viver sem memória em Portugal” (ACR, p. 224). Além disso, 

“Antero, nos momentos de insónia, revirava-se e impetuosamente ficava a massacrar-se 

na ideia de quando foi mandado dali para fora, também não tinha ficado em lugar 

nenhum” (p. 227, grifo nosso). Carregará consigo, portanto, a sensação de desterro 

independente da sua localização geográfica, pois, depois de cortado o laço que o atava 

ao lugar onde vivera a infância, não conseguira reatá-lo no país de destino. Isso se 

comprova quando o personagem faz o seguinte desabafo ao primo Juca: “sabes que eu 

sou retornado lá e sou retornado aqui [...]” (ACR, p. 142, grifos nossos).  

 O tema do “retornado”, referido acima, aparece em diversos momentos da 

narrativa, como mostram os seguintes trechos:  

<<Nada. Não é por onde vinha. É por onde vou continuar a vir.>> 

<<Assim é que se fala, desretornar, ah! ah! ah!, também lhe chamavam 

de retornas e o primo sem nunca lá ter estado? É triste.>> 

<<Podes crer. Coitados, também nem sabiam que eu sequer tinha 

nascido nem vivido lá como é que podia ser retornado? [...]>> (ACR, 

p. 106). 

 

*** 

Quando me chamaram de retornado se eu nunca tinha saído de lá, 

pá [...] (ACR, p. 163, grifo nosso)  

***  

e ia para Lisboa contar isso aos filhos e a mulher, para voltarmos sem 

mais perguntas porque estou ainda a lembrar-me da Dadá com os 

miúdos, o que nós passámos, sempre a ouvir tiros até no Sudoeste, e 

inscreverem-nos como retornados! Assim, acho melhor a malta 

desretornar também, de repente, mas para um sítio que é nosso, é a 

nossa terra, eu já não precisava de ver mais coisa nenhuma, eu só 

preciso é de não falhar e ficar um chefe de família, num terreno com 

uma casa nossa, na nossa terra (ACR, p. 225, grifos nossos). 

 

*** 

Pois lembrou-se que tinha duas fotografias já velhas que o falecido 

irmão levara até Portugal e servia de arma de combate quando, no 

Iarn [Instituto de Apoio aos Retornados Nacionais], o passavam 
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para trás e ele falava <<passa tu Antero para a frente que és claro e 

mostra as fotografias da casa que o administrador deles nos 

obrigou a deixar ou fala que eles é que nos obrigaram, que nós 

nunca podíamos ser retornados porque nunca tínhamos saído de 

Angola>> (ACR, p. 299) 

*** 

comigo passou-se o contrário puseram-me a andar fora da minha 

casa para o Sudoeste quer dizer Namíbia de antigamente antes e 

depois para Portugal bandas do Iarn por obrigação fiquei de 

retornado [...] (ACR, p. 321)  

 

 Essa questão vem mobilizando reflexões e produções diversas, especialmente 

quando lançamos nosso olhar para o campo da literatura portuguesa das últimas 

décadas. Existem, hoje, diversas obras teóricas, ficcionais e memorialísticas – fronteiras 

muitas vezes intercambiáveis – produzidas sobre ou principalmente por parentes 

daqueles que ficaram conhecidos como retornados. Depois que estes sujeitos 

regressaram à sua pátria, começaram a surgir diversos relatos e depoimentos sobre o que 

vivenciaram na ex-colônia, textos que muitas vezes buscam amenizar a violência da 

colonização e expressar o ponto de vista de quem se vê – ou quer ser visto – como mais 

uma “vítima” do sistema de dominação.   

O escritor angolano Kalaf Epalanga, em crônica publicada na revista Quatro 

cinco um, faz referência ao ano de 1975, quando houve o “Verão dos retornados”.  

 

De Moçambique, a maioria dos 250 mil portugueses que lá viviam 

deixaram o país, alguns expulsos pelo governo da Frelimo de Samora 

Machel, outros fugindo com medo. De Angola o número rondou os 

350 mil. Meu avô, que foi testemunha desse processo, dizia que foi 

tudo tão rápido e caótico que os antigos colonizadores mal tiveram 

tempo de fazer as malas. Para trás deixaram ficar bens e memórias de 

toda uma vida passada numa terra que amaram como se fosse sua, 

pois para muitos foi a única terra que conheceram
32

.   

 

Em Portugal, de março de 1975 a maio de 1981, funcionou, oficialmente, o 

Instituto de Apoio aos Retornados Nacionais (IARN), com o objetivo de prestar auxílio 

                                                           
32

 “A coisa aqui tá africana”. Disponível em https://www.quatrocincoum.com.br/br/artigos/l/a-coisa-aqui-

ta-africana Acesso em 2 de julho de 2018 
 

https://www.quatrocincoum.com.br/br/artigos/l/a-coisa-aqui-ta-africana
https://www.quatrocincoum.com.br/br/artigos/l/a-coisa-aqui-ta-africana
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aos portugueses que chegavam das ex-colônias. Nem todos, no entanto, haviam nascido 

na antiga metrópole, como explicam Maria Paula Meneses e Catarina Gomes: 

De acordo com dados disponibilizados pelo INE [Instituto Nacional 

de Estatística], dos 505.078 retornados que tinham vivido nas colónias 

africanas antes de 1975, 298.968 eram originários de Portugal, ou seja, 

cerca de 60%. Os restantes (206.110) eram portugueses já nascidos 

nas então províncias ultramarinas. Para estes, a descolonização terá 

implicado mais uma “partida” do que um “retorno”. (2013, p. 97, grifo 

nosso)  

 

Antero foi confundido com um desses casos. Devido à cor de sua pele, foi 

considerado um português, apesar de filho de angolano e nascido na então província 

ultramarina. Ele, então, como sabemos, foi expulso de Angola e enviado para Portugal 

no tempo da descolonização, sendo tratado como um retornado:  

 

quando o administrador nos mandou retirar só nos escolheu a nós 

mulatos, brancos e poucos pretos que tinham lojas como nós, fomos 

esses todos que tivemos que organizar coluna com os nossos próprios 

camiões, jipes e carros, pá, nem queiras saber! [...] é o desespero do 

tug que já não sabia por onde começar o fim do colonialismo. (ACR, 

p. 50-51) 

 

Por esse motivo, Antero carrega uma mágoa quando é chamado de refugiado:  

 

Oiçam só, falou Antero quando, domingo de manhã, arrancaram no 

jipe, <<o boer disse nunca me esquece iu are refugi, e o pessoa a dizer 

ao gajo, havia muita malta que batia bem o inglês e até afrikander, 

mas o filho da caixa também entendia português, porra! Refugiados 

como, se a gente verdadeiramente nem fugiu, mandaram-nos foi 

embora. Quem? O governo português, que os movimentos não tinham 

aviões nem barcos, caramba!>> (ACR, p. 48) 

 

 Maria Paula Meneses e Catarina Gomes reforçam a “complexidade das 

construções e processos identitários de quem regressou, ou partiu, para Portugal” 

(MENESES e GOMES, 2013, p. 97-98), sendo a nostalgia, a “desestruturação 

identitária” e a percepção de ser um “deslocado” ou um “desalojado” alguns dos 

sentimentos mais recorrentes nos relatos e testemunhos de quem se encontra nessa 

condição. No caso de Antero, um “desretornado”, em suas próprias palavras, 

potencializa-se esse sentimento de deslocamento e de desconforto, pois tornou-se, por 

equívoco, um “retornado”, quando se sentia, verdadeiramente, angolano. 
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Antero, assim como Emídio, experimenta os sentimentos próprios de quem se 

encontra na condição de exílio, ou seja, a “fratura incurável entre um ser humano e um 

lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar”, segundo Edward Said (SAID, 2003, p. 46). 

A nosso ver, essa reflexão é, também, pertinente para abordarmos a experiência do 

desexílio narrada nos dois romances, já que, segundo o teórico palestino, todo exilado 

habita, dentro de si, um “perigoso território do não-pertencer” (2003, p. 48), carregando 

um “estado de ser descontínuo” (2003, p. 49), o que percebemos, como já demonstrado, 

em ambos os textos.   

Paul Ilie – citado por Miriam Volpe para refletir sobre o impacto das andanças 

de Benedetti em sua produção literária – considera o exílio muito mais uma condição 

mental, um estado de ânimo, do que uma mudança geográfica. Segundo ele,   

 

A separação do país de origem significa mais do que uma falta de 

contato com a terra e as casas, é também um grupo de sentimentos e 

crenças [...] uma condição mental, mais do que material [...] a questão 

que estou levantando é a de se as estruturas internas do exílio não 

seriam fundamentais, sendo a locação geográfica de importância 

secundária. (apud VOLPI, 2005, p. 80).  

 

Ilie chega, então, a abordar a condição do insílio, ou seja, o exílio interno, aquele 

que leva o sujeito ou um grupo a efetuar, física ou subjetivamente, um deslocamento 

interior. É possível, portanto, sentir-se exilado em seu próprio país, carregando uma 

permanente sensação de desterro, de que se está fora de lugar, já que esta é, antes de 

tudo, uma questão subjetiva. 

Quanto ao insílio, essa temática vem mobilizando reflexões sobre as literaturas 

africanas contemporâneas produzidas em língua portuguesa. Segundo Nazir Can, que se 

tem debruçado sobre o conjunto dos romances moçambicanos publicados nas últimas 

décadas, a “representação do exílio dentro do próprio território” (CAN, 2015, p. 76) tem 

sido “uma de suas mais fortes tendências, possivelmente o elo que une a diversidade 

reinante em toda essa produção” (CAN, 2015, p. 79). Can chama a atenção para a 

importância de se abordar a questão do insílio para além de seu caráter espacial, levando 

em consideração, especialmente, a potência subjetiva que esse movimento carrega. 

Como escreveu o pesquisador, trata-se de um “termo em língua espanhola que designa o 

estranhamento vivido dentro da própria pátria” (2015, p. 76), constituindo-se, portanto, 

de uma forte carga emocional e afetiva.  
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Quando pensamos nos dois romances angolanos selecionados, as reflexões sobre 

o insílio muito nos ajudam, pois eles apresentam personagens que passaram décadas 

fora de seu país natal e, quando a ele regressam, experimentam a sensação de 

estranhamento. Além disso, são personagens que sentem a necessidade de sair da capital 

e partir para o interior, ou seja, de efetuar um deslocamento geográfico que simboliza, 

ou reforça, o sentimento do “exílio interno”.  

Esse movimento “para dentro” – de si, do país – é inicialmente motivado pela 

vontade de reencontrar a casa em que viveram (n)a infância. No entanto, como afirmam 

pesquisadores como Edward Said (2005) e Stuart Hall (2009), especialmente no caso 

dos sujeitos que passaram por múltiplos trânsitos geográficos e, consequentemente, 

transformações culturais e identitárias, esse “retorno à casa” é impossível, já que, 

segundo Gaston Bachelard, “a casa é um corpo de imagens que dão ao homem razões 

ou ilusões de estabilidade” (BACHELARD, 1977, p. 30, grifo nosso). Indivíduos que 

passaram por experiências de deslocamento não conseguem reencontrar esse lugar de 

segurança e acolhimento.  

Ao refletir sobre o “exílio intelectual”, Said esclarece que a condição que 

pretende abordar é metafórica (cf. SAID, 2005, p. 60). Trata-se da sensação carregada 

por alguém que nunca se encontra plenamente adaptado, independente de onde estiver. 

Segundo o teórico,  

o exílio nesse sentido metafísico é o desassossego, o movimento, a 

condição de estar sempre irrequieto e causar inquietação nos outros. Não 

podemos voltar a uma condição anterior, e talvez mais estável, de nos 

sentirmos em casa; e, infelizmente, nunca podemos chegar por completo 

à nova casa, nos sentir em harmonia com ela ou com a nova situação. 

(2005, p. 60-61, grifos nossos). 

 

 

Stuart Hall também reflete sobre a condição diaspórica a partir da constatação de 

que “voltar para casa”
 
torna-se algo interditado. O teórico jamaicano recorre ao livro 

Narratives of Exile and Return, de Mary Chamberlain, para refletir sobre as 

dificuldades que muitos dos entrevistados sentiam, ao retornar para Barbados, depois de 

um período vivendo na Grã Bretanha. Citemos Hall: 

 

Muitos sentem que a “terra” tornou-se irreconhecível. [...] Sentem-se felizes 

por estar em casa. Mas a história, de alguma forma, interveio 

irrevogavelmente.  

Essa é a sensação familiar e profundamente moderna de deslocamento, a 

qual – parece cada vez mais – não precisamos viajar muito longe para 

experimentar. Talvez todos nós sejamos, nos tempos modernos [...] o que o 
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filósofo Heidegger chamou de unheimlicheit – literalmente, “não estamos 

em casa”. (HALL, 2009, p. 27, grifo do autor) 
 

  

Os dois textos literários comprovam, em sua diegese, essa impossibilidade 

simbólica de retorno à casa abordada pelos teóricos citados, pois, como sabemos, as 

casas às quais ambos os personagens anseiam retornar já não existem mais: a “casa 

velha das margens” fora destruída por um  incêndio, e a “casa do rio” fora engolida pela 

água para a construção da barragem do Gove.  

Além disso, sabemos que nem os sujeitos são os mesmos depois dos trânsitos 

efetuados, nem os lugares correspondem às expectativas ou às imagens gravadas na 

lembrança. Juca chegara a advertir Antero: “agora que já se vê a Caála, estavas a pensar 

encontrar outra coisa mas isso é sempre assim quando a gente regressa ou vai conhecer 

um sítio pela primeira vez, esse sítio nunca é aquilo que a gente pensou” (ACR, p. 198). 

Por esse motivo, o protagonista de A casa do rio chega a considerar que “esquecer é 

muito melhor do que recordar, porque quando a gente esquece mesmo e volta ao lugar 

que deveria ser a saudade, esse lugar esteja como estiver é sempre uma coisa nova, e 

agrada sem ligação com o passado” (ACR, p. 259).  

 

Pensar sobre a questão do insílio, ou seja, do “exílio interno”, nos leva, ainda, a 

refletir sobre a trajetória dos próprios autores aqui analisados enquanto atores sociais, 

como orienta mais uma vez Nazir Can a partir das reflexões do escritor e ensaísta 

cubano Gustavo Firmat. Segundo Can, ao se focalizar o romance moçambicano, deve-se 

pensar não apenas na escrita do insílio, mas também em sua “prática” (cf. 2015, p. 76). 

Ou seja, também é possível abordar a geografia do/no texto a partir do lugar político e 

social que os escritores ocupam em dado momento histórico e a relação que 

desenvolvem com seu tempo e sua terra, especialmente quando se trata de sujeitos que 

assumiram protagonismo na cena política de seu país.  

Firmat reflete sobre as experiências de desterro e destempo, entendendo o 

envelhecimento como uma espécie de exílio. O correr dos dias torna-se, então, um 

inimigo, especialmente para quem está distante de seu país natal, pois “à medida que o 

exilado envelhece, o tempo, antes seu cúmplice, a ele se volta hostil. Começamos a 

perder o tempo, por assim dizer. Começamos a sentir uma falta de sincronia entre o 
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tempo de nossas vidas e o tempo da história”
33

 (FIRMAT, 2013, s/p). Reconhece-se que 

existe, portanto, um descompasso entre a trajetória individual e a situação política e 

social da nação, o que transforma a nostalgia em melancolia. O personagem Antero 

Salvino chega a afirmar: “É fodido um gajo nascer antes do tempo e ficar vivo depois de 

já ter começado a morte do seu tempo” (ACR, p. 202). Seu primo Juca, certa vez, com 

ele reclama da “merda de falarmos em Angola sempre na ligação com os tugas e nós 

ainda pior” (p. 223).  

Essas reflexões são interessantes quando pensamos nas trajetórias individuais 

dos dois escritores aqui convocados. Apesar de não estarem exilados no momento de 

escrita de suas obras, o tempo de suas vidas também não coincide com os rumos de seu 

país, já que ambos são mais velhos que a própria nação independente.  

Arnaldo Santos e Manuel Rui nasceram, respectivamente, em 1935 e 1941, 

portanto quando Angola ainda era colônia de Portugal. Como já procuramos 

demonstrar, eles viveram intensamente o tempo da resistência à colonização e se 

engajaram nas lutas pela libertação. A literatura foi vista também como uma forma de 

atuação política, segundo os seguintes trechos de entrevistas por eles concedidas:  

 

[...] essa foi a tentativa mesmo: dar a continuidade ao testemunho que 

eu tinha necessidade de fazer sistematicamente da vida e do ambiente 

em que eu vivia. E, de uma forma sistemática, denunciar de maneira 

regular, pontual, sempre que possível um determinado mundo que 

parecia passar despercebido a uma determinada sociedade, mas que – 

e eu nessa altura tinha consciência disso – era reconhecido por outra, 

sobretudo daqueles que sabiam ler nas entrelinhas, que se 

identificavam comigo e com os problemas do colonizado. Foi nessa 

altura que me senti um escritor útil e vi a utilidade da literatura, a sua 

necessidade, o papel que ela pode desempenhar. [...]  

 

Na altura a literatura interessava bastante, sobretudo quando era 

escrita de nós para nós – de nós angolanos para os angolanos. 

Interessava bastante: não só aos angolanos, mas também ao colono. 

Ele via nessa literatura algo de perigoso que era preciso evitar que se 

fizesse. De maneira que sentia-se que era uma via importante dentro 

da sociedade. (SANTOS in LABAN, 1991, p. 506-507). 

 

*** 

                                                           
33

 No original: “[A] medida que el exiliado envejece, el tiempo, antes su cómplice, se le vuelve 

hostil. Empezamos a perder el tiempo, por así decirlo. Empezamos a sentir una falta de 

sincronía entre el tempo de nuestras vidas y el tiempo de la historia”.  
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Ora bem, produzir literatura no nosso espaço e tempo é difícil. É 

difícil porque os escritores estão inseridos neste processo – por um 

lado, não são profissionais; por outro, estão inseridos neste processo. 

É diferente dum escritor europeu, ou mesmo de outros países 

africanos, que tem o seu gabinete de sombra onde pensa a sociedade e 

coloca-a só da forma como ele entende. [...] Há uma necessidade de 

oportunidade do que se escreve. Aqui, o escritor, estando inserido, tem 

que ponderar a sociedade no seu todo. (RUI in LABAN, 1991, p. 731) 

 

Se pensarmos, portanto, o exílio como uma experiência subjetiva, é possível 

imaginarmos que, de certa forma, Arnaldo Santos e Manuel Rui vivenciam um 

distanciamento da nação sonhada, aquela pela qual batalharam. Por isso, em nossa 

avaliação, em seus textos essa casa-nação se apresenta arruinada pelos valores e pelas 

atitudes que se impuseram no tempo presente, sendo necessário buscar, como os 

protagonistas, novos e inspiradores horizontes.   

 

A abordagem do insílio pelos autores põe em foco, como procuramos 

demonstrar, experiências e sensações relativas à instabilidade, inconstância, desconforto 

e permanente autoquestionamento. Essas subjetivas negociações identitárias também 

levam à recusa de qualquer ideia de pureza que possa, ainda, prevalecer quando se 

pensa sobre Angola. Uma característica apresentada desde o início das duas narrativas é 

o fato de Emídio e Antero serem sujeitos mestiços, ambos fruto do processo 

colonizatório, reproduzindo assim, na cor da pele, a própria identidade multiétnica e 

multicultural que caracteriza o seu país natal, como, agora, veremos. 

 

 

3.2. ‘Todo o sangue formando um rio’: a mestiçagem visível 

 

O poema “Son número 6”, do escritor cubano Nicolás Guillén, foi escolhido 

para abrir o caderno Poesia Negra de Expressão Portuguesa (1953), organizado por 

Mário Pinto de Andrade e Francisco Tenreiro ainda no tempo das lutas de libertação e 

de busca e afirmação de uma identidade angolana/africana. Para além dos já conhecidos 

e tão reproduzidos versos que apontam para a “mescla” entre jovens e velhos, negros e 

brancos – “Estamos juntos desde muy lejos,/ jóvenes, viejos,/ negros y blancos, todo 

mezclado” (GUILLÉN, 2008, p. 127) – na terceira estrofe do poema, apresentada com 



128 
 

um recuo no texto, recorre-se à imagem do rio como um ponto de confluência das 

diferenças. Citemos o texto de Guillén desde o primeiro verso:  

 

 

Yoruba soy, lloro en yoruba 

lucumí. 

Como soy un yoruba de Cuba, 

quiero que hasta Cuba suba mi llanto yoruba, 

que suba el alegre llanto yoruba 

que sale de mí. 

 

Yoruba soy, 

cantando voy, 

llorando estoy, 

y cuando no soy yoruba, 

soy congo, mandinga, carabalí. 

Atiendan, amigos, mi son, que empieza así: 

 

                  Adivinanza  

                  de la esperanza:  

                  lo mío es tuyo,  

                  lo tuyo es mío; 

                  toda la sangre 

                  formando un río.   

 

   [...] 

(GUILLÉN, 2008, p. 126) 

 

Ao destacar a terceira estrofe, antecedendo-a com um espaço em branco, o texto 

reproduz, na forma, a ideia de movimento, de impossibilidade do aprisionamento e da 

valorização dos encontros culturais de que trata o poema. O rio de sangue, formado a 

partir da mistura, torna-se, na voz do poeta, um potente signo-enigma de esperança e de 

recusa a quaisquer representações redutoras e aprisionadoras.   

Como já afirmamos, Emídio e Antero são, devido à cor de sua pele e a sua 

formação cultural, símbolos da “mescla” referida pelo poeta cubano, que aqui será 

pensada a partir do conceito de “mestiçagem”. No Brasil, esse tema tem historicamente 

levantado amplas discussões, pois passamos da ideia inicial de 

inferiorização/deterioração, que orientou todo o pensamento eugenista do início do 

século XX, para a de “democracia racial” de Gilberto Freyre. Já esta, muitas vezes, 

escamoteou práticas e pensamentos racistas que sobrevivem no Brasil até hoje por meio 

de “um pacto dos donos do poder para perpetuar uma sociedade cruel forjada na 

escravidão”, como aponta Jessé de Souza em seu livro A elite do atraso (2017).  
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No caso de Angola, para tratar da questão da mestiçagem deve-se pensar, 

segundo José Venâncio, “quer na conjuntura histórica em que os contatos se deram, 

quer na natureza da relação colonial imposta pelos portugueses” (VENÂNCIO, 2005, p. 

153). Analisa o pesquisador: 

 

A falta de braços para a manutenção de um tão vasto império, a 

posição social e a postura ética dos que se aventuraram, assim como 

as estratégias de inserção social que localmente desenvolveram, 

culminaram em processos de mestiçagem que hoje, salvaguardados 

pela distância do olhar, sem querer comungar de forma acrítica os 

princípios do luso-tropicalismo, não podemos deixar de considerar 

como estratégias razoavelmente eficientes para a prossecução dos 

objectivos a que se propunham: a sobrevivência em terras inóspitas e a 

realização dos negócios almejados (2005, p. 153).  

 

Tratou-se, portanto, de uma estratégia de sobrevivência e de garantia do 

domínio, o que não significa que o processo colonial e a mestiçagem dele resultante 

tenham se dado de forma pacífica ou consensual, como, aliás, o próprio texto de 

Arnaldo Santos bem demonstra. Antes, porém, refletiremos sobre a caracterização de 

Emídio Mendonça. 

“Órfão pardo das margens” (ACVM, p. 123), ele era “filho de branco” (p. 27) 

com uma negra da terra: “Emídio, ‘filho de António Mendonça e de Kissama’, seria 

assim pela voz do capelão pardo, que lhe ficaria gravada a identidade” (p. 95, grifo 

nosso). No tempo que passou em Portugal, observavam com admiração a “cor escura” 

(ACVM, p. 106) que estampava, apresentando, também, uma “carapinha [que] não 

resistira no corte de escovinha de barbeiro” (p. 137). Sua constituição física materializa 

a união da qual foi fruto: “tinha crescido até na mesma altura que o pai, mas era menos 

estreito, seu corpo era do tronco grosso de Kissama” (p. 127).  

O pai de Emídio, branco, inicialmente fora para Angola degredado e a 

expectativa era a de que lá ele agisse como a maioria dos demais portugueses. No 

entanto, com o tempo, viria a se transformar “de agente do domínio da Conquista numa 

de suas vítimas” (ACVM, p. 113). Uma das tantas atitudes que despertaram a ira dos 

demais colonos foi a proibição de se amarrar e castigar um serviçal em praça pública, o 

que, para os que o criticavam, poderia encorajar a desobediência e a fuga dos homens 

para sobados independentes. No entanto, essa justificativa não foi suficiente para fazer o 

pai de Emídio mudar de ideia: “Enquanto ele [António Mendonça] fosse chefe do 

concelho não mais se fariam castigos no pelourinho da vila, decretou” (ACVM, p. 116). 
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Por atitudes como essa, e tantas outras, “logo lhe apelidaram de ‘pai dos pretos’, 

anátema que lhe acompanhou até no dia do seu enterramento” (p. 116). Sua fama 

correra nas Margens, “e as queixas não faltavam de chegar [até ele] desde Caculo, 

Pamba e Cambambe, que tinham suas autoridades distintas” (p. 116). 

Emídio, mesmo que a princípio retorne de Portugal a seu país natal em busca de 

uma possível herança material, com o tempo se reconheceria herdeiro não de um espólio 

físico, mas sim dessa cumplicidade demonstrada pelos pais com a terra em que nascera 

e da qual fora afastado ainda criança. Esse pacto se firma no momento em que o jovem 

se sabe responsável por preservar as cartas ambaquistas, “pois fora por esse seu 

património que o Ngana Makanda tinha sido odiado a ponto de lhe ser desejada a morte. 

Mais do que a herança de seu pai, era um legado de Ambaca o que lhe seria dado” 

(ACVM, p. 238).  

Apesar do papel de relevância que o pai de Emídio desempenha nessa trama, 

como já deixamos claro, o autor reserva, para a mãe do personagem, as descrições mais 

positivas e repletas de admiração, apesar de envolvê-la em certa aura de mistério. Dela 

não sabemos sequer o nome. É chamada de Kissama devido à região de onde veio e 

identificada pelas características do povo de sua região, “de feitio tão belicoso e 

exaltado” (ACVM, p. 108), o que reforça a metafórica relação que se inscreveu, ao 

longo da literatura angolana e alicerçada no imaginário banto, da mulher como um 

duplo da terra africana e, neste caso, angolana, como demonstram os estudos de Raúl 

Altuna (1985). Essa “negra das regiões da Quissama”, que no final do século XIX fora 

cantada por Cordeiro da Matta e dissera não às investidas do eu-lírico, representando, 

assim, a força e a resistência da própria nação que não se queria curvar frente a nenhum 

poder, retorna à cena literária angolana cerca de um século depois.  

A personagem, revisitada pelo romance de Arnaldo Santos, sustentava um “olhar 

de uma incomensurável braveza” (ACVM, p. 108) e apresentava uma “ofensiva maneira 

como se atrevera a mostrar o que não queria” (p. 109). Kissama enfrentava o pai de 

Emídio com constante audácia. “Para Pascoal tinha sido fácil perceber que a quilumba
34

 

não aceitaria ser tratada qual um animal apanhado na armadilha-de-buraco, ele conhecia 

a teimosia que podia existir naquele rosto de ossos salientes, talhados em pedra” (p. 

110).  

                                                           
34

 (Kimb. –Kilumba); rapariga.  
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A força dessa mulher se acentua ainda mais na narrativa quando contrastada com 

a passividade de Isabel, a irmã de Emídio, que “sofria em silêncio” (ACVM, p. 172) os 

maltratos cometidos pelo marido Santos Vaz, conhecido como Songa Mabaia
35

, 

chegando a estampar “lábios inchados [...], rachados pelas pancadas de sua mão calosa 

de carpinteiro” (p. 173). Depois, já em Luanda, Isabel viria a ser reencontrada pelo 

irmão, descrita em sua fragilidade como uma “mulher magra e etérea como o vento” (p. 

331).   

Em suas lembranças, Emídio se sentia cartograficamente transportado para a 

terra de origem da mãe, cuja natureza “assanhada e indócil” era “igual ao feitio da sua 

nação” (ACVM, p. 96):   

 

Amamentara-lhe falando-lhe de suas florestas nas encostas, com mato 

de caça grande e caça miúda, pacaças e sefos, bambis e veados, terras 

que os moradores do presídio de Massangano, desde antigamente 

sempre cobiçaram dos sobas da mulumba, que não se avassalavam de 

boa vontade, e que por causa delas tiveram muitas diferenças. A ilha 

de Dalangombe que lhes separava, evitava maiores contumélias. 

(ACVM, p. 96) 

 

Parte da formação de Emídio, portanto, estava profundamente vinculada à 

história, às tradições e à natureza do país transmitidas por sua mãe.   

Fruto da união desses dois personagens, Emídio perceberá, mais à frente na 

narrativa, que não pertence a uma margem nem a outra, mas, sim, ocupa uma posição – 

biológica, cultural e identitária – intermediária, sem se reconhecer nas práticas 

majoritárias dos colonos, mas também sabendo não estar exposto, como estava a 

maioria dos naturais daquela terra, a toda uma ordem de conflitos, injustiças e 

submissões.  Ele se perceberá, então, como a narradora de Minha casa é onde estou, de 

Igiaba Sceco: “Sou uma encruzilhada, eu acho. Uma ponte, uma equilibrista, alguém 

que está sempre no limiar e nunca está. No fim, sou somente a minha história. Sou eu e 

os meus pés. Sim, os meus pés” (2018, p. 28-29). Assim como ela, Emídio terá de agir 

como um equilibrista, tendo como aliados nessa encruzilhada identitária seus próprios 

pés – os mesmos pés grandes que herdara do pai, como já vimos no capítulo anterior.  

Sua condição de mestiço se solidifica quando se une a uma também mestiça, 

filha de um “branco inglês” (ACVM, p. 26) com uma senhora da terra, esta chamada 

Nga Kibiana, “quitandeira de farinha e cacussos” (p. 16). Trata-se de Josepha Rosa, que 

                                                           
35

  (Kimb.); Carpinteiro.  
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estampava “uns olhos azuis num rosto pardo de quilumba” (p. 15) e apresentava uma 

“mulatice de olhos-de-gato” (p. 314), com quem Emídio terá “dois filhos saudáveis” (p. 

323). O interesse do filho do ex-chefe do concelho de Massangano por ela era muito 

mal visto entre os luandenses de maior prestígio devido aos “modos matumbos
36

 e 

conversas quimbûndicas” (ACVM, p. 287) da jovem, na avaliação de Mamede 

Sant’Anna e Palma.  

A mestiçagem da personagem, marcada na cor da pele e expressa também nos 

gestos e na linguagem por ela utilizada, torna-se mais visível ainda na vestimenta 

escolhida para o dia de seu casamento. Na cerimônia, a noiva exibe “um longo vestido 

de cauda com apertado corpete, e toucado de Rainha Ginga na cabeça” (ACVM, p. 

313, grifo nosso). Com essa roupa “mesclada” ela selaria, assim, sua mestiça união com 

Emídio e consolidaria uma identidade entre-margens.  

Além disso, o traje de Josepha Rosa nos remete novamente à ideia de resistência 

da mulher-terra angolana, simbolicamente representada por Kissama, como dissemos, e 

reforçada pela referência à Rainha Ginga, figura emblemática da história de resistência 

angolana às invasões portuguesas, depois novamente convocada na narrativa pelas 

“grandes comitivas da Ginga e do Muatiânvua” (ACVM, p. 243). Forte, corajosa, boa 

estrategista e lutadora, ela “chegou ao poder [no século XVII] graças à bravura militar, à 

manipulação habilidosa da religião, à diplomacia bem sucedida e à notável compreensão 

política” (HEYWOOD, 2019, p. 12), como informa Linda Heywood na recém-lançada 

biografia sobre essa “rainha guerreira da África”.  

Por seus feitos extraordinários, que levaram Ginga a reinar por décadas, ela vem 

sendo homenageada em diversas obras literárias, como as angolanas Nzinga Mbandi 

(1975), de Manuel Pedro Pacavira; A rainha Ginga: e de como os africanos inventaram 

o mundo (2014), de José Eduardo Agualusa; e até mesmo em um romance policial 

brasileiro, O trono da rainha Jinga (1999), este assinado por Alberto Mussa. Arnaldo 

Santos também não deixa de resgatar sua imagem, destacando, no cartograma de seu 

texto, a presença relevante dessa personagem mítica e marcante da história de Angola. 

Emídio é, portanto, fruto de uma relação inter-racial, potencializando seu caráter 

mestiço com a união a Josepha Rosa. Apesar dessas referências, a questão da cor não é 

abordada, no romance de Arnaldo Santos, de forma tão explícita quanto no romance de 

Manuel Rui. Agora voltemos nossa atenção para A casa do rio.  

                                                           
36

 (Kimb.); do mato.  
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A primeira descrição de Antero, que nos salta aos olhos em uma das páginas 

iniciais do texto, é a seguinte: “aquele amigo do falecido assim careca mulato bem 

cabritado, fronteiras perdidas com barba lisa já embranquecida e olho azulão quase de 

bicho” (ACR, p. 12, grifo nosso). Essa expressão, que faz referência a fronteiras – 

biológicas – perdidas, retornará mais à frente na narrativa, quando o protagonista está 

mascando tabaco e começa a “sonhar um sonho, conscientemente, sem querer acordar”, 

vendo-se “instalar numa boa chuva, vista do quintal, naquele caldeirão de inventos 

escuteiros, dos olhos <<dela menina já sem raça, fronteiras perdidas em cabelo muito 

preto parecia de indiana>>, a servir o café” (ACR, p. 258). 

Aqui faz-se referência ao termo cabrito, normalmente atribuído ao que José 

Venâncio, em artigo aqui já citado, chama de “mestiços claros”. Ele explica que  

 

não é possível identificar com exactidão na legislação do período 

mercantilista e na dos períodos mais recentes esta sub-categoria de 

mestiços, que hoje seriam designados por “cabritos” (cruzamento de 

branco com mulato ou mulato com mulato) ou simplesmente por 

brancos (no caso do cruzamento entre “cabritos” e brancos). 

(VENÂNCIO, 2004, p. 154)  

 

 

Diferente do caso de Emídio, no de Antero não há informação alguma sobre sua 

mãe. Sabemos que ele era filho de Ximuanga, “um mulato rico, meu!” (ACR, p. 50), e 

neto de um “avô português” (p. 50), que havia sido “um dos fundadores da Caála” (p. 

71). O tom mais claro de sua pele justifica o fato de ter sido confundido com um colono 

e tornar-se, injustamente, um retornado, o que o leva a confessar à prima Boneca que 

“devia ter nascido preto e assim tinha ficado e fazia maneira de jogar...” (p. 51). Sua 

aparência chama sua atenção quando, no enterro do amigo Tito, ainda em Luanda, 

compara-se aos demais presentes: “E com a pequena escova a pentear a barba 

contabilizou que ele era o único puxado a claro, careca, de barba e bigode e olhos de 

gato” (ACR, p. 19). Seus olhos eram “claros e brilhantes” (p. 35), como bem observara 

a prima Bita. 

Ele se lembra de que, quando criança, sua cor sequer era uma questão abordada 

nas conversas entre os colegas, o que nos remete aos contos de A cidade e a infância e 

Quinaxixe a que fizemos referência no primeiro capítulo. Antero sente falta do tempo 
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em que a aparência não era preponderante nas relações sociais: “Vão passar a vida com 

estas conversas que eu não tinha com os meus amigos quando eu era miúdo, lá na escola 

da Missão do Bunjéi, nem com os professores, e lá nunca me lembrava que eu não era 

preto!” (ACR, p. 224).  

Já os companheiros de viagem, por outro lado, fazem questão de destacar a cor 

mais clara: 

 

Exacto Nando. Deve ter sido a primeira vez que ela atendeu um gajo 

da cor do Térinho! ah! ah! ah! as voltas que a minha vida dá! 

Desculpa Juca. Isso põe-me triste. A brincar a brincar é o racismo.  

 

Aka, meu primo! Eu sou africano. E há muita malta negra que nasceu 

lá em Portugal e não têm nada com isto. São tugas e afinal? Afinal eu 

sou mais africano do que muitos que vivem aqui e só querem nem sei 

o quê para ficarem por cima dos outros. Vocês não vão à igreja? E não 

vão a médico? Olha que a senhora atendeu muitos brancos, não 

ouviste? e porquê essa piada só por causa da cor. Chiça! [...] (ACR, p. 

298) 

 

 

 Antero batalha o tempo inteiro pela recusa de aderir a estereótipos devido à 

aparência. Apesar da cor mais clara, das três décadas que viveu na Europa e do 

passaporte português, segundo ele “uma merda dum papel que é igual a tantos papéis 

em que estou embrulhado” (ACR, p. 100), sente-se e afirma-se, com o avançar de sua 

viagem, cada vez mais como africano/angolano, confirmando o que lemos no diálogo 

acima citado: “Afinal eu sou mais africano do que muitos que vivem aqui” (p. 298). 

Apetece-lhe ouvir, diversas vezes, “aquela música de salsa sou angolano é tão 

saboroso” (p. 268, grifo do autor), canção que, novamente, será referida no romance, 

também a pedido de Antero (cf. p. 306).  

Pensar em categorizações a partir da cor da pele nos remete ao binarismo do 

discurso e da prática coloniais, cuja rigidez das classificações é o tempo inteiro 

questionada em A casa do rio. Resgatemos a avaliação de Homi Bhabha sobre o 

assunto: 

A fixidez, como signo da diferença cultural/histórica/racial no 

discurso do colonialismo, é um modo de representação paradoxal: 

conota rigidez e ordem imutável como também desordem, 

degeneração e repetição demoníaca. Do mesmo modo, o estereótipo, 

que é sua principal estratégia discursiva, é uma forma de 

conhecimento e identificação que vacila entre o que está sempre “no 

lugar”, já conhecido, e algo que deve ser ansiosamente repetido [...] 

(BHABHA, 2007, p. 106) 

 



135 
 

Para justificar o domínio colonial, foi necessário construir, pela “repetição 

demoníaca”, uma ideia de fixidez identitária e, consequentemente, cristalizar 

estereótipos. Uma das contribuições da chamada “literatura pós-colonial” é exatamente 

o estilhaçamento desse maniqueísmo, como explica Eloína Prati dos Santos:  

 

A literatura pós-colonial não é, portanto, simplesmente aquela que 

veio depois do império, mas aquela que veio com o império, para 

dissecar a relação colonial e, de alguma maneira, resistir às 

perspectivas colonialistas. A mudança de poder nas ex-colônias 

demandava uma descolonização simbólica dos sentidos dominantes, 

na qual a literatura toma parte relevante. Ao dar expressão à 

experiência do colonizado, os escritores pós-coloniais procuram 

subverter, tanto temática, quanto formalmente, os discursos que 

sustentaram a expansão colonial, os mitos de poder, raça e 

subordinação, entre outros. (SANTOS, 2012, p. 343, grifo nosso) 

 

 

Romper com a colonização simbólica dos sentidos dominantes implica, portanto, 

ultrapassar as dicotomias próprias dela, postura intelectual que devemos manter 

inclusive quando pensamos na própria concepção de mestiçagem, como sinaliza 

Gruzinski: “A mestiçagem biológica pressupõe a existência de grupos humanos puros, 

fisicamente distintos e separados por fronteiras que a mistura dos corpos, sob a 

influência do desejo e da sexualidade, viria pulverizar” (GRUZINSKI, 2001, p. 42). 

Essa precaução de se evitar pensar em “raças puras” deve ser levada em conta 

especialmente quando estamos lidando com países colonizados por Portugal, pois os 

próprios portugueses, quando se lançaram aos mares, já vinham marcados pela mistura e 

miscigenação. Como nos ensinou Boaventura de Sousa Santos, “ao mesmo tempo em 

que os portugueses proclamavam a miscigenação como um triunfo humanista ou um 

expediente colonialista engenhoso, a mesma miscigenação era-lhes inscrita na pele 

como um ónus pelo olhar do Próspero europeu”
37

 (2008, p. 252). 

O escritor moçambicano Mia Couto, em entrevista concedida a Rita Chaves e 

Tania Macêdo, também lança luz sobre esse aspecto: 

 

Portanto a mestiçagem não é uma única coisa que se começa quando 

começam as viagens dos europeus [...] Outra vez temos uma visão 

eurocêntrica que os africanos adotaram para si mesmos e eles pensam 

                                                           
37

 Boaventura de Sousa Santos reflete sobre as especificidades do colonialismo português a partir das 

imagens de Próspero e Caliban, personagens da peça “A tempestade” (1611), de Shakespeare, que trata 

do contato entre seres considerados “civilizado” e “selvagem”.  



136 
 

assim, como se não houvesse qualquer coisa antes, não é? Quer dizer, 

não é possível pensar a Europa, por exemplo, sem estas mestiçagens 

que vêm muitas vezes de fora da Europa, mas que vêm de dentro da 

Europa, entre grupos que são bem distintos do ponto de vista cultural 

e até racial. Quer dizer, não se pode pensar Espanha ou Portugal sem 

que se olhe para os séculos em que os árabes estiveram lá e marcaram 

presença de todos os pontos de vista. Esse não é um assunto nosso, 

dos periféricos, é um assunto total, de toda a gente. (CHAVES e 

MACÊDO, 2006, p. 222) 

  

Quando refletimos sobre a história da colonização, somos levados a pensar em 

categorias estanques: maus x bons; brancos x negros; colonizadores x colonizados; etc. 

Tais definições são sedutoras porque escondem a complexidade dos fenômenos 

históricos, políticos e sociais, para pensarmos ainda com Gruzinski (cf. 2001, p. 48). Os 

textos de Arnaldo Santos e Manuel Rui contribuem para o enfraquecimento dessa 

herança colonial que sobrevive e, de certa forma, ainda alicerça em dualidades e 

maniqueísmos nosso imaginário.  

Com seus textos, os dois autores comprovam que é preciso, sim, resgatar as 

histórias de povos oprimidos e as tantas vozes que foram silenciadas sem, no entanto, 

cairmos na tentação de nos deixarmos seduzir por reduções que possam (re)produzir 

cristalizações e originar novos julgamentos precipitados. É por esse motivo que Walter 

Mignolo sugere um movimento de “identidade em política” no lugar de uma “política 

de identidade”, já que esta “se baseia na suposição de que as identidades são aspectos 

essenciais dos indivíduos, que podem levar à intolerância, e [...] nas políticas 

identitárias posições fundamentalistas são sempre um perigo” (MIGNOLO, 2008, p. 

289). O que os dois romances nos ensinam é que a cor da pele e o local de nascimento 

não determinam o caráter dos sujeitos, muito menos a sua forma de se relacionar com os 

outros e com o mundo.  

Recuperemos, ainda, alguns trechos do romance de Manuel Rui que ilustram 

essa vontade de promover uma “desobediência epistêmica” quanto à cor da pele. Neles, 

lê-se, de forma cristalina, o questionamento a estereótipos, quando os personagens 

reconhecem que “há gente boa em toda a parte do mundo”, independente dos fenótipos 

ou da origem:  

 

<<Tens muitos amigos portugueses?>> 

<<Muitos e bons.>> 

<<Eu também deixei lá muitos amigos. Há gente boa em toda a parte 

do mundo, Juca.>> 
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<<E também havia muito tuga bom aqui e foi de ponte, Nando, e que 

até já nem tinham nada com Portugal, só a descendência, mas eram 

mais daqui. A história é fodida e eu que não gostava nada dessa 

disciplina agora, olha!>> 

<<História são acontecimentos antigos, Juca. Isto que estás a falar, 

ainda é presente. [...]>>  (ACR, p. 307)  

 

 

Logo quando chega de volta ao Huambo e percebe uma mudança importante 

quanto à presença de brancos e negros em certos lugares, Antero trava o seguinte 

diálogo com a prima Bita:  

 

<< Olha um branco, ah! ah! ah!>> 

<< O primo conta brancos? Isso nunca me passou pela cabeça.>> 

<< Ó prima! peço-te imensa desculpa, podes crer!>> 

<<Ah! ah! ah! ah!, eu é que estou a rir agora! A que propósito é que 

me pediu desculpa? Eu não sou branca! E se fosse, primo? Eu sou 

uma pessoa. E o primo dessa cor e com esses olhos, ah! ah! ah!, a 

contar brancos. (ACR, p. 90, grifo nosso) 
 

 

Com sua obra literária, Manuel Rui reforça o que já havia afirmado no ensaio 

“Entre mim e o nómada – a flor”: “A partir da nossa identidade plural, jamais 

aceitaremos a identidade singular com base no acidente cor ou raça” (1981, p. 31). Ele 

demonstra o que aprendemos por meio das palavras de Igiaba Scego:  

 

Ninguém é puro nesse mundo. Nunca somos só negros ou só brancos. 

Somos o fruto de um encontro e de um afrontamento. Somos uma 

encruzilhada, pontos de passagem, pontes. Somos móveis. E podemos 

voar com as asas escondidas nas dobras das nossas almas celestiais 

(2018, p. 76) 

 

Antero reproduz, no corpo e nos hábitos, a própria condição mestiça de sua 

nação. Como ele mesmo afirma, “Nenhum de nós dava para gado reprodutor. Raça 

pura! Todos nós somos misturados!” (ACR, p. 276), o que nos leva a recuperar, ainda, 

as palavras do vendedor de pássaros que abrem uma coletânea de contos de Mia Couto: 

“Minha raça sou eu mesmo. A pessoa é uma humanidade individual. Cada homem é 

uma raça, senhor polícia” (2013, s/p). 

Nesse sentido, vale convocar a análise da pesquisadora Luana Antunes Costa 

sobre as águas mestiças em que se banham os personagens do romance O outro pé da 

sereia, de Mia Couto. Segue sua avaliação:   
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Plurais e em constante fazer-se, os sujeitos aqui analisados, por meio 

do tema metafórico da viagem, fundam novas estratégias de subversão 

da representação ditada pelo centro hegemônico do poder e do saber. 

Em diferença, as configurações desses atores ficcionais nos mostram a 

possibilidade de o sujeito ressignificar-se, não mais como impunha o 

sistema colonial antigo e também não mais como determina a 

moderna colonialidade global. (COSTA, 2010, p. 84, grifo da autora)  

  

Ao mosaico de personagens por ela analisados, juntam-se Emídio e Antero, 

também sujeitos em viagem que fundam novas estratégias de representação e  

ressignificam-se a todo momento. Os dois personagens são, assim, agora convocando as 

reflexões de Stuart Hall, 

 

irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas 

interconectadas, pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias 

“casas” (e não a uma “casa” particular). As pessoas pertencentes a 

essas culturas híbridas têm sido obrigadas a renunciar ao sonho ou à 

ambição de redescobrir qualquer tipo de pureza cultural “perdida” ou 

de absolutismo étnico. (HALL, 2006, p. 89, grifo do autor)  

 

Hall tece tal observação a partir das “novas diásporas criadas pelas migrações 

pós-coloniais” (2006, p. 89). No entanto, acreditamos que esse processo de 

“negociação” intercultural também pode ser lido no texto de Arnaldo Santos, que, 

apesar de publicado em 1999, tem como tempo diegético, como já referido, o da 

colonização.  

 

Ainda que parte da produção literária angolana atual aponte para a riqueza da 

diversidade, o questionamento de categorizações fixas de identidade, a valorização da 

mestiçagem e o elogio aos encontros culturais, é importante lembrar que as relações 

estabelecidas a partir desses contatos não foram nem são simétricas ou pacíficas, pois, 

como sabemos, estão sujeitas a exercícios de poder e ao estabelecimento de hierarquias. 

Logo, não devemos esquecer que tais aproximações geraram – e ainda têm gerado – 

uma explosão de atritos e disputas em que a violência, muitas vezes, supera o domínio 

do simbólico e converte-se em práticas de silenciamento, imposição e subordinação. Por 

esse motivo, apesar de diversos autores lançarem mão do termo “hibridismo” e suas 

variações – Canclini (1990), Hall (1992), Gilroy (1993), Bhabha (1999) e outros 

pesquisadores – não devemos ignorar os conflitos e a violência do exercício do poder 
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manifestados quando do encontro entre dois ou mais povos, como defende Benjamin 

Abdala Jr.  

O pesquisador brasileiro faz uma interessante ressalva quanto às tensões geradas 

nos encontros culturais, o que o termo “hibridização” poderia, à primeira vista, camuflar 

ou apaziguar:  

 

Essa hibridez não nos parece sem problemas, reafirmamos. [...] A 

convivência de traços culturais não nos parece cordial, reiteramos. É 

verdade que, na mescla de culturas, podem ser estabelecidos, entre 

elas, traços comuns de aproximação, mas estes convivem com 

conflitos. (2002, p. 168)  

 

Quando olhamos para a história de lutas dos povos africanos, e para o passado 

do nosso próprio continente, confirma-se tal constatação de que a mescla de povos e 

culturas não se deu, nem se dá, sem qualquer conflito, imposição ou violência. Tomás 

Medeiros, poeta santomense, escreveu em “Meu Canto Europa”:  

 

Agora, 

agora que todos os contatos estão feitos, 

as linhas dos telefones sintonizadas, 

os espaços de morses ensurdecidos, 

os mares de barcos violados, 

os lábios de risos esfrangalhados, 

os filhos incógnitos germinados, 

os frutos do solo encarcerados, 

os músculos definhados 

e o símbolo da escravidão determinado. 

Agora, 

agora que todos os contatos estão feitos, 

com a coreografia do meu sangue coagulada, 

o ritmo do meu tambor silencioso, 

os fios do meu cabelo embranquecidos, 

meu coito denunciado e o esperma esterilizado, 

meus filhos de fome engravidados, 

minha ânsia e meu querer amordaçados, 

minhas estátuas de heróis dinamitadas, 

meu grito de paz com chicotes abafado, 

meus passos guiados como passos de besta, 

e o raciocínio embotado e manietado, 

Agora, 

agora que me estampaste no 

rosto 

os primores da tua civilização, 

eu te pergunto, Europa, 

eu te pergunto: 

AGORA?  

 

(in MARGARIDO, 1963, p. 76)  
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  Por isso a importância de obras como as ora convocadas: por abrirem nossos 

olhos, por meio da ficção, para as múltiplas formas de existência e de concepções de 

mundo que teimam em sobreviver apesar da imposição dos “primores da civilização”, 

que, como cantou Medeiros, violou mares, gerou filhos incógnitos, silenciou ritmos de 

tambores, engravidou pessoas de fome, amordaçou quereres e vontades, além de calar, 

por meio do chicote, gritos de paz. Os romances de Arnaldo Santos e Manuel Rui 

celebram os encontros e valorizam as diferenças, mas não deixam de denunciar os 

conflitos e as diversas formas de violência resultantes do processo colonizatório.   

  

  Em A casa velha das margens, a subjugação dos naturais da terra pelos europeus 

é metaforicamente representada pela relação entre António Mendonça e Kissama, que 

era “uma preta livre” (ACVM, p. 106), mas fora forçadamente arrebatada pelo colono.  

No entanto, como avalia Emídio ao se recordar de um dia em que espiara os pais pelo 

biombo, a sujeição do corpo dessa mulher às vontades do branco europeu não se deu 

sem resistência, o que potencializa ainda mais a relação de espelhamento entre mulher e 

terra a que já fizemos referência. Resgatemos essa passagem do romance de Arnaldo 

Santos, que nos mostra como é impossível dissociar questões como raça, gênero e 

classe, pois estão umbilicalmente entrelaçadas: 

 

Nessa união entre seus pais não percebera uma troca mútua de 

prazeres, mais parecia uma luta em que cada um resistia dentro de si a 

uma entrega total. António Mendonça avassalava a quissama, e esta 

resistia, passivamente.  

 

Repugnava-lhe supor ter nascido da violação de sua mãe Kissama, 

igual a que as escravas eram submetidas pelos seus donos. [...] Um 

desejo qualquer, outro mais intenso que a simples posse agitava seu 

pai entre as pernas entreabertas da Kissama. Ele procurava cumprir 

naquele acto, algo que só agora conseguia descortinar. Não era pois 

simples vontade de mulher, o seu desfrute no gozo pacífico do 

undumbo, que ele experimentava naquela descontrolada ânsia de 

penetração cada vez mais funda; ele tentava a sujeição daquele corpo, 

submeter, domesticar, e era firme a maneira como Kissama resistia, 

consentindo passivamente. Espantava-lhe recordar como era possível 

tamanho silêncio, num acto praticado com tanto furor, e nem sequer a 

ideia da sua presença próxima era aceitável. 
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Muitos anos Emídio se recolhera sozinho com aquelas recordações, 

não lhe saía da cabeça os rumores do silêncio daquele enfrentamento. 

(ACVM, p. 134-135, grifos nossos) 

 

Lembramos aqui que, como escreveu Boaventura de Sousa Santos, “a 

miscigenação não é a consequência da ausência de racismo, como pretende a razão luso-

colonialista ou luso-tropicalista” (2008, p. 245). Ainda segundo o pensador português, 

“a penetração sexual [foi] convertida em penetração territorial e interpenetração racial” 

(2008, p. 246). Ou seja, a “mistura de raças e cores”, resultado da saída dos portugueses 

por mares nunca antes navegados, não foi fruto do desejo recíproco e/ou da ausência de 

preconceitos, mas, muitas vezes, consequência de relações sexuais forçadas que 

reproduziam, no corpo da mulher, a própria violação da terra colonizada.  

Esse aspecto do texto de Arnaldo Santos ressalta a complexidade do personagem 

António Mendonça a que já fizemos referência. Sua caracterização embaça o típico 

“retrato do colonizador” abordado por Albert Memmi, cujos contornos a literatura 

colonial procurava definir com exatidão. Tal como um rio, sempre em movimento, a 

personalidade de um personagem como esse não pode ser representada em uma moldura 

fixa. Por um lado, o pai de Emídio, que é branco, a partir de sua vivência desnaturaliza a 

situação de privilégio em que se encontra e abre mão das vantagens a que Memmi faz 

referência quando descreve a figura do colono (MEMMI, 2007, p. 45). Por outro, ao 

mesmo tempo em que é venerado pelas populações das margens por acolher suas 

denúncias, ele “avassala” a Kissama com furor, tomado por uma descontrolada ânsia de 

penetração para que sinta o prazer de domesticá-la.  

No entanto, mesmo que seu gesto seja tomado de ímpetos violentos, ele 

contraditoriamente assume a união com essa mulher negra e o filho que com ela tem, o 

que chega a ser mal visto pelo comerciante Sá Nogueira, porque, segundo este,  

 

tipos como esse é que era um dos grandes problemas daquele país, 

quando se punham a reconhecer os filhos que faziam nas pretas. Bem 

dizia aquele comerciante do Golungo Alto que se tivesse um filho 

mulato, o mandava trocar na Ginga por um boi cavalo. Esse é que 

tinha juízo! (ACVM, p. 89).  

 

Já João de Almeida, o padrinho de Emídio, “amontoara muitos filhos mulatos 

nos quintais” (ACVM, p. 167) e “umas mulatinhas selvagens de cabelo enriçado” (p. 

169), mas nunca os assumira como pertencentes à família, reduzindo-os à condição de 
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bastardos e seus serviçais. Outro fazendeiro, Augusto de Freitas, chegara a estuprar a 

própria filha mulata, quando esta veio pedir-lhe que assumisse a paternidade (cf. p. 186-

187).  

Questiona-se, assim, “a narrativa de um colonizador que não discriminava 

porque se miscigenou com as populações locais”, quando, como a jornalista Joana 

Gorjão Henriques ressalta, “essa mistura foi feita à custa do estupro, que Portugal 

obrigava essas pessoas a despirem-se da sua identidade africana, a mudarem de nome, a 

alisarem o cabelo ou a esconderem a sua língua” (HENRIQUES, 2017, p. 17). O 

romance de Arnaldo Santos nos apresenta uma versão em contraponto a todos esses 

mitos amplamente difundidos.  

Além da violação do corpo das mulheres negras e do não-reconhecimento dos 

seus descendentes, outra violência imposta a essa mulher-terra foi o envio forçado de 

seus filhos para longe, para o além-mar. Foi isso o que António Mendonça fez quando 

“decidira tudo sobre a sua partida [de Emídio], até ao último momento, sem lhe dar 

conhecimento. Era a sua vontade que imperava, sabia o que era melhor para o seu filho, 

e não se rebaixaria a discuti-la com a Kissama” (ACVM, p. 137). Dias depois da ida não 

consensual de Emídio para o Reino, Kissama, dona de seu destino, decide pôr fim à sua 

vida e dar um novo uso à mesa instalada por António para educar o menino nos moldes 

do que ele considerava “civilização”. “Calcou-lhe raivosamente sob seus pés, e ergueu-

se muito para além dela, ao enforcar-se numa das travas do tecto. Dessa vez, seria ela a 

lhe olhar por cima” (ACVM, p. 142).  

O desespero que levara Kissama ao suicídio nos remete aos conhecidos poemas 

“Adeus à hora da largada” e “Desterro”, de Agostinho Neto, em que o drama desses 

filhos da Mãe-África que partiram se enuncia pela voz do eu-lírico, pedindo coragem 

para enfrentar os momentos de dor e desespero:  

 

Minha mãe  

      (todas as mães negras  

       cujos filhos partiram)  

tu me ensinaste a esperar  

como esperaste nas horas mais difíceis 

 

Mas a vida  

matou em mim essa mística esperança 

 

Eu já não espero  

sou aquele por quem se espera  
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[...] 

 

(“Adeus à hora da largada”. NETO, 2009, p. 10) 

 

***  

 

Para ti também  

mamã 

há uma só palavra  

nesta nova partida para o desterro 

– Coragem, voltaremos a encontrar-nos  

[...] 

 

(“Desterro”. NETO, 2009, p. 184) 

 

Também Kissama faz coro ao “Grito de mãe”, escrito por Paulina Chiziane, 

consolidando a sua identificação com a terra angolana/africana:   

 

Sou a mãe África soprando em todos os horizontes 

Procuro os meus filhos perdidos no tempo 

Para onde foram? 

[...] 

(CHIZIANE, 2018, p. 42) 

 

 

Já o romance de Manuel Rui lembra outro momento de violação/mutilação do 

corpo dessa mulher/terra, não mais entregue ao saque da empreitada colonial. Trata-se, 

agora, da violência das guerras que tiveram como palco o continente africano, deixando 

um saldo de “mortos e desaparecidos, que nunca mais vamos encontrar” (ACR, p. 154). 

Antero também se recorda, com frequência, de quando fora forçado a abandonar sua 

terra natal, revivendo, em outro momento histórico, o drama desses filhos obrigados a 

partir: 

 

<<Eu nem sabia o que era isso. Aprendi agora em Luanda que sempre 

que as pessoas tiveram de fugir do Huambo chamaram recuo. A mim 

desrecuaram-me: fui mandado sair por um português. Recuo aprendi 

agora.>>  

[...]  

<<A mim mandaram-me abandonar casa e tudo. Só carros. Coluna par 

o Su… a Namíbia que era dos sulafricanos, e meteram-nos em aviões 

para Portugal.>>  

                                      (ACR, p. 85) 



144 
 

  

A dúvida, que permanentemente acompanha Antero, é a de como estaria sua 

vida se não tivesse forçadamente saído, já que era um “homem do mato” e sempre 

carregava, para onde quer que fosse, não as marcas da cidade, mas sim as “do fim do 

mundo”:  

 

tu sabes que eu sou um gajo do mato que veio à cidade e até nem 

gostou e acabei com o meu falecido irmão rasgando as estradas desde 

o Gove ou o Bunjéi até lá longe no Kubango-Kubango, que os tugas 

chamavam terras do fim do mundo e é esse o mundo que anda comigo 

mesmo lá na Tuga, pá, podes crer [...] Eu nunca ia ser merda nenhuma 

de estudar. Era melhor ser um homem do mato e isso sou. (ACR, p. 

133) 

 

O (re)encontro com a pluralidade que habita em seu país, apesar de não apagar a 

violência do passado, possibilita que os personagens se reconciliem com a terra que 

foram forçados a abandonar. A descoberta de ambos, e nossa, enquanto leitores, é a de 

que Angola não pode mais ser compreendida como queria a antiga e redutora palavra de 

ordem “De Cabinda ao Cunene: um só povo uma só nação”, sendo, agora, assim 

ressignificada por Manuel Rui em ensaio e em sua própria produção literária: “A terra é 

esta da Cabinda ao Cunene. A identidade por ideais comuns. Um país a construir-se de 

muitas raças e culturas” (1981, p. 32). 

Para além de questionar estereótipos fundados na cor da pele, os romances, ao 

reconhecer a existência de múltiplas culturas e valorizar esses saberes, também nos 

levam a romper com a hierarquia do conhecimento que, historicamente, supervalorizou 

a ciência ocidental, definindo, pelo filtro redutor da razão colonial/imperial, outras 

práticas e outros pensamentos como inferiores, místicos ou exóticos. A errância dos 

personagens por diferentes “geografias de razão e saberes” (RIBEIRO, 2017, p. 27) 

mostra que a fronteira do conhecimento também pode ser “porosa, permeável, flexível: 

desloca-se e pode ser deslocada” (GRUZINSKI, 2001, pp. 48-49).  

O respeito à convivência entre visões de mundo distintas, presente tanto na 

formação dos personagens quanto na própria constituição do país, é fundamental para 

que se possa começar a construir uma nova ordem, ou seja, “instalar uma nova 

decoração, inventar um novo cenário e fazer uma nova escolha de atores para uma nova 

peça, mais digna do ser humano”, segundo Ki-Zerbo (2009, p. 20).  
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É sobre essa mestiçagem que, para além de biológica, se faz cultural, que 

refletiremos a partir de agora.  

 

 

3.3. ‘É que isto anda tudo misturado’: subjetividades na terceira margem do rio   

 

Serge Gruzinski, ao tratar do “pensamento mestiço” para analisar a sociedade 

mexicana na era colonial, não se refere à mestiçagem apenas biológica, mas, sim, faz 

alusão às “misturas [...] entre seres humanos e imaginários e formas de vida” 

(GRUZINSKI, 2001, p. 62). Para o pensador francês, a mestiçagem nas produções 

culturais e no pensamento, fruto de um encontro nada pacífico, como vimos, consistiu 

em potente gesto de resistência, de afirmação da alteridade e de manutenção e 

perpetuação de valores e cosmovisões.  

  Conforme efetuam seus trânsitos, as identidades de Emídio e Antero se vão 

apresentando, caleidoscopicamente, em suas faces múltiplas e complexas, espelhando, 

de certa forma, a diversidade de espaços por eles percorridos e que serviram – e ainda 

servem – de base para sua formação cultural e subjetiva. A natureza dos sujeitos 

ficcionais se verifica “num campo fluido e relacional”, como lemos em Cornejo Polar 

(2000, p. 128) ao discordar da noção de identidade “como obstinada persistência de um 

ser não modificável” (2000, p. 127).   

Ao transitarem por diferentes regiões de seu país, os personagens acabam por 

percorrer também os variados sentidos de sua subjetividade, fazendo-nos recorrer às 

observações de Haesbaert quando trata dos “‘espaços de referência identitária’, a partir 

dos quais se cria uma leitura simbólica [...] capaz de fortalecer uma identidade coletiva 

que, neste caso, é também uma identidade territorial” (2016, p. 24). E o pesquisador 

brasileiro continua: “Assim se formam ou se forjam identidades locais, regionais, 

nacionais etc, fortalecidas não apenas pelos territórios ‘de naturalidade’, em seu sentido 

concreto, mas também por territórios simbólicos” (2016, p. 25).  

O ensaísta moçambicano Francisco Noa escreve sobre esse aspecto identitário, 

ressaltando as especificidades do resultado da colonização europeia na África. Afirma o 

autor:   

Existe uma dimensão incontornável quando se analisa os sujeitos e os 

produtos resultantes da colonização europeia na África: a questão 

identitária é, em grande parte dos casos, um fenômeno de alteridade. 

Isto é, é-se um ao mesmo tempo que se é outro. É-se igual ao mesmo 
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tempo que se é diferente. Ou ainda, só se consegue efetivamente ser-se 

o mesmo, quando se consegue ser outro, mesmo que de forma nem 

sempre consciente. (2017, p. 121).  

 

Gloria Anzaldua, ao refletir sobre a “consciência da mestiça”, avalia que todos os 

sujeitos que vivenciam experiências em/de mais de uma cultura, e são resultado de 

mensagens identitárias múltiplas, acabam sendo tomados, pelo menos a princípio, por 

uma colisão subjetiva. No entanto, para tentar achar um ponto de equilíbrio, “não é 

suficiente se posicionar na margem oposta do rio, gritando perguntas, desafiando 

convenções patriarcais, brancas” (2005, p. 705), pois quem parte de certas definições e 

hierarquias para questioná-las acaba ficando preso exatamente no duelo das oposições 

que pretende estilhaçar. Ela, então, defende:  

 

A uma determinada altura, no nosso caminho rumo a uma nova 

consciência, teremos que deixar a margem oposta, com o corte entre 

os dois combatentes mortais cicatrizado de alguma forma, a fim de 

que estejamos nas duas margens ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, 

enxergar tudo com olhos de serpente e de águia. Ou talvez decidamos 

nos desvencilhar da cultura dominante, apagá-la por completo, como 

uma causa perdida, e cruzar a fronteira em direção a um território  

novo e separado. Ou podemos trilhar uma outra rota. As 

possibilidades são inúmeras, uma vez tenhamos decidido agir, em vez 

de apenas reagir. (2005, p. 705-706)  

 

 

Mesmo que seja difícil estar à deriva nesse mar de múltiplas possibilidades, é 

necessário buscar outras formas de compreensão de si, do outro e das relações 

estabelecidas entre as diferenças. Afinal de contas, segundo a pesquisadora, “rigidez 

significa morte” (2005, p. 706), e faz-se urgente buscar novos territórios existenciais.  

 

Emídio, em sua caminhada, vivencia todas essas questões, pois, em dado 

momento, ele não se enxergará em um lado ou outro de qualquer binarismo cultural e 

identitário, mas sim, procurará, em consonância com o que defende Anzaldua, uma 

“terceira-margem do rio na qual ele se queria refugiar em pensamento” (ACVM, p. 

105, grifo nosso).  

Mais à frente na narrativa, esse sentimento de não pertencer a um lado ou outro 

do rio existencial será anunciado no nome do sexto subcapítulo do Capítulo IV: “A 

outra margem” (cf. ACVM, p. 202). A sensação se concretizará depois de Emídio, 
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involuntariamente, participar do covarde ataque a um quilombo que ficava próximo à 

fazenda Prototypo, o que para ele significará “uma penosa aventura” (p. 188, grifo 

nosso). Tal violência fora comandada pelo colono António Biker e acompanhada pelo 

personagem, que, ingenuamente, acreditava estar, com aquele grupo, buscando os 

antigos serviçais da fazenda do Hombo, os quais fugiram após a morte de António 

Mendonça.  

Após descobrir a verdadeira motivação para aquela empreitada, na qual estava 

ingenuamente envolvido, e enquanto observa o incêndio do quilombo provocado pelos 

colonos da Prototypo, dos quais era acompanhante,  

 

[a]lgo se consumava dentro de si. Não era uma sensação que já não 

tivesse experimentado, essa estranha sensação de estar nos dois 

lugares e não estar em nenhum, mas naquele momento a vertigem da 

perda era quase total. Numa das margens era um caçador das 

queimadas pronto a apanhar as presas que fugiam das chamas, 

observado pelos colonos da fazenda, que também lhe vigiavam, e 

noutro lado via-se enfim testemunhando do lado dos desapossados das 

lavras que iam ser abandonadas pelo povo do quilombo. 

  

No entanto, ele já não estava ali, e entre todos aqueles olhos que lhe 

fixavam, ele era o único que sabia que estava numa outra margem, 

onde aquele mucungulo
38

 não lhe pertencia, que não se tinha 

transformado num caçador e onde ele ainda era um forasteiro de um 

mundo em que tudo ainda era novo e precisava de se nomear. 

(ACVM, p. 206-207, grifos nossos) 

 

 

Na percepção do jovem, “não havia nada que humanizasse [aquela] noite” (ACVM, 

p. 214). Ele recusa a vestimenta do caçador/colonizador que queriam obrigá-lo a usar, 

não se identificando totalmente, de um lado, com os conquistadores, nem, do outro, com 

os naturais da terra. Essa sensação, no entanto, não o leva a ficar “neutro” na disputa 

que ora observava, já que ele, espacialmente, decide ocupar uma posição importante: 

“nem se deu conta que tinha parado junto aos mais-velhos, que continuavam 

impassíveis, assistindo a destruição do seu quilombo” (ACVM, p. 206).  

  A percepção de que ocupava o entre-lugar de que fala Homi Bhabha, ou seja, “o 

terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão 

início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação” 

(BHABHA, 2007, p. 20), também é reforçada, na obra, pelo poema “Na outra margem”, 

                                                           
38

 (Kimb. Mukungulu); nome porque era conhecida a espingarda “Snyder”, que atirava longe. 
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de Arnaldo Santos, que consta nas edições de A casa velha das margens e figura em 

coletâneas de poesia do escritor. Seguem os versos: 

 

Por muito 

me ver incerto 

no outro lado do mundo 

 

e por muito  

me sentir liberto  

do meu quizango
39

 profundo; 

 

[...] 

 

Por muito  

entrar nas memórias  

das cinzas e dos fogos postos  

 

E por muito  

me afligir as estórias  

de cada ruga dos rostos; 

 

UM dia,  

me encontrei só,  

naquela terra dormida. 

 

Não estava  

em qualquer margem,  

do grande rio da Vida. 

 

(ACVM, p. 355 e 356) 

 

A percepção da incerteza existencial e de que não pertence a uma margem ou 

outra do “grande rio da Vida” leva à busca por uma “terceira via” – o que não significa, 

como o texto bem demonstra, neutralidade. Essa tem sido uma estratégia simbólica para 

fugir das armadilhas redutoras e das categorias conceituais hierárquicas. Consiste, nas 

palavras de Nubia Hanciau, em “procedimentos de deslocamento, de nomadismo, em 

que o projeto identitário possa nascer da tensão entre o apelo do enraizamento e a 

tentação da errância” (in FIGUEIREDO, 2012, p. 129). Busca-se, assim, o Terceiro 

Espaço de que trata Bhabha, ou seja, a “condição prévia para a articulação da diferença 

cultural”, o “espaço-cisão [...] capaz de abrir o caminho à conceitualização de uma 

cultura internacional, baseada não no exotismo do multiculturalismo ou na diversidade 
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 (Kimb. Kizangu); tentação; encantamento diabólico   
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de culturas, mas na inscrição e articulação do hibridismo da cultura” (2007, p. 69, grifos 

do autor). 

 “Outra margem”, “entre-lugar”, “Terceiro Espaço”, “terceira via”. O 

protagonista de A casa velha das margens convoca em diversos momentos esse lugar 

intermediário, a começar pelo seu nome próprio: Emídio vem de Aemydios, que, em 

latim, significa “meio deus, meio humano”. Doloroso, complexo, indefinível, apesar de 

desafiador esse lugar também pode ser “de potência” e de uma nova “configuração do 

mundo por outros olhares e geografias”, conforme analisa Djamila Ribeiro (RIBEIRO, 

2017, p. 75) e como o personagem bem demonstra.  

 A referida passagem do texto de Arnaldo Santos faz com que muitos de nós, 

leitores brasileiros, nos lembremos do conto “A terceira margem do rio”, de João 

Guimarães Rosa, que integra a coletânea Primeiras estórias, publicada em 1962. Trata-

se de um texto em que um personagem reflete, em primeira pessoa, sobre os sentidos do 

abandono do pai, que deixa a família para habitar uma canoa no meio do rio. Nessa 

breve narrativa do escritor brasileiro, o estranhamento se dá desde o título, apontando 

para a possível existência de um lugar outro, em diferença, onde podemos nos situar 

para além de convenções espaciais, culturais, linguísticas etc. A canoa e o rio são os 

elementos convocados pelo texto para representar esse novo referente, marcado pela 

mobilidade, pelas travessias e pela inconstância.  

  No conto de Rosa, o ato inusitado do pai, que renuncia à solidez da terra e 

resolve habitar, “solto, solitariamente” (ROSA, 2001, p. 81), uma espécie de não-lugar, 

é o que incomoda o filho-narrador, que envelheceu na expectativa de ver o progenitor 

retornar para a segurança do lar. No entanto, o reencontro físico não acontece, e o filho, 

que em dado momento se oferece para ocupar o lugar do pai, acaba recuando da 

proposta que ele mesmo fizera, de certa forma estilhaçando a projeção especular 

anunciada no conto.  

A relação entre pai e filho, apresentados quase como duplos por Guimarães 

Rosa, também aparece em A casa velha das margens. No romance angolano, o 

movimento do filho para o interior do país representa um processo de descoberta muito 

mais amplo, como já vimos, significando inclusive a repetição das transformações que 

se haviam passado com o seu próprio pai, um homem que se despira da vestimenta de 

Conquistador quando se tornara cúmplice da população das Margens. No momento em 

que Emídio descobre habitar uma “terceira-margem” do rio, ele reconhece que seu 

caminho cruzou com o do pai e aceita a responsabilidade de dar prosseguimento às suas 
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largas passadas, já que dele herdara os Pés Grandes, capazes de fazê-lo se movimentar, 

com agilidade, naquelas terras. Torna-se evidente, então, que António Mendonça, assim 

como o filho, também havia ocupado esse lugar identitário intermediário: 

 

Subitamente para Emídio deixavam de lhe parecer estranhas algumas 

atitudes de seu pai, que tanto se deixava arrastar pelos costumes 

desses povos margenianos, como deles se distanciava superiormente, e 

lhe afastava. (ACVM, p. 113)   

 

 

Assim como aconteceria anos mais tarde com o filho, quando este resolve 

dispensar a machila, como já vimos, o fato de António Mendonça andar com os pés no 

chão não seria bem visto pelos demais colonos. “Viajasse embora nos bois-cavalos de 

Ambaca, como estava no hábito dos outros chefes, seguiria a andadura da santa paz 

oficial, e certamente isso [a punição] não lhe teria ocorrido” (ACVM, p. 113).  

Dando um passo além com relação ao conto de Guimarães Rosa, nesse texto a 

identificação de Emídio com um António – o Mendonça – consolida-se, fortalecida pela 

oposição com relação a outro António – Biker –, o dono da já citada fazenda Prototypo, 

personagem que se faz uma espécie de antagonista de seu xará por sua personalidade e 

atitudes violentas e opressoras. Ao deixar de exercer papéis pré-estabelecidos, como fez 

seu pai, e aceitar ocupar a terceira-margem do rio, Emídio aceita o convite simbólico do 

progenitor, seguindo seus passos e honrando suas atitudes. Antes desse momento, o 

mais-velho Pedro Vitorino lhe havia anunciado: “– O seu coração terá que saber 

encontrar o caminho certo quando encontrar a encruzilhada dos dois caminhos. Na 

vida de um homem, tem sempre um momento em que ele tem que saber escolher...” 

(ACVM, p. 157, grifo nosso). Será o momento em que Emídio efetuará uma “viagem 

noturna dentro de si”, e dela não voltará mais o mesmo, como aponta a epígrafe retirada 

do romance.  

É então que ele descobre que, como havia sido alertado, “quem entrasse na 

fazenda [Prototypo] não voltava a sair, porque mesmo quem saísse já não era a mesma 

pessoa, era outra” (ACVM, p. 197, grifo nosso). Tal percepção faz-se quase eco do 

famoso postulado de Heráclito de Éfeso, para quem é impossível banhar-se duas vezes 

no mesmo rio devido à instabilidade e inconstância de todos os seres, uma das 

mensagens-chave do texto de Arnaldo Santos. 
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Uma presença/ausência que se faz constante nessa narrativa são as lembranças 

que Emídio guarda de Domingos, “seu kamba das aventuras” (ACVM, p. 105), um 

negro “nascido liberto [e que] desaparecera depois da morte de seu pai” (p. 102). 

Emídio anseia pelo reencontro, mas, no primeiro sonho que tem com o amigo, a 

identificação ainda não se fazia possível. Eles, então, duelam, pois ainda habitam 

margens opostas. Nesse momento, Domingos se apresenta transfigurado, descrito como 

caçador em quimbundo, ou seja, como um mucongo, termo que inclusive nomeia um 

subcapítulo da obra (Cap. III, 9). É como se, apresentado na língua da terra, fosse 

possível esvaziar o sentido de dominação que a palavra historicamente carrega. A 

imagem de Domingos, portanto, se reflete em um espelho invertido daquela de 

caçador/conquistador que Emídio recusara enquanto segurava uma espingarda na 

fazenda Prototypo.  

 Depois, o reencontro se dá novamente em um breve sonho, mas dessa vez a cena 

é diferente: Domingos, mais uma vez transformado, veste “um fraque que nunca usara” 

e, com a solenidade de uma cerimônia, “oferecer-lhe-ia com as mãos estendidas as 

mucandas do ambaquista”, informando-lhe que ali estão “as makas que se passaram e... 

que ainda vão vir” (ACVM, p. 219). Ao final do romance, o reencontro finalmente se 

dará, como mostraremos no último capítulo. Por ora, registremos que as aparições de 

Domingos vão marcando as mudanças que Emídio vivencia em seu percurso identitário, 

funcionando como uma espécie de termômetro do grau de vinculação do personagem 

com a terra natal. 

  

É depois da experiência na fazenda Prototypo e da certeza de qual caminho 

seguir que o personagem parte em procura de Lourenço Mendes da Conceição, autor e 

guardião das cartas que haviam sido “salvas do incêndio da Casa Velha para que ele 

lhes herdasse e com ele as mucandas sobrevivessem” (ACVM, p. 247). Emídio, nesse 

momento já transformado pela referida experiência na fazenda Prototypo, decide 

assumi-las e dar-lhes um destino:  

 

– Li as mucandas e faço também minhas essas cartas que foram de 

meu pai... – disse, depois, sem mentir.  

Tinha enfim escolhido o seu caminho (p. 249, grifo nosso)  

  

De “pardo em desnorte” (ACVM, p. 77), assume a sua “nova condição de filho 

das Margens” (p. 251, grifo nosso). Mesmo que ainda se sinta em uma “terceira 
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margem”, ele se alia àqueles que ocupam o lado dos oprimidos no conflito colonial, 

buscando, ao recuperar as estórias e as memórias das populações locais, formas de 

entender sua trajetória individual e, também, a de seu país.   

Um instigante personagem de A casa velha das margens simboliza essa 

convivência entre identidades e culturas distintas. É o já citado Lourenço Mendes da 

Conceição, formado por personalidades a princípio opostas que convivem em um 

mesmo corpo. As “fundas intimidades” do cavalheiro ambaquista haviam sido 

apossadas pelo mais-velho Malesu de Pungo Andongo. Revela o texto:  

 

Tudo se passara como se, desde os confins dos tempos, esse mais-

velho Malesu cachimbo na boca sempre ali estivesse estado lhe 

espreitando de emboscada em Quiongua, nesse seu ar de ensonado 

cismador. Acompanhara o percurso do ambaquista pelas Margens no 

seu primeiro nome batismal de Lourenço Mendes da Conceição 

Machado, e depois a sua caminhada como cavalheiro-ambaquista 

Lourenço Mendes da Conceição d’Andrade, quando ele repudiou o 

patronímico Machado e lhe preteriu em favor do d’Andrade de ínvias 

embora limpas genealogias. Eram caminhos que, inevitavelmente, ele 

teria que trilhar, e assim Malesu aguardou sem impaciência que ele lhe 

pudesse escolher livremente. Mesmo só a ele Malesu que sempre lhe 

estivera esperando no seu tempo futuro, é que Lourenço Mendes da 

Conceição d’Andrade ficou renitente em lhe aceitar. (ACVM, p. 220).   

 

Pouco a pouco, Lourenço se foi despindo de sua antiga identidade. Livrou-se do 

“fraque de linho escuro”, da “gravata”, da “camisa de alvacentos colarinhos gomados” e 

dos “sapatos” (ACVM, p. 222) que usava, e o mais-velho Malesu foi ganhando cada vez 

mais espaço em sua personalidade, que passaria a guardar, a partir de então, “íntimas 

contradições” (p. 222). No entanto, o processo de transformação desse personagem não 

seria definitivo; a cada momento uma dessas identidades poderia ganhar protagonismo, 

comprovando a inexistência de uma fixidez subjetiva, como já fizemos referência. 

Lourenço Mendes/mais-velho Malesu alude, assim, à convivência entre dois arcabouços 

– ocidental e africano – que se retroalimentam a todo momento e também estruturam as 

identidades de Emídio, do texto de Arnaldo Santos e da própria nação angolana. 

 

Já o enredo de A casa do rio, como sabemos, se desenvolve em outro tempo: “no 

fim destas guerras todas” (ACR, p. 289), ou seja, depois de 2002, ano em que 

oficialmente a guerra civil chegou ao fim. No momento em que se passa a obra, Angola 

já é independente e já vivenciou todos os novos desafios que essa situação representa, 
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especialmente devido ao fato de ser uma nação rica em recursos naturais e localizada no 

continente africano, região onde os embates coloniais e imperialistas de outros tempos 

se perpetuam com novos nomes, novas roupagens e novos protagonistas. Trata-se de um 

momento propício para repensar os valores hegemônicos e, assim, apontar para o 

resgate de outros saberes, experiências e formas de vida, o que não significa, no entanto, 

abandonar completamente as contribuições de outros países e outras culturas. 

Mesmo trinta anos distante de seu país natal, Antero Salvino nunca pôde se 

sentir totalmente integrado à metrópole. No entanto, quando retorna a Angola, também 

precisa transitar para reencontrar/renegociar sua identificação à terra natal, ocupando, 

de certa forma, também uma “terceira-margem”, ainda que essa expressão não se faça 

explícita nessa narrativa. Mesmo enxergando-se no meio de uma ponte existencial, 

Antero resolve atravessá-la e opta por se identificar com a terra que foi seu berço de 

nascimento, aludindo, de certa forma, à questão colocada na epígrafe retirada do 

romance de Manuel Rui e reforçando que, assim como no caso de Emídio Mendonça, 

enxergar-se em um “espaço intermediário” não significa não tomar partido. Nos dois 

casos, escolhe-se o lado da terra, dos povos e dos valores que nela vêm sendo 

historicamente subjugados – seja no século XIX, seja no século XXI.  

Uma das principais caracterizações de Antero, que, a nosso ver, reforça a ideia 

de que ele também é um personagem “entre-margens”, é o fato de ele ser sonâmbulo. 

Há diversas passagens do romance em que o personagem se encontra nesse estágio 

intermediário: não está dormindo, nem está acordado. Em Luanda, Dona Bita e suas 

empregadas se assustam quando veem o visitante “com o aspirador de um lado pra o 

outro sem dar encontro nos móveis, a babar-se da boca aberta e com os olhos muito 

abertos quase a saltarem das órbitas mas parados” (ACR, p. 74), o que leva Chico a 

responder à mulher, quando esta lhe vai fazer uma reclamação: “Ou o Térinho é uma 

pessoa ou é um espírito. E eu não posso fazer a segunda opção” (p. 77).  

Já no Huambo, os sobrinhos de Antero se divertem com a atuação engraçada do 

tio que, depois de se deitar e chegar a ressonar, “levantou-se. Ficou quase hirto. Depois 

segurou a espingarda com a mão esquerda, puxou com a direita a culatra, 

descaidosamente, levou a mesma mão direita ao bolso, a seguir municiou a arma e 

fechou a culatra (p. 129). Para a felicidade e o regozijo da plateia familiar, caçava 

enquanto sonambulava.  
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A caça aqui também aparece com destaque. Por meio das conversas do 

personagem, vamos descobrindo que uma das fortes ligações que atava Antero à sua 

terra natal era a memória dos tempos em que caçava leões:    

 

<< [...] eu tinha quinze anos e levava também uma arma... mas nada, 

nem rasto de sangue nem pegadas, que leões nem vê-los, e desde essa 

hora eu comecei com a ideia de caçar leões, prima, e isso também me 

fez falta estes anos todos fora da minha terra, e agora tudo me parece 

olosapo, estórias ou provérbios, prima, podes crer>>. (ACR, p. 42)  

 

 

A prática foi, inclusive, fundamental para seu processo de amadurecimento, 

fazendo-se uma espécie de rito de passagem que marcou a transição da infância para a 

vida adulta:   

quando eu regressei dos estudos, que nunca acabei, o velho queria-me 

de chefe, de homem caçador, homem do mato, e quando os leões que 

atacavam de tempos a tempos o curral dos bois daquela vez parecia 

um comício a urrar por detrás da casa, eu e o meu irmão até com medo 

que arrombassem a janela do quarto, os leões eram muitos, [...] eu a 

sair com o meu pai atrás dos leões, o velho cansou-se, enervado, logo 

no princípio, e antes de regressar a casa, já era quase de manhã, disse 

para mim, vai Antero, tu já és um homem, e mata-me esses leões que 

nos desgraçaram o nosso gado, e dessa vez para a frente eu passei de 

verdade a ser o homem do Gove, não só para o meu pai mas também 

para o povo, tudo graças às armas que o velho tinha e à minha 

pontaria, prima! (ACR, p. 82)  

 

Raul Altuna (1985), ao descrever costumes e crenças dos povos banto, afirmou a 

existência de dois mundos que se influenciam mutuamente: um invisível e um visível. 

No primeiro, reconheceu a existência de antepassados qualificados, como chefes, 

caçadores, guerreiros e especialistas da magia (ALTUNA, 1985, p. 61, grifo nosso). 

Faz-se referência, aqui, à caça de subsistência, feita para proteger e garantir meios de 

sobrevivência, o que muito se diferencia da caça predatória que existiu e ainda existe no 

continente africano. 

Mesmo que a prática já seja, no presente da narrativa, criticada pelo primo Chico 

– “Chiça, Antero! Hoje percebes que foi um crime e essa factura não se pode pagar” 

(ACR, p. 54) –, por Juca – “<<Pra quê [fazer uma caçada]? Não nos falta carne aqui em 

casa. [...] Conheço todo o tipo de armamento mas nunca consegui atirar nos bichos (p. 

121) – e pela sobrinha Céli – “Eu não participo, pai. Sou contra matar bichos” (p. 311) – 

, a alusão ao tempo em que Antero era caçador é mais um elemento a solidificar a 
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identificação do personagem com sua terra e com seu passado, em contraponto à 

imagem do caçador explorador a que já fizemos referência. Por isso mesmo é com a 

seguinte vestimenta que ele se lança em viagem: “O COLETE DE CAÇADOR e o 

chapéu de lona idem camuflado, produto karkamano (Antero a reconhecer por 

lembrança da passagem por Windohek), vestia-lhe bem, mesmo com a gozação de Juca 

em lhe emprestar fato de caçador” (ACR, p. 179).  

Antero é descrito, ainda, como um sujeito que compartilha visões de mundo e 

crenças distintas, habitando, simultaneamente, tanto a casa dos saberes tradicionais 

quanto a casa do pensamento e do conhecimento produzidos e impostos pelo Ocidente, 

convivência esta de que trata Kwame Appiah (1997). Por exemplo: para curar-se da 

decepção ao saber de sua casa submersa, sente a necessidade de se consultar com “uma 

senhora que trate o espírito. Uma ochyambula” (ACR, p. 292) chamada Anita, que o 

orienta a cuidar do corpo, prescreve ervas medicinais e também diz ser necessário “rezar 

muito a Nossa Senhora ou a outra mas sempre com o Deus que é de todos” (p. 296). Os 

dois mundos pelos quais transita Antero, na verdade, são alguns dos mundos que 

(con)vivem em Angola. “Sabes lá o que se todos os que ficaram no lugar do tuga é 

como os brasileiros católicos na frente e nas escondidas vão no tradicional africano!” (p. 

298). E Juca afirma, em resposta: “é que isto anda tudo misturado, Nando!” (p. 300).  

A fala de Juca e as observações acima referidas nos remetem à afirmativa de 

Montaigne – “Um homem distinto é um homem misturado” – recuperada por Gruzinski 

quando este afirma que a identidade, sendo múltipla, só se define quando posta em 

relações e interações múltiplas. Vejamos:  

 

Cada criatura é dotada de uma série de identidades, ou provida de 

referências mais ou menos estáveis, que ela ativa sucessivamente ou 

simultaneamente, dependendo dos contextos. “Um homem distinto é 

um homem misturado”, dizia Montaigne. A identidade é uma história 

pessoal, ela mesma ligada a capacidades variáveis de interiorização ou 

de recusa das normas inculcadas. Socialmente, o indivíduo não para 

de enfrentar uma plêiade de interlocutores, eles mesmos dotados de 

identidades plurais. Configuração de geometria variável ou de eclipse, 

a identidade define-se sempre, pois, a partir de relações e interações 

múltiplas. (GRUZINSKI, 2001, p. 53) 

 

Antero percebe ser impossível, portanto, querer-se ou imaginar-se culturalmente 

puro. Na concepção de Kwame Appiah, “a descolonização ideológica está destinada a 

fracassar, se negligenciar a ‘tradição’ endógena ou as ideias ‘ocidentais’”, sendo 
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necessário, portanto, encontrar um “meio-termo negociável” (APPIAH, 1997, p. 13). 

Sobre esse “meio-termo negociável” entre saberes locais e aprendizagens globais, 

perseguido insistentemente por Antero para tentar encontrar paz e equilíbrio, trataremos 

no próximo capítulo. 

    

Quanto mais caminham por Angola, reproduzindo o indomável movimento dos 

rios e descobrindo-se como sujeitos entre-margens, mais Emídio e Antero se vão 

abrindo aos segredos e à sabedoria que resistem nessa nação múltipla e complexa, na 

qual convivem culturas distintas. Cindidos entre um mundo e outro, e em contato com 

indivíduos que vivenciam o mesmo, os personagens em trânsito têm a possibilidade de 

despertar para um novo e diferente “hábito crítico”, como nos ensina Benjamin Abdala 

Júnior. O pesquisador, ao refletir sobre a condição do exílio, pensou no enriquecimento 

crítico que essa experiência pode trazer para os sujeitos que a vivenciam:  

 

Essa perspectiva de fronteiras múltiplas (o homem dividido ou 

integralizado em pelo menos duas fronteiras), onde ele se desenraiza 

de sua terra de origem sem se enraizar na terra de origem dos outros 

coexistindo com grupos sociais migrantes de outras culturas, pode 

construir um hábito crítico. (2002, p. 83) 

 

Mesmo que os romances busquem recuperar e valorizar a tradição cultural 

angolana, sabemos que o reencontro com uma tradição pura, preservada e intocada não 

é mais possível, pois, assim como os sujeitos, as culturas também se transformam, se 

modificam, se refazem constantemente por meio de encontros e tensões. Gruzinski 

reconhece que temos “sede de exotismo e de pureza” (2001, p. 29), mas precisamos 

aceitar que, na pertinente avaliação de Ana Mafalda Leite, “é ainda um princípio 

nostálgico, idealista e essencialista pensar em termos estáticos na recuperação de uma 

mundividência pré-colonial, não levando em conta as transformações sofridas nessas 

sociedades com o colonialismo, as independências e a modernização” (2012b, p. 25). 

Assim como as identidades, portanto, a cultura, como afirma Stuart Hall, 

 

não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem de retorno. 

Não é uma ‘arqueologia’. A cultura é uma [constante] produção. [...] 

Estamos sempre em processo de formação cultural. A cultura não é 

uma questão e ontologia, de ser, mas de se tornar (HALL, 2009, p. 

43).   
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Levando em consideração tais reflexões, podemos pensar que o encontro que os 

romances nos proporcionam com aspectos da tradição cultural africana/angolana 

representa, portanto, não uma forma de viagem no tempo para um passado intocado e 

agora revisitado, mas sim a valorização e o justo reconhecimento da potência daquilo 

que por séculos foi silenciado ou minimizado e que, naturalmente, passou por 

transformações. As mestiçagens físicas e simbólicas já podem ser entendidas, em um 

novo momento, como a festa do encontro e a celebração da beleza das diferenças – 

apesar de não ser possível nem recomendável apagar, de nossas reflexões, a violência da 

qual elas se originaram.   

Os sujeitos das duas narrativas, por nós acompanhados, empreendem, portanto, 

uma viagem sem fim, um caminhar em direção às margens, como lemos no poema de 

Ruy Duarte de Carvalho:  

 

Não há lugar achado  

sem lugar perdido. 

Casam-se além, as falas de um lugar,  

no encontro da memória  

com a matriz.  

A ausência, só,  

impõe ao corpo a urgência do equilíbrio 

não entre o corpo e as formas  

da paisagem 

mas entre as margens 

da permanência a haver.  

[...]  

 

(CARVALHO, 1988, p. 12)   

 

No encontro da memória com a matriz, proporcionado pela leitura dos textos, 

vamos entendendo a urgência de se procurar um equilíbrio, superando o medo de não 

encontrar um lugar sólido e, ao mesmo tempo, enxergando a beleza dessa condição 

instável e geradora de novos sentidos.  

É o que proporciona o caminhar em direção às margens, como veremos no 

próximo capítulo.  

 

 

 

 

 



158 
 

Capítulo 4 - Entre as margens do contar e do escrever,  

o entre-lugar dos textos 
 

Sim, eu creio, mais do que nunca creio que a memória coletiva está 

atrevidamente viva: mil vezes matada, mas mil vezes viva nos refúgios 

onde cuida de suas feridas. 

Eduardo Galeano (1990, p. 40) 

 

 

Ainda que a história oficial não tenha desvendado essas estórias 

secretas, e talvez por isso mesmo muito sunguiladas durante a noite 

nas dixissas
40

, elas não deixaram de alimentar as diversas famas dos 

homens nas Margens.   

Arnaldo Santos (2010, p. 185)  

  

Que a história não se faz só dos que basaram mas de muita coisa, 

cada uma de sua vez, com pessoas que recuaram, desrecuaram, de 

pessoas que morreram a lutar, outras que foram simplesmente 

assassinadas, e é nesses intervalos que se deve aproveitar a história, 

ou seja, descobrir os melhores momentos entre morrer e viver e 

depois sair do buraco e começar a contar as coisas que não prestam 

porque cheiram a morte  

Manuel Rui (2007, p. 210) 

 

 

A simbologia dos rios, fortemente presente nos romances aqui analisados e 

abordada no capítulo anterior, nos remete, de imediato, à ideia de margem. A 

pesquisadora Alessandra Magalhães, ao analisar os “olhares a partir da margem” 

lançados por três romances angolanos contemporâneos, dentre eles o de Arnaldo Santos 

aqui estudado, estabeleceu da seguinte forma a relação entre esses dois elementos:   

 

Tomando a imagem dessa fenda que se faz na terra, por onde corre o 

curso da água, entendemos que as margens não estão fora do espaço 

do rio, pelo contrário, são elas que lhe dão direção e limites. Olhar a 

partir da margem seria, então, a possibilidade de deslocamento do 

discurso em várias direções, compreendendo que é preciso marcar o 

lugar da escrita/fala com outras dicções, alargando ainda mais as 

fronteiras e matrizes (MAGALHÃES, 2017, p. 13, grifo nosso).  

 

                                                           
40

 (Kimb.); esteira. 
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Logo, as margens encaminham os rios-sujeitos em várias direções, levando-os 

ao encontro de diferentes vozes, subjetividades, escritas, pontos de vista e 

epistemologias. A leitura que a pesquisadora propõe foi motivada pelas reflexões do 

escritor argentino Ricardo Piglia, que, ao completar o conjunto das Conferências Norton 

deixado inacabado por Italo Calvino, identificou como uma das tendências da literatura 

do novo milênio a ideia de deslocamento e de distância. Nas palavras do ensaísta latino-

americano: “Creio, então, que poderíamos imaginar que há uma sexta proposta. A 

proposta que eu chamaria de distância, deslocamento, mudança de lugar. Sair do centro, 

deixar que a linguagem fale também na margem, no que se ouve, no que chega de 

outro” (2012, p. 4). 

Piglia chama a atenção para o potencial e a inclinação, da literatura, para deixar 

o “outro” falar, rompendo com o silêncio da hegemonia e trazendo, para o debate, ideias 

e subjetividades que, a princípio, estariam “subalternizadas”. Ele destaca, como um de 

seus ideais, “fazer na linguagem um lugar para que o outro possa falar. A literatura seria 

o lugar em que é sempre outro quem vem dizer” (2012, p. 3). Essa proposta condiz com 

o movimento de “descoberta de Angola para além de Luanda” aqui estudado, pois o 

desbravamento de territórios variados, proporcionado pela ficção angolana, possibilita a 

emergência de vozes distintas, não as que estão no centro, mas sim as que sobreviveram 

– e ainda sobrevivem – nas margens do poder e do saber hegemonicamente 

estabelecidos.  

Por meio do deslocamento de Emídio e Antero, recuperam-se as memórias por 

tanto tempo atacadas, mas, “mil vezes”, resistentes e sobreviventes nos “refúgios onde 

cuidam de suas feridas”, como lemos na epígrafe de Eduardo Galeano. É por isso que A 

casa velha das margens valoriza as “estórias secretas”, aquelas esquecidas pela história 

oficial que circulam durante a noite. E A casa do rio também nos lembra que a história 

não se faz só de alguns homens, “mas de muita coisa” que precisa ser contada, mesmo 

que, para isso, convoquem-se dores e situações difíceis “que não prestam porque 

cheiram a morte”, como as outras epígrafes deste capítulo, retiradas dos romances, nos 

permitem concluir.  

Nesse sentido, chegamos a uma primeira concepção de margem: a que diz 

respeito a toda uma gama de concepções de vida e de saberes historicamente ignorados, 

mas que vêm sendo divulgados e valorizados por diversificados tipos de produção 

científica e cultural: teses, artigos, ensaios, fotografias, esculturas, exposições, filmes, 

obras de ficção e autobiográficas, documentários etc. As margens, assim ressignificadas, 
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não são mais vistas como limites que separam, mas, sim, terrenos que possibilitam e 

potencializam os encontros. São fontes produtivas e criativas de sentidos e 

identificações, tornando-se não mais o “ponto onde algo termina, mas, como os gregos 

reconheceram, [...] é o ponto a partir do qual algo começa a se fazer presente”, segundo 

a avaliação de Martin Heidegger recuperada por Homi Bhabha (2007, p. 19, grifo do 

autor). É onde se torna possível ouvir o subalterno falar, dialogando com a pergunta-

chave de Gayatri Spivak (1985).     

A antropóloga francesa Michele Petit, ao refletir sobre “a arte de ler”, compara o 

movimento de abrir um livro ao de “cruzar a fronteira e saltar para o outro lado”, 

fazendo referência à “abertura de um outro espaço, que rompe com a situação em que se 

encontra aquele que lê ou ouve um texto, onde ele entra de cabeça, ou cauteloso” 

(PETIT, 2010, p. 75). Ou seja, ao cartografar territórios variados, a ficção torna-se, ela 

própria, um espaço em diferença, oferecendo-nos uma oportunidade de saltar para esse 

outro lado da margem, onde moram “saberes produzidos pelos indivíduos de grupos 

historicamente discriminados [que], para além de serem contra discursos importantes, 

são lugares de potência e configuração do mundo por outros olhares e geografia”, agora 

pensando com Djamila Ribeiro (RIBEIRO, 2017, p. 75).  

Ao retomar o contato com os saberes, as tradições e as memórias que ousam 

resistir, os personagens dos romances angolanos são – e nós também somos – levados a 

efetuarem uma opção descolonial por meio da desobediência epistêmica, tal como 

defendeu Walter Mignolo. Ou seja, nos desvinculamos “dos fundamentos genuínos dos 

conceitos ocidentais e da acumulação de conhecimento” (2008, p. 290). O teórico 

explica:  

 

Por desvinculamento epistêmico não quero dizer abandono ou 

ignorância do que já foi institucionalizado por todo o planeta (por 

exemplo, veja o que acontece agora nas universidades chinesas e na 

institucionalização do conhecimento). Pretendo substituir a geo- e a 

política de Estado de conhecimento de seu fundamento na história 

imperial do Ocidente dos últimos cinco séculos, pela geo-política e a 

política de Estado de pessoas, línguas, religiões, conceitos políticos e 

econômicos, subjetividades, etc., que foram racializadas (ou seja, sua 

óbvia humanidade foi negada). Dessa maneira, por “Ocidente” eu não 

quero me referir à geografia por si só, mas à geopolítica do 

conhecimento. Conseqüentemente, a opção descolonial significa, entre 

outras coisas, aprender a desaprender (como tem sido claramente 

articulado no projeto de aprendizagem Amawtay Wasi, voltarei a 

isso), já que nossos (um vasto número de pessoas ao redor do planeta) 

cérebros tinham sido programados pela razão imperial/ colonial. 

(2008, p. 290) 
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Os romances angolanos selecionados para essa análise contribuem para a 

subversão da “geopolítica do conhecimento” de que fala Mignolo e exigem que 

estejamos atentos à existência – que na maioria das vezes consiste em resistência – e às 

possíveis contribuições de pessoas, línguas, religiões, subjetividades, conceitos políticos 

e econômicos antes desconhecidos, ou, então, considerados inferiores, incapazes ou 

exóticos.  É uma forma de romper com a “razão imperial/colonial” que historicamente 

orientou a programação de nossos cérebros.   

Buscar, nas margens, essa nova configuração do mundo por outros olhares e 

geografias é um dos primeiros passos para a tão necessária descolonização do 

imaginário proposta pelos dois romances.   

 

 

4.1. Descolonizando o pensamento: a ‘tradição viva’  

 

Segundo Benjamin Abdala Jr, é possível afirmar que há uma reorientação  

 

na maneira de se pensar a realidade que se afirmou historicamente no 

Ocidente, e que estabelecia fronteiras rígidas: fronteiras não apenas 

políticas, ligadas aos Estados nacionais, mas também fronteiras em 

termos dos campos de conhecimento espartilhados em disciplinas 

estanques, na concepção dualista entre espírito e matéria, entre o Bem 

e o Mal, etc. (2002, p. 10)  

  

Ou seja: haveria a “consciência de que os ‘limites’ epistemológicos daquelas 

ideias etnocêntricas são também as fronteiras enunciativas de uma gama de outras vozes 

e histórias dissonantes, até dissidentes” (BHABHA, 2007, p. 24). Nesse sentido, 

podemos fazer referência aos estudos de Walter Mignolo, que defende “a possibilidade 

de preferir pensar nas e a partir das margens, de adotarmos o pensamento liminar como 

uma futura ruptura epistemológica” (2003, p. 30, grifo nosso), entendendo o 

pensamento liminar como “uma enunciação fraturada em situações dialógicas com a 

cosmologia territorial e hegemônica” (2003, p. 11).  

Como já afirmamos, Arnaldo Santos e Manuel Rui promovem essa ruptura 

epistemológica, mantendo, assim, a postura de “intelectuais no exílio” conforme 

defendido por Edward Said:  
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Mesmo que não seja realmente um imigrante ou expatriado, ainda 

assim é possível pensar como tal, imaginar e pesquisar apesar das 

barreiras, afastando-se sempre das autoridades centralizadoras em 

direção às margens, onde se podem ver coisas que normalmente estão 

perdidas em mentes que nunca viajaram para além do convencional e 

do confortável.   

[...]  

Entretanto, penso que, para ser tão marginal e indomado como alguém 

que se encontra de fato no exílio, o intelectual deve ser receptivo ao 

viajante e não ao potentado, ao provisório e arriscado e não ao 

habitual, à inovação e à experiência e não ao status quo 

autoritariamente estabelecido. O intelectual que encarna a condição de 

exilado não responde à lógica do convencional, e sim ao risco da 

ousadia, à representação da mudança, ao movimento sem interrupção. 

(SAID, 2005, p. 70) 

 

 

 A valorização da viagem, do risco, da inovação e da experiência do provisório, 

referida por Said, está presente nas duas narrativas aqui analisadas, pois é exatamente o 

caminhar pelas margens que possibilitará aos personagens – e a seus leitores – o 

afastamento das autoridades centralizadoras e o encontro com saberes para além do 

convencional. Como resume, de maneira enfática, o personagem Juca, de A casa do rio: 

“Uma pessoa deve ter a humildade de aprender, humildade, porra!” (ACR, p. 280). Essa 

recomendação ecoa ao longo de toda nossa travessia.  

 

Uma interessante forma de proceder a uma “desobediência epistêmica” é 

apresentar a natureza como uma das fontes inesgotáveis de conhecimento, o que 

consiste em uma compreensão de mundo em diferença quando pensamos no arcabouço 

teórico-científico ocidental. Retoma-se, dessa forma, a própria concepção banto de 

mundo, como explica Boaventura Cardoso: “O banto africano vive em permanente 

relação com o Ente supremo, sobrenatural, fonte por excelência de sinergias de 

revitalização da vida [...]. O banto africano sente-se, por isso, em estreita harmonia com 

o universo” (CARDOSO, 2008, p. 23). Vansina também destaca que, na tradição de 

certos países africanos, a cultura e o conhecimento não são algo abstrato, que possa ser 

isolado da vida. “Ela [a cultura africana] envolve uma visão particular do mundo, ou, 

melhor dizendo, uma presença particular no mundo – um mundo concebido como um 

Todo onde todas as coisas se religam e interagem” (VANSINA, 2010, p. 169).   
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Tal concepção de mundo era, como lemos em A casa velha das margens, muito 

distinta da dos colonos, o que despertou certos questionamentos no ainda “chefe 

Mendonça”:  

  

Apanhado de surpresa o chefe Mendonça olhou atónito, e hesitou. Não 

lhe causaria maior admiração se percorrendo a floresta da sua fazenda, 

um pau-de-muanze daqueles que as vezes precisavam de abater para 

deixar penetrar o sol, subitamente lhe interpelasse como uma 

divindade da terra, quem és tu? para me ofenderes assim na minha 

natureza de proteger os pés de café, e as quissassas
41

 que dependem da 

minha sombra? (ACVM, p. 139)  

 

Em A casa do rio, essa profunda ligação entre homens e natureza aparece de 

forma mais evidente, quando Antero, por exemplo, ressalta a todo momento a 

importância de saber ler os sinais da terra, hábito que muitos já deixaram de lado, 

inclusive em Angola. No meio de sua viagem por terras e memórias, ele percebe que a 

paisagem por ele avistada propicia-lhe um reencontro com referências e códigos 

antigos. As árvores, cartogramamente inscritas nesse percurso, despertavam, nele, um 

processo de autorreconhecimento e a sensação de “serem figuras ou desenhos de antiga 

confidência” (ACR, p. 215): 

 

porque cada árvore era um sinal de tudo, chuva, animais, 

medicamentos, e só aí Antero rememorou aquela árvore onde havia 

estado caça, pela referência das fezes, e ainda também começou a 

interrogar-se naquela terminologia ouvida na infância e adolescência, 

porque aquilo a que os brancos menos aprendidos chamavam tudo de 

vissapas, eram plantas diferentes e só agora Antero reacerta no nome 

akulãkula (
42

), mas então teria andado lá mesmo ombambi (
43

) [...] 

reverificava-se no nome de um arbusto e de um animal, e a memória 

abria-se porque havia também árvores, e apetecia-lhe fazer uma 

reconfirmação de sabedoria, um auto-exame [...] (ACR, p. 215-216) 

 

  A “terminologia ouvida na infância” ganha protagonismo na cena, em oposição 

ao desconhecimento dos “brancos menos aprendidos” que não sabiam diferenciar as 

plantas locais. Saber ler os sinais da natureza, especialmente da chuva, faz-se habilidade 

valorizada: 

                                                           
41

 (Kimb. Kisasa); silveira, planta de mato virgem. (ACVM, p. 369).  
42

 Árvore de frutos silvestres (ACR, p. 216). 
43

 Cabra do mato (ACR, p. 216).  
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Qualquer camponês, quando a chuva começa ou a bater com força ou 

devagar, pouca, para ficar a durar dois três dias, acende um fogo bom 

dentro de casa, uma panela a cozer um chipoque, sabem não é? feijão, 

e a olhar a chuva, lá fora, de onde lhe podem vir todas as notícias, 

podes crer Yara. (ACR, p. 159) 

   

  Ao se recordar da fala de um pastor e professor da Missão do Bunjéi, o mesmo 

personagem ensina a seus interlocutores – e a nós, seus leitores –, que a verdadeira 

sabedoria está em saber ler a terra, as mulheres e os homens:  

 

nunca se esqueçam que a bíblia africana é assim, as lavras, o milho, a 

comida, os bois, o céu, as estrelas e os rios, ou seja, a nossa bíblia 

aqui, no Huambo, é a terra, as mulheres e os homens (ACR, p. 246) 

 

 Esses trechos, e tantos outros momentos que aparecem especialmente na obra de 

Manuel Rui, ilustram a “extraordinária complexidade da visão unitária que África tem 

do mundo. Diferentes níveis de existência e diferentes seres encontram-se unidos pela 

‘força vital’” (AGUESSY, 1977, p. 98), que faz com que homens, natureza e espíritos 

vibrem na mesma sintonia.  

 

 Com relação à “desobediência epistêmica” e à necessidade e importância de 

abrir-se para a diferença, cabe convocar uma instigante intervenção do escritor Ruy 

Duarte de Carvalho quando, em 2008, participou de uma conferência que teve como 

tema “Podemos viver sem o outro?”. Em sua apresentação, ele chamou a atenção para 

as contribuições que podem – e deveriam vir – de um “OUTRO”, entre aspas e grifado 

em letras maiúsculas, definido como “aquele sujeito marcado por traços afetos a 

populações que, integradas embora como nacionais em estados-nação que hoje existem 

a partir de contornos ex-coloniais, mantêm usos, praticas e comportamentos mais afins a 

quadros pré-coloniais do que pós-coloniais” (CARVALHO, 2011, p. 60). Ele se refere 

aos povos do sudoeste de Angola e do noroeste da Namíbia que compõem o que 

denomina “mancha clânica pastoril do sudoeste da África, constituída sobretudo por 

populações herero, ovambo e nyaneka” (p. 63), os quais, muitas vezes, não são a nós, 

ocidentalizados, apresentados, e por isso o esforço do antropólogo Ruy Duarte para 

torná-los protagonistas de seus textos.  

  Levando todos esses aspectos em conta, o escritor defende, então, uma “volta 

paradigmática” que não apenas se preocupasse em reconhecer a diferença no modo de 
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ver desse outro, mas sim a sua capacidade de, muitas vezes, apresentar soluções e 

caminhos mais adequados aos hegemonicamente propostos, como ele explicou:   

 

....... da mesma maneira que seria necessário ter em conta que a uma 

tal volta paradigmática não bastaria admitir que o “OUTRO” pudesse 

ser capaz de ver os fenómenos e o mundo e avaliá-los e equacioná-los 

e aproveitar-se deles segundo as suas razões e os seus interesses, como 

faz o ocidental.... isso não é volta paradigmática nenhuma, é uma 

questão de bom senso......... volta paradigmática será admitir, e 

reconhecer, que alguém, mesmo sendo o “OUTRO”, pensando de uma 

maneira radicalmente diferente, possa conseguir ver certas coisas e 

certos fenómenos de uma maneira melhor e mais adequada à efetiva 

configuração do mundo, e que os ocidentais e os ocidentalizados, 

nesse caso, é que teriam a aprender com o “OUTRO”, e que isso 

acabaria por convir a todos........... uma volta, assim, que permitisse, 

perante os impasses que a expansão e a imposição do paradigma 

ocidental produz no mundo inteiro – inclusive nessas partes do mundo 

de onde ele saiu porque estão agora a contas com o troco, que são os 

filhos dos ex-colonizados, que estão a nascer lá –, permitisse ao 

próprio saber ocidental achar ser tempo de prestar uma atenção 

diferente aos chamados discursos arcaicos, dar-se a uma contra-

descoberta, por assim dizer, daqueles que antes foram descobertos 

pelas caravelas......... o que talvez, na linguagem dos especialistas, 

pudesse ser formulado dizendo que seria tempo de ouvir o ‘outro’ 

enquanto o “outro” ainda existe, antes que haja só o outro, o tal 

imprevisível mestiço universal que o tempo se encarregará de 

produzir......... (CARVALHO, 2011, p. 65-66).  

  

 Faz-se importante levarmos em conta essa proposta de “contra-descoberta” 

enunciada pelo escritor/antropólogo, pois ela só será efetiva se permitir ouvir e 

(re)conhecer os contributos de povos considerados arcaicos e, muitas vezes, ofuscados 

não apenas pelo olhar ocidental, mas também por/em boa parte da própria literatura 

produzida em Angola. 

 

 Nos romances aqui apresentados, além de nos permitirem refletir sobre a 

pluralidade de “outros” que precisa ser bastante demarcada, observamos ainda que outra 

forma de procederem à “desobediência epistêmica” e recorrerem à sabedoria das 

margens se dá por meio da valorização da tradição cultural que sobrevive(u) em Angola, 

transmitida, principalmente, por meio da oralidade. A festa do saber, que se faz presente 

por meio da voz, se dá, nos dois romances, nos momentos em que os mais-velhos são 

convocados. São personagens que, segundo Amadou Hampaté Bâ, permitem que venha 
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à tona uma “herança de conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitidos de 

boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos” (2010, p. 167).  

Bâ destaca, ainda, que, segundo essa concepção, as viagens são fontes 

fundamentais do conhecimento acumulado pelos detentores de sabedoria tradicional, 

pois, segundo o escritor malinês, “o homem que viaja descobre e vive outras iniciações, 

registra diferenças e semelhanças, alarga o campo de sua compreensão” (2010, p. 210). 

Logo, “quem anda, vê”, como já afirmamos ser a tradução de um subcapítulo do 

romance de Arnaldo Santos (cf. ACVM, p. 151) e uma das expressões-chave da 

narrativa.  

Ainda segundo Bâ, “os grandes depositários da herança oral são os chamados 

‘tradicionalistas’. Memória viva da África, eles são suas melhores testemunhas” (BÂ, 

2010, p. 174). São eles que permitem que aprendamos com as margens, com as 

diferenças e, por esse motivo, desempenham papel de destaque nos dois textos.  

Alguns dos momentos em que isso ocorre são quando Emídio e Antero se 

recordam do convívio, no passado, com esses sujeitos: um “padre-de-adivinhação”, no 

caso do primeiro, e um ocimbanda, no do segundo:  

 

Ainda mona-candengue, uma vez [Emídio] espiara o ngáng’a 

muhongo
44

 na Casa Velha; Ngana Makanda, seu pai, tinha saído na 

caça, e o padre-de-adivinhação viera nas escondidas a chamado de sua 

mãe Kissama. Era um mais-velho seco e tranquilo, qual um pau de 

jilassonde. (ACVM, p. 24)  

 

***  

 

Aqui que eu me lembro, quando eu tinha os meus quinze anos, a 

minha avó levar-me no ocimbanda Ngudula no Gove e ele adivinhar 

coisas más que eu tinha feito, lembro-me agora! (ACR, p. 22)  

 

 

O ocimbanda, sem ser traduzido no texto de Manuel Rui, é um sacerdote 

tradicional que tem poderes de cura e adivinha. O sentido do termo pode ser deduzido 

pelo contexto, assim como o de jilassonde, referido pelo romance de Arnaldo Santos 

também sem tradução. Esses são dois exemplos de como os autores não se preocupam 

em apresentar correspondentes em todos os momentos que as línguas angolanas se 

inscrevem no texto, demandando uma participação ativa do leitor e consolidando um 

                                                           
44

 Adivinho. 
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pacto com aqueles que dominam tais códigos linguísticos. Esse aspecto será melhor 

desenvolvido no próximo item.  

 Tanto o muhongo quanto o ocimbanda foram procurados, segundo a lembrança 

dos personagens, por mulheres que alimentavam um profundo vínculo com a tradição: a 

mãe de Emídio e a avó de Antero, respectivamente. Ao longo das narrativas, os “mais-

velhos” são referenciados – e reverenciados – pela responsabilidade de ensinar as 

regras, as tradições, os testemunhos, as histórias e a moral do coletivo para os mais 

novos. Em A casa velha das margens, são muitos os momentos de “sûngui”, conforme 

sinaliza o título do subtítulo 2 do capítulo III, ou seja, “palestra nocturna” (ACVM, p. 

371), de acordo com o Glossário. Assim que Emídio finalmente chega à Casa Velha, 

será “no sûngui que se seguiria [que ele] conheceria a tragédia” (p. 101) que se abateu 

sobre sua casa e sua família. 

Com(o) Emídio, aprendemos que  

 

Sunguilamento nas Margens não é igual ao das cidades e das vilas. 

Perpassam nele ainda outros mistérios. As múltiplas vozes nocturnas 

da floresta, engendram lianas que se entrelaçam nas vozes humanas, 

lhes acompanham com seu sentido oculto, ninguém que lhes ouve em 

particular, mas que se sentem, e o destino misterioso de algumas 

frases, só começou a ter sentido para Emídio, quando de madrugada, a 

natureza de novo lhe envolveu, e elas lhe reapareciam mais nuas. 

(ACVM, p. 104) 

 

 

Em A casa velha das margens, a viagem de Emídio lhe/nos vai apresentando 

versões sobre os acontecimentos do passado estrategicamente ignoradas pelos discursos 

do poder. Isso ocorre não apenas quando o personagem lê e assume como suas as cartas 

guardadas pelo pai, mas também nos momentos em que se permite ouvir as “estórias 

que se furtam dos pais brancos, as estórias que se contam nas cubatas do quintal entre os 

escravos e serviçais, ou que apenas se ouvem das mães” (ACVM, p. 197), estórias essas 

que se apresentam como um contraponto ao discurso hegemônico da colonização, como 

ilustram as cenas transcritas a seguir.  

 

O sûngui fora também missanga de cassungos
45

 grossos, e o mais-

velho Pascoal desenredara trabalhosamente makas
46

 pesadas, 

buscando sinais mais remotos, desde os tempos em que prenderam o 

                                                           
45

 Contas de vidro (ACVM, p. 359)  
46

 (Kimb.); discussão, questão (ACVM, p. 362) 
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soba Kakulu Kamuinza e que lhe mandaram em Loanda para não mais 

voltar em Ambaca. [...] 

A maka da prisão do soba Kakulu Kamuinza tinha começado mesmo 

nesses anos de 1876, e o chefe António Mendonça não estava de 

acordo como as coisas estavam a acontecer ali, naquela parte do 

Golungo, e em Ambaca. (ACVM, p. 103) 

***  

E então Pascoal falou-lhe um pouco desses tempos. Desde a criação 

da Comarca do Leste em Caculo, em 1879, o chefe António 

Mendonça vira seguir sem parrança em Massangano com Destino no 

Dondo, essa nova gente. Vinham em grande agitação, de casacões, 

chapéus de feltro de abas reviradas, e do fardel pouco mais traziam 

que o olhar ensombrado por uma grande cobiça. A notícia da alta dos 

preços do café da borracha causava o efeito de uma nova Bola 

Romanus Pontifex, e a conquista das plantações de café do Cazengo, 

Golungo e Ambaca passara a ser como uma nova cruzada, embora 

sem muitos cometimentos heroicos, as com grandes desregramentos. 

(ACVM, p. 145) 

*** 

Numa dessas ocasiões fora em representação do soba Hembu-a-

Kimbi, neto do Ndembo Káboko Kambilu, em abundosa embaixada. 

Eram tantas, e de tal sorte as queixas contras os fazendeiros europeus, 

que tinha delas fazer fé através das numerosas testemunhas que lhe 

acompanhavam. Era secretário do soba Hebu e usava o nome do seu 

padrinho Pedro Vitorino, (que conservaria para sempre) mas que 

nesses tempos não era boa reputação.  

[...] 

Nesse dia, Pedro Vitorino apresentara sua mensagem sem pressa, 

circunvagou mesmo o olhar pelos mundeles [brancos] de Massangano, 

(que o chefe convidara a comparecer), parecia que estava a lhes dizer 

devagarmente, oiçam bem, não estou a vos recear, estou aqui a falar a 

vossa língua. (p. 152 e 155) 

 

A injustiça da prisão do soba Kakulu Kamuinza; a nova “cruzada” Dondo 

adentro motivada pela alta dos preços do café da borracha; e as queixas contra os 

fazendeiros europeus são algumas das versões que circulam nas brechas do poder. Ao se 

deslocar por sua terra, Emídio vai recolhendo um inventário múltiplo e complexo do 

que podemos chamar de “memórias subterrâneas” a partir da análise de Pollak, ou seja, 

aquelas que se “opõem à Memória oficial”, valorizando a “análise dos excluídos, dos 

marginalizados e das minorias [...] como parte integrante das culturas minoritárias e 

dominadas” (POLLAK, 1989, p. 4). O narrador age como o cronista trapeiro referido 
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por Walter Benjamin, ou seja, “narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes 

e os pequenos, [e] leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode 

ser perdido para a história” (BENJAMIN, 1994, p. 223).  

Como se trata de um texto ficcional, a nosso ver o objetivo do autor não é buscar 

uma veracidade nos relatos ou tentar “reescrever a história”, mas, sim, apontar para a 

existência de muitas e complexas versões, que se fazem como contas de vidro de um 

colar construído sem muitos cometimentos heroicos, e que apenas numerosas 

testemunhas podem assegurar – usando, aqui, as imagens recolhidas do próprio 

romance. Convocar essas visões outras, a partir de lugares de fala contra-hegemônicos, 

constitui, a nosso ver, uma interessante forma de a literatura nos lembrar que, como 

afirmou Eduardo Galeano, “a história oficial, memória mutilada, é uma longa cerimônia 

de autoelogio dos mandachuvas do mundo. Seus refletores, que iluminam os topos, 

deixam a base na obscuridade” (2013, p. 33). Por isso as vozes que sobrevivem “na 

base” ameaçam tanto o poder, e por isso faz-se cada vez mais necessário percorrer esses 

espaços periféricos para ouvi-las: porque, agora convocando de novo Italo Calvino, “o 

passado do viajante muda de acordo com o itinerário realizado” (1990, p. 28).  

Pela relevância dos “sunguilamentos”, os mais-velhos Pascoal, Pedro Vitorino e 

Lourenço Mendes da Conceição, este também identificado como mais-velho Malesu de 

Pungo-Andongo, ganham protagonismo conforme avançamos, junto com Emídio, pelas 

terras do Dondo. Projetam-se, na tela de nossas leituras, várias imagens de momentos de 

trocas de experiência e de ensinamentos transmitidos por meio da fala e da gestualidade, 

como exemplifica o trecho a seguir:   

 

Nesse dia, e por recomendação de Pascoal, foi na sua casa [de Pedro 

Vitorino] perto de Kabaza, na entrada do Dondo, que Emídio 

Mendonça se acolheu. Tinham-se sentado no quintal debaixo de um 

pau de mulemba, em cadeiras dispostas de uma maneira muito 

singular, o que muito fez admirar Emídio. [...] Emídio notou, depois, 

que esse movimento emprestava uma certa gravidade a certos juízos 

que ele lhe pretendeu transmitir como se fossem secretos. E então 

dava nas suas palavras um tom profundo [...]  

 

Na posição em que estava sentado e entre uma ou outra advertência 

solene, Emídio foi examinando o recorte da sua testa alta, uma 

barbicha musgosa, e os lábios que se entreabriam de vez em quando 

para pronunciar aquelas pequenas frases entrecortadas, ou sugar um 

cachimbo de espuma que ele escolhera expressamente entre seus 
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outros cachimbos de madeira, pêxis
47

, kihumbos, não faltando o 

tenga-ia-riamba
48

, que ele exibia também, pois que assim se queria 

distinguir perante o forasteiro, em deferência da mucanda de Pascoal 

(ACVM, pp. 151-52).  

 

A longa passagem, acima convocada, nos remete à descrição que Honorat 

Aguessy faz de um momento tradicional de contação de estórias, que muito se 

assemelha às lidas especialmente no romance de Arnaldo Santos, reforçando, assim, o 

pacto desse texto com as visões e percepções tradicionais africanas. Fazendo referência 

ao livro de Boilat, publicado em 1853, Aguessy resgata uma cena comum que 

geralmente se passa à noite, ao luar, quando os Uolog contam suas fábulas:  

 

O contador está colocado no centro do círculo; não despreza nada que 

possa divertir os seus auditores; pondo em cena os homens e os 

animais, tenta imitar os seus gestos, as suas caretas e o seu tom de 

voz; canta, de vez em quando, e a assembleia repete o refrão com mil 

aplausos, acompanhados do som do tambor (...) O contador nunca 

explicita a moral: compete o auditório tirar as conclusões (AGUESSY, 

1977, p. 129). 

 

Outra característica do texto de Arnaldo Santos que deve ser referida é a 

recorrência a provérbios, os quais, segundo Honorat Aguessy,   

 

não são obras secundárias e, além disso, revelam-se como sendo belos 

“resumos” de longas e amadurecidas reflexões, resultado de 

experiências mil vezes confirmadas. O carácter anónimo dos 

provérbios traduz a sua profunda inserção no âmago da experiência e 

da vida coletiva, depois de longas rodagens e experiências. 

(AGUESSY, 1977, p. 118) 

 

 Selecionamos algumas passagens do texto de Arnaldo Santos em que há 

referências a tais resumos de longas e amadurecidas reflexões, alguns, inclusive, 

inscritos em quimbundo:  

 

“Quando o jacaré apanha alguém, é quando um porto adquire 

celebridade”. Era provérbio da filosofia popular que ele [Cordeiro da 

Matta] tinha recolhido [...] (ACVM, p. 12, grifo do autor) 

 

*** 

                                                           
47

 (Kimb.); cachimbos (ACVM, p. 367) 
48

 (Kimb.); artefacto de chife, ou cabaça para fumar riamba (ACVM, p. 371)  
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Em terra estranha, arriscamo-nos a assentar sobre a sepultura do nosso 

sogro. Pascoal, o mais-velho Pascoal, da fazenda Hombo, lhe avisava 

do que se devia prevenir, quando monandengue partira para o Reino. 

(p. 72)  

 

*** 

Ele não devia de ter ido... Masunga kota, umbanda ndenge
49

... – 

sentenciou em quimbundo. (p. 103) 

 

*** 

E fora assim, com aquela sentença velha das Margens, que Pascoal, 

parecia ter encerrado o longo sunguilamento. Jacaré, não devora 

jacaré igual. (ACVM, p 105)  

 

 

A forte presença dos provérbios, que nos acompanham ao longo de toda a 

narrativa, consolida o pacto que o texto de Arnaldo Santos estabelece com a alteridade 

cultural, simbólica e epistemológica africana. Eles não só ensinam os personagens, 

como também acrescentam sentidos à trama que ajudam a tecer.  

 

Em A casa do rio, não temos descrições tão detalhadas desses momentos de 

transmissão oral, mas não deixa de haver inúmeras referências ao papel de detentores da 

sabedoria que os mais-velhos desempenham, principalmente a partir das opiniões e 

observações de Antero:  

 

<< Caramba! Antero! Que eu já fui professor e você está a dar uma 

lição demais. E quem é que terá andado a mexer assim no tempo para 

te ajudar a passarmos quase sem lama e ainda aquela curva dar a volta 

quase a nos cumprimentar?>> 

<< Não posso dizer com certeza. Mas se Ndungula ainda estiver vivo, 

só pode ser ele. Mas ele é capaz de já não estar vivo porque já era já 

um sekúlo de uns setenta anos. Assim, pode ser alguém da família 

dele a quem ele deixou o umbanda
50

>>. (ACR, p. 228) 

  

  Já durante sua viagem, pelo interior, Antero avista Ombele e fica se 

questionando: “quem sabe se ela, por detrás da sua dádiva da comida e da quinda, ela 

própria não seria também ociambula
51

, uma mais-velha adivinhadora com quem ele se 

                                                           
49

 (provérbio) que pretende significar, que quanto mais velho se é, mais cautela se deve ter (ACVM, p. 

363) 
50

 Ciência do feitiço (ACR, p. 228) 
51

 Adivinhadora (ACR, p. 245) 



172 
 

deveria sentar e falar, muitas horas, e até pernoitar ali” (ACR, p. 245). Depois descobre 

que  

ela era mesmo ochyambula, mulher que adivinha nas coisas e na vida 

das pessoas, mas que também haveria sido e ainda era onalule 

yukãyi
52

, mulher que deslumbrava à beira do rio e sabedora de colocar 

as folhas em cima da água cartada nas vasilhas sobre a cabeça, sem a 

água despejar mesmo quando o corpo se desequilibra” (ACR, p. 247) 

 

Em outro momento da narrativa, referido no final do capítulo anterior, Antero 

resolve se consultar com Anita, uma médica tradicional, e não muda de ideia mesmo 

diante das críticas dos parentes que o acompanham. Quando chega: “Antero a olhar para 

aqueles minúsculos xingues de capim. Ele conhecia. Era onde a ochyambula aprendia 

saber nos espíritos seus antepassados” (ACR, p. 294). Assim ela é apresentada por Dite:  

 

<< É a Anita. Médica tradicional. Nós chamamos ochyambula. Ela fala 

bem português, já é mais-velha e antigamente tratou muito os brancos, 

mas, na regra, tem que dizer tudo em umbundu e eu traduzo para o 

senhor Antero. >> 

<<Mas eu entendo e falo bem umbundu.>> 

<< Mas é como ela disse porque também quando ela começar a falar 

muito rápido e a dizer palavras e sons tudo vem de muito longe uma 

voz que não é a dela e ela me ensinou, assim, eu ia ter sempre que 

repetir, mesmo para umbundu>>.  

                                    (ACR, p. 294).  

 

A ociambula, confirmando-se sabedora dos segredos dos homens e da terra, diz 

a Antero “que o menino já devia ter voltado há muito mais tempo” (ACR, p. 295), 

prescrevendo-lhe plantas medicinais para o tratamento do corpo e orações para acalmar 

o espírito. É na tradição preservada por essa mais-velha que Antero confia para se curar 

de todos os males que carrega desde, pelo menos, sua estadia em Portugal, condição que 

se manteve durante sua breve estadia em Luanda.  

 

Em A casa velha das margens, como vimos, Emídio aprende a desaprender nos 

recorrentes momentos em que participa dos sûnguis e, assim, adquire conhecimentos e 

acessa os segredos que os colonos pretendiam esconder. Já em A casa do rio, a vontade 

de desobediência epistêmica torna-se mais explícita, sendo, inclusive, enunciada pelo 

                                                           
52

 Mulher encantadora (ACR, p. 247) 
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protagonista quando revela em quem deposita sua confiança e sua chance de se ver 

curado. Expliquemos.  

Antero voltou para Angola, como sabemos, não pelo desejo de retornar ou pela 

saudade da terra natal, mas sim para fazer uma transação comercial: a venda de uma 

basculante. Quando chega, toma remédios para pressão alta, é sonâmbulo e sofre de 

insônia, mas sabe que não é qualquer tratamento que pode livrá-lo dos problemas físicos 

e emocionais que carrega. Por exemplo: assim que chega ao país natal e é tomado pelo 

desespero da morte do amigo, cogita: “se me apanho longe disto vou procurar um 

kimbanda, um ocimbanda mas não de tratamento do corpo, mas um ohole, uma pessoa 

que trate do espírito” (ACR, p. 22).  

Ele ainda é capaz de reconhecer que “lá no Gove havia sábios da chuva e 

também feiticeiros da chuva” (ACR, p. 107), além de comentar com o primo Juca: “e eu 

até ando a fazer esforço para esquecer isso tudo, limpar mesmo da memória, até que 

devia procurar um otchimbanda não é? Não é uma gaita, sei que acreditas nisso, mas vai 

quando formos ao Gove” (p. 139).  

Um dos estereótipos que o texto de Manuel Rui põe em questão é quanto ao 

indivíduo que apela para a crença na sabedoria local e o costume de recorrer às 

tradições. Quem o faz é Antero, logo o personagem que havia passado trinta anos no 

exterior. Sua decisão, por outro lado, é mal vista pelo primo Juca, que nunca saíra de 

Angola e julga os conhecimentos tradicionais como “coisas primitivas” (ACR, p. 229).  

O romance em questão lança luz sobre o “obstáculo epistemológico” de que trata 

a pesquisadora panamenha Linda Alcoff. Segundo ela, 

 

a epistemologia tem sido a teoria protocolar para o domínio da 

discursividade no ocidente, situada numa posição de autoridade que 

lhe permite um julgamento bem além dos ciclos filosóficos. A 

epistemologia presume o direito de julgar, por exemplo, o 

conhecimento reivindicado por parteiras, as ontologias de povos 

originários, a prática médica de povos colonizados e até mesmo 

relatos de experiência em primeira pessoa de todos os tipos. É 

realístico acreditar que uma simples “epistemologia mestre” possa 

julgar todo tipo de conhecimento originado de diversas localizações 

culturais e sociais? As reivindicações de conhecimento universal sobre 

o saber precisam no mínimo de uma profunda reflexão sobre sua 

localização cultural e social. (ALCOFF, 2016, p. 131).  

 

Ao longo do texto de Manuel Rui, Antero nos permite questionar a autoridade do 

“imperialismo epistemológico ocidental” (ALCOFF, 2016, p. 131), levando a cabo o 
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projeto de “mudar a geografia da razão” (ALCOFF, 2016, p. 133) – o que também 

ocorre, de forma menos explícita, com Emídio. 

A identificação de Antero com os valores de sua terra se apresenta mais evidente 

ainda quando, em diálogo com Juca, que é ex-guerrilheiro, chega a questionar por que o 

primo acredita na religião dos brancos, e não nas crenças de seus próprios conterrâneos. 

Nesse momento há, também, uma crítica à adoção, pelos dirigentes do país e pelos 

combatentes, do ateísmo científico que caracteriza o marxismo-leninismo:   

  

<<Olha Juca. Parece que havia um caminho traçado para te encontrar. 

E só te encontro por causa daquela desgraça. Isso, no Gove, tenho que 

encontrar uma quimbanda e fazer uma consulta só para ela me 

responder sobre a minha vida.>> 

<<Mas Térinho! Tu acreditas? Aprendi nas Fapla com um comandante 

que já vinha da guerrilha antes da independência e ele chamava a isso 

práticas pré-científicas.>> 

<<Vai-te lixar. E o gajo é que era o cientista? Também ainda antes de 

eu sair, andavam aí a apregoar o socialismo científico. E onde é que 

ele anda, meu? Da mesma maneira que, lá na Metrulha, tem pessoas 

que vão ao psiquantos ou ao neurotantos, aqui, a otchimbanda é o 

médico da cabeça e do espírito. Eu não vou receber nenhum remédio 

para tomar. Vou só receber o trabalho do espírito dela para fazer 

corrente com o meu. >> (ACR, p. 149-150) 

 

Antero pergunta por que certas crenças são mais valorizadas que outras. Nesse 

mesmo diálogo, quando questionado pelo primo sobre por que acreditar em 

“feiticeiros”, ele responde: “Então o que é que tu tens contra estas coisas da terra, que 

não se explicam, se também nunca te explicaram, assim mesmo, cabeça tronco e 

membros, as coisas que os brancos trouxeram para aqui, e também nunca ninguém viu 

esse Deus?” (ACR, p. 150).  

Depois, diálogo semelhante acontece:  

 

“Francamente, meu primo. Na era da globalização vens-me com 

crendices de feitiços, pá? De Portugal para aqui? Como é?” 

Falaste bem. Na era da globalização. E globalização não ataca tudo? 

Se não é que se foda a globalização que fica igual ao racismo (ACR, 

p. 228-229, grifo nosso) 
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A crítica de Antero quanto à hierarquia de valores e crenças no mundo 

globalizado – que acaba por reproduzir o racismo – encontra eco nas reflexões do 

pesquisador Benjamin Abdala Júnior acerca das dinâmicas contemporâneas de 

encurtamento de distâncias. Segundo ele, “esse processo de estreitamento de fronteiras 

em nível planetário [que observamos hoje] é de mundialização e não de globalização. 

Globalização pressupõe reciprocidade e o que se impõe são assimetrias, que migram das 

áreas financeiras e econômicas para os campos da vida cultural” (ABDALA JÚNIOR, 

2017, p. 12).  

Tais assimetrias simbólicas e culturais são denunciadas no romance de Manuel 

Rui, nos momentos em que os saberes locais são julgados inferiores quando comparados 

à ciência e à razão ocidentais. No entanto, Antero, mesmo que seja recém-chegado da 

Europa, valoriza o conhecimento da tradição e o defende nos momentos de ataque dos 

primos; quanto mais ele viaja pelo interior, mais certeza e confiança nos saberes da sua 

própria terra ele vai adquirindo.  

Consideramos importante salientar que Alcoff, Anzaldua, Bhabha, Santos e 

tantos outros pensadores que, como eles, são críticos da hegemonia do arcabouço 

epistêmico ocidental, não desprezam os diferentes processos de construção do saber. 

Tais teóricos não propõem uma negação de todo e qualquer postulado científico, mas 

defendem, nas palavras de Linda Alcoff, um “projeto normativo de melhora do processo 

de saber” (ALCOFF, 2016, p. 132) e uma reflexão constante sobre os interesses que 

norteiam certas abordagens e, mais ainda, sobre os que vêm, hoje, questioná-la
53

.    

  Reconhecer e valorizar esses mestres da tradição representa mais um gesto 

simbólico de contraponto ao pensamento e à prática coloniais/imperiais, como lembra 

Hampaté Bâ: “De maneira geral, os tradicionalistas foram postos de parte, senão 

perseguidos, pelo poder colonial que, naturalmente, procurava extirpar as tradições 

locais a fim de implantar suas próprias ideias” (2010, p. 176). Perseguir ou estigmatizar 

esses detentores de saber foi mais uma forma de impor a visão de mundo do Norte 

simbólico. Outro motivo para tal perseguição e silenciamento era o fato de esses 

tradicionalistas colocarem, em circulação, estórias enunciadas a partir do ponto de vista 

                                                           
53

 Alcoff reflete, por exemplo, sobre o interesse do Partido Republicano, nos Estados Unidos, de 

questionar a teoria do aquecimento global, com finalidade política, econômica e financeira. Ela, então, 

defende: “Teremos de ser capazes de explicar não somente porque a oposição à tese do aquecimento 

global é politicamente motivada, mas porque essa tese é no mínimo epistemicamente defensável quando 

comparada a outras teorias explicativas. [...] A luta política é, em última instância, travada no plano da 

verdade” (2016, p. 132). O Brasil pós-2018 nos tem mostrado a pertinência da observação da autora.   
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dos povos subjugados, as quais punham em questão a ideia de superioridade e lançavam 

desconfianças quanto à própria “missão civilizadora”.     

A valorização desses personagens da tradição oral e a perpetuação dessa arte da 

fala se consolidam, nos dois romances, quando Emídio e Antero tornam-se, eles 

próprios, contadores de estórias. Dino, o filho do primeiro, luta contra o sono para ouvir 

as “maravilhosas estórias do Quinaxixe” (ACVM, p. 343), antes contadas pelo poeta 

Kuxixima, mas, depois, por seu próprio pai, que encontrara, assim, uma forma de tentar 

eternizar os segredos por ele então guardados:   

 

Emídio tinha sido impelido, por um súbito impulso, a tomar a palavra 

de Kuxixima, e a servir-se daquele estratagema para ele mesmo se 

ouvir naquele mundo de coisas que lhe estavam acontecendo com 

esses sujeitos de outras terras, de quem a memória das gentes do 

Quinaxixe não gravava os rostos. [...] E nesse seu convencimento, 

Emídio foi inventando que quem tinha recebido esse poder dos 

jingangas
54

 adivinhos era um menino mulato das Margens que viera 

viver no Quinaxixe [...] (ACVM, p. 344) 

 

Dino, então, “abria muito os olhos para não adormecer, e animava seu pai a 

progredir no que tinha contado” (ACVM, p. 345). Sabemos ser impossível conhecer o 

final daquela estória que, até hoje, espera uma solução e nos lança, repetidamente, a 

seguinte pergunta: “Aquelas famílias iam ficar a espera até quando para decidirem a 

retomar as suas terras?” (p. 346).  

 

Também Antero torna-se perpetuador de uma tradição que se faz viva por meio 

da voz:  

E foi quando Antero, rodeado, se sentiu como um griô, recém-vindo, 

cansado mas bem-disposto, para contar sobre uma viagem que parecia 

ter sido para muito longe, quase fora do mundo, com tanta coisa nova, 

umas que pareciam mesmo estórias inventadas para assustar ou meter 

medo. [...]  

E Antero começou a contar sobre a casa, desde os tempos das 

paliçadas, o leões, os jacarés e a perna da mulher levada pelo jacaré 

mais velho. Ainda as viagens com o falecido irmão. E a casa já com o 

terraço. A cor verde. As árvores de frutos e a piscina, mais a laje por 

onde se passava de carro e a imensa quantidade de pássaros que todas 

as manhãs vinha debicar nas goiabas, mangas, nêsperas e abacates, 

com o cantar de cada um. E Antero contou, dessa vez, de tanta 
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 (Kimb.-Nganga (sing.); exorcistas; adivinhadores (ACVM, p. 360).  
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maneira bonita de pegar um coração que até a maior criança que 

estava mais boquiaberta era mesmo o Nando. (ACR, p. 317). 

 

Antero, quando criança, recebia ensinamentos por meio das estórias contadas 

por sua mais-velha. Mas agora já pode assumir um novo papel e tornar-se, ele próprio, 

um narrador tradicional, como já fizemos referência: “quando eu era miúdo, a minha 

avó é que contava estórias, em umbundu, para eu adormecer e, agora, eu é que ia contar-

te uma estória para eu adormecer, toma só atenção [...]” (ACR, p. 167). Ele, então, 

começa a enunciar para a sobrinha Céli uma estória “bué de bonita” (p. 168), mas não a 

finaliza por cair no sono. A sobrinha tenta adivinhar o restante, já que, como sabemos, 

nesses momentos de transmissão oral cabe à audiência ativa, muitas vezes, completar o 

narrado. O mesmo, como vimos, se passa com Dino, filho de Emídio: ele se torna o 

destinatário de uma estória que nunca termina. 

Essa característica de incompletude é referida por Emídio nos momentos de 

interação com os mais-velhos, como Pascoal:  

 

Assim, naquela manhãzinha, não era mais do que sombrias visões o 

que lhe ficara dos acontecimentos, que fora conhecendo noite adentro 

pela fala mansa do mais-velho Pascoal. Ficariam por contar os 

detalhes próprios dos casos que se passaram nessa Conquista das 

Margens [...]  

 

Mas ainda assim, fora longo o sûngui, e como compete nessas 

conversas nocturas, inacabáveis, Pascoal não se adiantara em discurso 

de princípio e fim, não apresentara as estórias no género de era uma 

vez. Falara do falecido, lamentando a perda, falara das intrigas, falara 

de sua mãe, falara enfim da vida. [...]  

 

(ACVM, p. 102-103)   

 

 

Emídio, formado a partir de um imaginário ocidental, se frustra com essas 

conversas noturnas e inacabáveis, que se recusam a emendar o princípio ao fim e a 

ceder ao gênero de “era uma vez”. Ao torná-las alguns dos fios que compõem essa 

trama, Arnaldo Santos confirma, mais uma vez, a “griotização da expressão narrativa, 

recuperando-se, na escrita, procedimentos característicos da oralidade”, como analisou 

Laura Padilha (2007a, p. 31). As divagações, os pormenores e, ao mesmo tempo, a falta 

de conclusão da fala tornam-se, também, características que dão sustento às próprias 
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casas romanescas. Logo, Arnaldo Santos e Manuel Rui não apenas elegem esses mais-

velhos como personagens de fôlego em suas obras, como também transformam-se, por 

meio do romance, em contadores de estórias, como se fossem duplos de Emídio e 

Antero. Recuperemos mais uma vez Boaventura Cardoso, quando trata desse aspecto 

presente em sua produção: 

 

Fiéis à cultura banto, na forma de conceber o texto oral e de o narrar, 

assumimo-nos como o contador africano na sua exuberante 

expressividade dramatizadora, na sua preferência pela linguagem-

espetáculo, tornando-a uma polifonia de linguagens idiomáticas, 

gestuais, de imitação de sotaques dos personagens, dos seus estados de 

espírito. Estes elementos fazem parte de toda a nossa prosa ficcional 

[...] (CARDOSO, 2008, p. 20) 

 

Um dos aspectos que confirma essa avaliação é o fato de os 

narradores/contadores não nos revelarem tudo, esperando, para além da participação 

ativa da “plateia”/dos “leitores”, a conformação com o fato de nem sempre 

encontrarmos soluções para os nossos questionamentos. Por exemplo: em A casa velha 

das margens, nunca ficaremos sabendo ao certo quais foram os responsáveis pela morte 

de António Mendonça, se Emídio conseguiu dar um destino às suas cartas ou qual foi o 

fim de Domingos e Isabel. Em A casa do rio, também ignoraremos os reais motivos 

para a ida de Antero para Angola – já que a mal contada história da venda da basculante 

é sempre motivo de suspeitas –, qual a sua relação com Tomásia, a viúva de Tito, se ele 

finalmente retornou com a família para o Huambo... Essas são algumas questões não 

elucidadas na/pela narrativa.  

Uma das grandes lições dos dois romances, além das tantas outras aqui já 

elencadas, é a de que mais do que encontrar respostas para nossas perguntas, o 

importante é seguir questionando. Os dois romances tornam-se, assim, sûnguis, cuja 

grande sabedoria era, como aprendemos em A casa velha das margens, “discorrer sobre 

a vida” (ACVM, p. 102).   

Os textos também nos remetem às imagens do narrador tradicional elaboradas 

por Walter Benjamin: aquelas que dizem respeito à experiência da viagem e ao 

profundo conhecimento da terra. Citemos: 

 

Entre estes [narradores anônimos], existem dois grupos, que se 

interpenetram de múltiplas maneiras. A figura do narrador só se torna 

plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. “Quem 
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viaja tem muito que contar”, diz o povo, e com isso imagina o 

narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos 

com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do 

seu país e que conhece suas histórias e tradições. Se quisermos 

concretizar esses dois grupos através dos seus representantes arcaicos, 

podemos dizer que um é exemplificado pelo camponês sedentário, e 

outro pelo marinheiro comerciante. [...] A extensão real do reino 

narrativo, em todo o seu alcance histórico, só pode ser compreendido 

se levarmos em conta a interpenetração desses dois tipos arcaicos. 

(BENJAMIN, 1994, p. 198-199).  

 

Em seus romances, Arnaldo Santos e Manuel Rui, por meio de seus personagens 

Emídio Mendonça e Antero Salvino, elaboram seus textos a partir da junção desses dois 

arquétipos que, para Benjamin, pertenceriam não ao domínio romanesco, mas sim às 

narrativas tradicionais. As duas obras aqui analisadas recuperam tais características e se 

tornam narrativas que valorizam o conhecimento horizontal dos trânsitos, aliando-o ao 

desejo de verticalmente penetrar nos segredos da terra.  

Outro aspecto que nos leva a comparar os textos aos sunguilamentos é a força da 

oralidade que, para além do aspecto diegético, grita sua presença ao longo de toda nossa 

leitura. Isso ocorre graças à inscrição abundante de termos e expressões em quimbundo, 

no caso do texto de Arnaldo Santos, e em umbundo, no de Manuel Rui. As duas casas 

textuais se constroem, como aprendemos com Laura Cavalcante Padilha, da junção da 

voz à letra, como veremos no item seguinte.     

 

    

4.2 – De migrações e mestiçagens, o texto híbrido 

 

No capítulo anterior, refletimos sobre a hibridez identitária dos protagonistas das 

duas obras, apresentando, inclusive, algumas necessárias ressalvas com relação a essa 

expressão, devido ao risco de escamotear conflitos. Quando lemos os romances, 

percebemos, ainda, que a fluidez subjetiva, marca dos sujeitos que por eles transitam, 

pode ser observada na própria organização do discurso, como se os rios desaguassem no 

corpo do texto e impactassem, de distintas formas, o fluxo narrativo. Nesses “rios-

discursos” – aqui apropriando-nos de uma expressão cunhada por João Cabral de Melo 
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Neto (1999)
55

 – há muitas margens que não são delimitadas com precisão e clareza. A 

fluidez que fundamenta a expressão demanda esforço e entrega por parte do leitor e nos 

permite constatar, convocando Roland Barthes, que estamos diante de “textos de 

fruição”, ou seja, textos-limite, obras que nos “põe[m] em estado de perda”, causam 

“desconforto” e fazem vacilar nossas “bases históricas, culturais, psicológicas” 

(BARTHES, 2002, p. 20-21).  

Barthes escreveu ainda que o texto de fruição está localizado entre uma margem 

– canônica, estável – e outra – subversiva; e é na fenda do imprevisível que o prazer da 

leitura ocorre (cf. BARTHES, 2002, p. 12 e 13). A nosso ver, esse é o caso de A casa 

velha das margens e de A casa do rio, e, por esse motivo, a leitura não se pode fazer 

apressadamente; ela demanda que superemos obstáculos, obedecendo e alimentando o 

prazer da demora, sobre o qual nos fala Umberto Eco: 

 

Vamos a um bosque para passear. Se não somos obrigados a sair 

correndo para fugir do lobo ou do ogro, é uma delícia nos demorarmos 

ali, contemplando os raios do sol que brincam por entre as árvores e 

salpicam as clareiras, examinando o musgo, os cogumelos, as plantas 

rasteiras. Demorar-se não quer dizer perder tempo: com frequência, a 

gente para a fim de refletir antes de tomar uma decisão. (1994, p. 56) 

  

 

Justifiquemos por que, a nosso ver, as estruturas romanescas também se 

assemelham, devido a sua fluidez, a rios. Em A casa velha das margens, a história nos é 

contada não como uma sucessão de acontecimentos organizados em uma linha 

cronológica, mas sim por meio do vai-e-vem pelo espaço e pelo tempo, o que, devido a 

seu caráter desordenado, fragmentado e incompleto, é próprio dos (des)caminhos da 

memória. O texto, ao recuperar as lembranças coletivas das populações das Margens por 

meio de um discurso assim (des)organizado, faz-se, ele próprio, um exercício 

mnemônico. Sem obedecer a uma ordem, o tempo da narrativa acompanha o fluxo das 
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 O escritor brasileiro João Cabral de Melo Neto, em poema metalinguístico “Rios sem discurso”, 

presente na coletânea Educação pela pedra, compara o correr das águas ao processo de produção de 

sentido de um texto. Escreveu o poeta brasileiro: “Em situação de poço, a água equivale/ a uma palavra 

em situação dicionária: / isolada, estanque no poço dela mesma, / e porque assim estanque, estancada; /e 

mais: porque assim estancada, muda, / e muda porque com nenhuma comunica, / porque cortou-se a 

sintaxe desse rio, / o fio de água por que ele discorria [...]”. (MELO NETO, 1999, p. 350-351). 

Convocamos essa imagem para tratar da fluidez percebida no corpo dos textos de Arnaldo Santos e 

Manuel Rui.  
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águas do velho rio Lucala, em dado momento comparado com o ir e vir das lembranças 

do mais-velho Pascoal, como o próprio texto informa: 

 

Nesse sentido, Pascoal já não lhe poderia ajudar. As suas próprias 

lembranças rareavam, já só lhe estavam a aparecer com devagar, eram 

reminiscências breves, nessa lentidão com que o velho rio Lucala 

carreia suas naturezas, folhas, ramos, troncos de quissassas
56

, 

quissangas
57

 de mábu, e consoante os tempos e vertentes por onde 

passa, assim elas vêm com devagar ou mais depressa, e se lhe 

sucedem naturalmente. (ACVM, p. 129).  

 

 

Os movimentos dos sentidos da memória, comparados pelo texto ao rio Lucala, 

desaguam na casa romancesca construída por Arnaldo Santos. A obra, dividida em 

cinco capítulos, começa em media res, ou seja, “no meio da coisa em si” (MANGUEL, 

2017, p. 42). Quando iniciamos nossa travessia-leitora, Emídio já havia saído de Luanda 

e já tinha sofrido o atentado quando estava a caminho do Dondo. Só saberemos de sua 

inadequada performance inicial em Angola no segundo capítulo, quando serão 

apresentados, ao leitor, os motivos que o levaram a, depois de tanto tempo, buscar 

finalmente a casa de sua infância.   

A principal trajetória narrada no romance – a chegada de Emídio a Luanda, sua 

ida para o Dondo, a decisão de seguir mais ainda para o interior e, depois, o seu retorno 

para a capital – não é, portanto, apresentada de forma cronologicamente linear. Além 

disso, é constantemente entrecortada por momentos outros, seja os anteriores ao do 

tempo cronológico do romance – como os convocados pelas lembranças da infância do 

protagonista e pelas referências a acontecimentos e personagens de Angola que datam 

de anos e até séculos anteriores – seja até mesmo os de um tempo posterior, quando o 

narrador suspende o contado para, por meio de advérbios temporais e verbos no futuro 

do pretérito, antecipar um acontecimento vindouro. Os rios da história – pessoal e 

coletiva – vão emprestando movimento à narrativa, como demonstram os seguintes 

trechos:  

 

No entanto, Massangano era sua terra de baptismo, não desconhecia 

os lugares e talvez ainda lhe fossem familiares alguns rostos. Era, 

porém, uma esperança assaz ténue para lhe tranquilizar. A separação 

tinha sido muito longa, e ele próprio já não se sentia a mesma pessoa. 

                                                           
56

 (Kimb. Kisasa); silveira, planta de mato virgem.  
57

 (Kim. Kisanga); pequena baía; ilha junto da terra, o que está a vista; achado.  
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Começara mesmo a perceber, embora ainda confusamente, que havia 

leis secretas entre os homens, e que só elas, e unicamente elas, seriam 

respeitadas.  

 

Também, recentemente, ao desembarcar na Loanda capital, lhe 

assaltara uma angústia semelhante. Nessa altura ainda não tinha 

nenhuma dura razão para desconfiar do próximo. A cidade era-lhe 

desconhecida, [...]  

(ACVM, p. 39, grifo nosso)  

 

***  

 

Também a Emídio lhe ocorreu perguntar-se, se teria sido apenas por 

mera vaidade que Francisco Sant’Anna e Palma insistia tanto na 

intervenção do jacaré. Tempos mais tarde, Emídio, já de novo em 

Loanda, na casa do escrivão da Junta da Fazenda, Caetano Vieira 

Dias, voltaria a ouvir a estória do jacaré, contada por Belinha Palma, 

sobrinha de um capitão de 2ª linha, João de Sant’Anna e Palma, da 

povoação de Cabíri. Teve dificuldade de se reconhecer como um dos 

protagonistas dos acontecimentos. [...] (p. 17, grifo nosso) 

 

  

 

A pesquisadora Alessandra Magalhães reconhece que, embora não seja uma 

narrativa linear, “os capítulos marcam experiências da vida e também espaços por onde 

Emídio circula” (MAGALHÃES, 2017, p. 100). Ou seja, é possível identificar um 

sentido simbólico no ordenamento dos espaços pelos quais o personagem transita, como 

ela demonstra em sua pertinente avaliação: 

 

O primeiro capítulo marca a estada de Emídio no Calumbo, pois foi 

onde ele se instalou para se recuperar do atentado que sofrera. Em 

flashback, o segundo narra a passagem do protagonista por Luanda, 

depois de retornar de Coimbra. O terceiro, que é o capítulo central, já 

que o livro é dividido em cinco, marca o retorno de Emídio para a 

fazenda onde passara a infância. No quarto capítulo, os deslocamentos 

do protagonista têm como propósito o encontro com outros 

personagens: Pedro Vitorino, o padrinho e o ambaquista Lourenço 

Mendes da Conceição. No quinto e último, Emídio se instala 

definitivamente em Luanda, agora em uma condição diferente daquela 

em que chegara alguns anos antes. (MAGALHÃES, 2017, p. 100)     

 

Lembremos que, para além de tais idas e vindas no tempo, o caráter fluido e em 

movimento do texto é apresentado, como já afirmamos, desde as linhas iniciais do 

romance, pois desde o começo de nossa leitura Emídio já se encontra em trânsito, 
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espacialmente localizado em um lugar de passagem. Logo, o trajeto percorrido pelo 

protagonista confirma, a nosso ver, a avaliação de que o texto se apresenta como uma 

espécie de rio a ser, por nós, navegado.  

 

Já em A casa do rio, apesar de o percurso de Antero ser apresentado em ordem 

linear, isso não quer dizer que a fluidez do/no texto também não seja identificada. Ela 

aparece, por exemplo, em alguns diálogos em que não há marcação definida para a  

troca de interlocutores, exigindo do leitor uma atenção redobrada e dedicação extrema, 

como, aliás, todo texto de fruição o faz (cf. BARTHES, 2002, p. 18). Não há, aqui, 

margens delimitadoras; as vozes se sucedem sem demarcação de fronteiras rígidas, 

como podemos ver com as seleções a seguir, retiradas de momentos distintos da obra:  

 

 

E foi assim que Antero ia começar a contar nas palavras do próprio 

falecido mas não aguentou e rebentou o choro, a sentir o coração a 

bombar mais com vontade de sair do peito, tome um comprimido para 

a tensão, senhor Antero! falou a senhora, o chá é de camomila, meu 

Deus, e a sua família ficou lá em Portugal? Sim no Barreiro, mas qual 

é a mala de emboscarem assim o nosso vizinho à luz do dia? estavam 

ali já a falar que parece que o senhor trouxe um camião para trabalhar 

com ele ou fazerem um negócio mas não percebo [...] (ACR, p. 12) 

 

***  

 

sim, mas ainda, kevela katito, nós havíamos saído assim mesmo como 

macacos que estão-se a adivinhar na outra árvore que ainda não viram 

para subir, isso foi mesmo assim, carago, nem documentos das 

fazendas, o velho estava em Nova Lisboa já muito doente na casa do 

bairro São José, paralítico e de bengala, lembras-te? erro… o velho 

esteve em Nova Lisboa, sim senhor, mas acabou morrendo em 

Luanda, aqui, onde o meu irmão fazia tropa… sim, Antero, e parece 

que muita gente voou de Nova Lisboa, passou no aeroporto de Luanda 

e rumou para Lisboa na tal ponte aérea do tuga, não foi? é verdade, 

um amigo meu conterras fala lá na Melói que também veio na ponte 

vintecinco de Abril e que os tugas não trouxeram a palanca preta 

porque não cabia, senão os cornos iam sair para fora do boing! vai-te 

lixar, Antero, mas é boa! ah! ah! ah! ah! (ACR, p. 51). 

 

*** 

<<eu até comprava um boi e uma vaca para te oferecer se, de um 

momento para o outro, Terinho, começar a cair uma chuvada daquelas 

que até nos obrigue a parar, com a estrada sem se ver, só com a água 

num rio de lama meu primo! E quem me dera! Eu, que não tenho nem 

uma galinha, receber num boi e numa vaca! Só que esta chuva vai dar 

a volta, Juca, e só lá para o fim da tarde a malta pode dar encontro 

com ela (ACR, p. 230) 
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O constante processo de busca e (re)descoberta de si, por que passam Antero e 

Emídio, se faz ainda mais potente por se tratar de textos que subvertem certa 

expectativa de leitura, apresentando algumas dificuldades e obstáculos aos leitores que 

por eles desejarem transitar. Com o intuito de representar “as identidades culturais do 

mundo contemporâneo, ao mesmo tempo múltiplas e complexas” (SIMON, 2004, p. 

13), alguns escritores têm apelado para a construção de “textos híbridos” (SIMON, 

2004, p. 13), ou, em outras palavras, de uma “escritura de fronteiras”, o que, a nosso 

ver, é o caso dos romances de Arnaldo Santos e Manuel Rui ora enfocados.  

Para além de não definir limites temporais e demarcações sólidas referentes às 

vozes que se anunciam nos diálogos, a reflexão quanto à indefinição e porosidade das 

margens do/no texto logo nos remete aos estudos de Silviano Santiago sobre o “entre-

lugar do discurso latino-americano” assim por ele definido em 1971. Segundo o 

pesquisador brasileiro, as produções literárias do nosso continente se apresentam em um 

lugar “entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao 

código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão” 

(2000, p. 26), reflexão que podemos estender, também, às produções literárias 

angolanas. Assim como Emídio e Antero, as próprias casas textuais aqui analisadas 

ocupam um entre-lugar, localizado entre as margens da fixidez da casa e da fluidez do 

rio; da história e da ficção; da mestiçagem e da migração; da escrita e da oralidade; do 

português e das línguas nacionais angolanas.  

 

Partindo da afirmação de Silviano Santiago de que “o elemento híbrido reina” 

nessas literaturas (SANTIAGO, 2000, p. 16), Laura Cavalcante Padilha reconheceu que 

grande parte da ficção angolana do século XX se situa em um lugar “que fica em um 

ponto de confluência sígnica em que se dá o encontro da magia da voz com a artesania 

da letra” (2007, p. 31), enriquecendo, com as línguas nacionais, a materialidade de seus 

textos. Grande parte dos romances que têm vindo a público nesse país se assemelha, 

portanto, às cartas resgatadas pelo protagonista de A casa velha das margens, as quais 

nunca perderam a oralidade que as criou:  

 

As mucandas não tinham sido feitas apenas de palavras. Atrás delas 

tinham ficado as vozes trémulas que lhe ditaram as cartas, corações 

que tinham pulsado mais depressa quando foram pronunciadas as 

juras e denunciados os crimes, muitas lágrimas engolidas. (ACVM, p. 

239, grifos nossos).  
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Anos depois, a mesma pesquisadora, debruçando-se sobre um romance de 

Manuel Rui – O manequim e o piano (2005) – elaborou a metáfora do manequim 

romanesco que, africanamente, se vem vestindo com a roupagem da diferença. Em suas 

palavras: “Essa arte de vestir e transformar o manequim podemos estendê-la para o 

romance, também ele produto, no caso, de cuidadosa metamorfose pela qual se faz 

africano. Desse modo, o corpo mestiço do manequim se torna a grande metáfora 

textual” (PADILHA, 2005, p. 32).  

Pensar a mestiçagem do texto nos transporta para as reflexões de outro 

pesquisador, agora o peruano Cornejo Polar. Ao analisar a produção do seu conterrâneo 

José Maria Arguedas, Polar estabeleceu uma diferença entre lugares de enunciação 

mestiços e migrantes. Segundo ele, tais condições geram diferenças no plano da 

linguagem, pois o primeiro apontaria para uma solução no campo da expressão, ou seja, 

uma espécie de síntese homogeneizante dos sentidos, enquanto o segundo evidencia a 

impossibilidade de se identificar uma exata correspondência entre alguns conceitos, 

expressões e arcabouços epistemológicos que são fruto de culturas distintas, assumindo, 

na forma do texto, sua condição heterogênea e intraduzível. Ou seja, os dois tipos de 

textos – mestiços e migrantes – têm elementos em comum, pois “trata-se da produção 

de discursos encavalados em várias culturas, consciências e histórias”, mas, como 

aspecto definidor, “o discurso do migrante normalmente justapõe línguas ou socioletos 

diversos, sem operar nenhuma síntese” (POLAR, 2000, p. 133).   

Mesmo não se tratando, aqui, de romances produzidos por autores/sujeitos 

migrantes, ao tematizar a errância de seus protagonistas eles criam, em sua estrutura, o 

rico e produtivo jogo entre mestiçagem e migração proposto por Cornejo Polar:  

 

Não tenciono formular uma dicotomia entre mestiço e migrante, e 

entre suas respectivas linguagens e inserções intertextuais, mas sim 

estabelecer duas posições de enunciação, que às vezes podem e devem 

articular-se. Em todo caso, por agora, me entusiasma a ideia de cruzar 

em ida e volta o paradigma do mestiço e da transculturação, e seu 

modelo, em última instância sincrético, por um lado; com a movediça 

sintaxe do migrante e sua multicultura fragmentária, por outro. 

(POLAR, 2000, p. 137)  

 

É possível concebermos os dois textos angolanos aqui analisados como 

migrantes/mestiços, especialmente pela forma como as línguas angolanas se inscrevem 
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e gritam sua alteridade junto à língua imposta pelos colonizadores e, anos depois, 

adotada como oficial. Vale destacar que, nas duas obras, não são todos os termos e 

expressões que apresentam, nas edições aqui analisadas, tradução. Essa impossibilidade 

de transposição de termos se explicita em A casa do rio, por exemplo, quando Antero 

reconhece que certas palavras em umbundo não encontram correspondência em 

português: “Ombela. Antero falava-se, de quando em vez, em umbundu, e encontrava 

palavras que não existiam no português que ele sabia, [...] e, ainda, tudo em umbundu, 

ficava a pensar de como a vida de uma pessoa pode se virar por causa de uma ordem” 

(ACR, p. 142).  

O romance, enquanto gênero, possibilita essa celebração dos encontros e da 

convivência das diferentes formas de expressão em sua própria estrutura, já que, 

segundo Bakhtin, “caracteriza-se como um fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e 

plurivocal” (BAKHTIN, 2010, p. 73). Há ainda, segundo o teórico russo, uma 

“orientação dialógica” para outras enunciações e outras “linguagens sociais” (2010, p. 

85), o que possibilita o jogo entre mestiçagem e migração que se revela no corpo dos 

textos. A coabitação de diferentes linguagens, que trabalham lado a lado, pode gerar, no 

momento da leitura, fruição; ou, nas palavras de Barthes, “o texto de prazer é Babel 

feliz” (2002, p. 8).  

Esse enriquecimento de uma escrita em português, proporcionado pela inscrição 

de elementos da terra angolana no campo da linguagem e da estrutura do texto, foi – e 

ainda é – uma forma de responder e de resistir à imposição da língua estrangeira, 

empunhada como uma arma cultural e simbólica que serviu para acompanhar e 

fortalecer as invasões e violações de territórios. Como consta na Gramatica sobre la 

lengua castellana (1492), citada por Angel Rama, “a língua é a companheira do 

Império” (2015, p. 54), e apossar-se da língua da metrópole, em Angola, fez-se 

condição fundamental para que qualquer indivíduo pudesse ser tratado como “cidadão”. 

Um texto-chave que nos ajuda a pensar na imposição da língua do colonizador como 

um instrumento indispensável para se alcançar o reconhecimento social na colônia é “A 

menina Vitória”, de Arnaldo Santos, a que já fizemos referência no primeiro capítulo.  

 Por reconhecer a imposição da língua europeia como um poderoso instrumento 

de dominação, o escritor queniano Ngugi wa Thiong’o tem abandonado o inglês e 

produzido suas obras na língua banto quicuio, o que inclusive defendeu no livro de 

ensaios com o instigante título Descolonizar a mente. Em entrevista recente ao jornal El 

País, o autor abordou esse aspecto:  
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Na prisão, [...] comecei a pensar sobre o tema das línguas na história, 

o fundamento colonial da desigualdade de poder entre as línguas. E 

me dei conta de um fenômeno muito interessante: ali onde havia um 

poder colonial, a primeira coisa que destrói ou controla é o idioma das 

pessoas. A língua é crucial para o colonialismo e o imperialismo. E eu 

quis escrever um romance na prisão no idioma quicuio, como um 

exemplo da minha resistência
58

. 

 

  Vale lembrar que, em 1954, foi instituído, em Angola, o Estatuto do Indigenato, 

que dividia administrativamente a população em dois grupos: os “civilizados” e os 

“indígenas”. Para pertencer ao primeiro, ou seja, para ser considerado “cidadão”, 

Salvato Trigo nos lembra que algumas das exigências eram “falar correctamente o 

português”, “exercer uma profissão ou possuir bens para assegurar o sustento próprio e 

o da família”, além de um critério bastante subjetivo, que era “ter bom comportamento e 

ter adquirido a instrução e os hábitos pressupostos para a aplicação íntegra do direito 

público e privado português” (TRIGO, p. 1977, p. 11).  

 

 Nos dois romances, tematiza-se essa imposição da língua portuguesa e dos 

hábitos relacionados a uma “boa educação”, o que pode ser observado seja no século 

XIX, como é o caso de A casa velha das margens, seja na primeira década do século 

XXI, como em A casa do rio. Tanto Emídio quanto Antero foram forçadamente 

retirados de onde moravam, ainda crianças, para poderem “civilizar-se”, pois, na 

avaliação de seus progenitores, estavam sendo “deformados” pelas línguas nacionais – o 

quimbundo, no caso do primeiro, e o umbundo, no do segundo. Deveriam, na perspicaz 

expressão criada por Antero e já referida nesta tese, aprender a falar “de garfo e faca!” 

(ACR, p. 215).   

Na opinião de António Mendonça, além de saber expressar-se em português, 

Emídio também deveria aprender a comer com talheres. O filho “perceberia depois que 

à mesa ele estava a fazer algo mais do que saber usar garfo e faca. Estava a ganhar um 

estatuto” (ACVM, p. 114). O menino sabia que, a partir desse novo uniforme simbólico 

que estava começando a vestir, não teria mais tempo para suas livres aventuras e os 

novos sapatos “não [mais lhe] permitiam correr na fazenda” (p. 115, grifo nosso), 

impedindo-o de transitar, livre, pelos espaços que sempre percorreu e, 

                                                           
58

  Ngugi wa Thiong’o: “Eu quero competir com Cervantes”. Disponível em 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/16/cultura/1555409123_289052.html. Acesso em 20.4.2019.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/16/cultura/1555409123_289052.html
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consequentemente, afastando-o do chão em que crescera. O pai resolve, unilateralmente, 

como vimos, enviá-lo para Portugal, para que se tornasse seminarista em Coimbra. Em 

sua concepção, o filho “precisa de receber educação para conquistar a sua dignidade”, e 

não seria vivendo na colônia, “como um selvagem”, que ele iria conseguir esse novo 

reconhecimento (p. 139).  

 

No caso do texto assinado por Manuel Rui, foi pelo mesmo motivo que o pai de 

Antero o enviara, junto com o irmão, para o Huambo, na época Nova Lisboa. É o que 

resgata a seguinte fala de Juca: 

 

e vocês [Antero e o irmão Gandi] vieram para nossa casa em Nova 

Lisboa, que o teu pai aí queria que vocês falassem melhor português 

porque vocês só batiam bem umbundu, lembras-te?, nunca mais me 

esquece que o teu pai comprou bué de roupas, calças, camisas, tanta 

roupa que até eu também usavam quando saíamos aos domingos, 

lembras-te? (ACR, p. 31) 

 

Os dois personagens também tiveram que aprender a usar roupas adequadas e a 

lançar mão do “garfo e faca” da língua do colonizador, como fazem muitos escritores 

angolanos contemporâneos. Arnaldo Santos e Manuel Rui, por exemplo, escrevem os 

textos aqui analisados em português, mas não deixam de imprimir a angolanidade ao 

vestirem, africanamente, seus brancos manequins romanescos, como vimos a partir das 

reflexões de Laura Padilha. Também não deixam de produzir textos “angolanos 

ferozmente” mesmo que usem os talheres da escrita em língua portuguesa, agora 

recorrendo à bela imagem de João Melo descrita nos seguintes versos de “Arte poética 

72”:   

 

A minha poesia é angolana ferozmente 

 

Escrevo com medo e raiva 

E força e ritmo e alegria 

 

Escrevo com fogo e com terra 

 

Escrevo sempre como se comesse 

funje com as mãos 

 

mesmo quando utilizo 

garfo e faca. 
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(MELO, 2010, p. 9) 

 

Expressar-se em português, ou seja, escrever e falar “utilizando garfo e faca”, 

como já afirmamos, foi uma exigência da colonização. Por sua vez, escrever utilizando 

a língua local, “como se comesse funje com as mãos”, consistiu – e ainda consiste – em 

poderoso ato de insubordinação, sendo o plurilinguismo uma forma de inscrever, no 

texto, a diferença da identidade angolana. Há autores africanos que, como o queniano 

Ngugi wa’Thiongo, renunciam à língua europeia; já outros, como os dois aqui 

estudados, buscam promover a “modelação da língua, instrumento privilegiado de 

contaminação, mestiçagem e entrosamento das culturas, orais e escritas”, nas palavras 

de Ana Mafalda Leite (2012b, p. 33). Em um artigo apresentado como uma “carta para 

as mulheres escritoras do terceiro mundo”, Gloria Anzaldua dá um importante 

testemunho sobre por que falar em línguas, no plural:  

 

Porque os olhos brancos não querem nos conhecer, eles não se 

preocupam em aprender nossa língua, a língua que nos reflete, a nossa 

cultura, o nosso espírito. As escolas que freqüentamos, ou não 

freqüentamos, não nos ensinaram a escrever, nem nos deram a certeza 

de que estávamos corretas em usar nossa linguagem marcada pela 

classe e pela etnia. Eu, por exemplo, me tornei conhecedora e 

especialista em inglês, para irritar, para desafiar os professores 

arrogantes e racistas que pensavam que todas as crianças chicanas 

eram estúpidas e sujas. (ANZALDUA, 2000, p. 229-230).  

 

 

A resistência à imposição do português e a sua apropriação “desafiadora” e 

“irritante”, nas palavras de Anzaldua, vêm sendo postas em prática, em Angola, desde 

pelo menos o século XIX, período em que se passa a trama de A casa velha das 

margens. Naquele tempo, o quimbundo não só circulava pela boca dos angolanos, como 

também passou a se inscrever nas folhas da imprensa, com a publicação, por exemplo, 

da novela Nga muturi (1882), do advogado português Alfredo Troni, e do jornal 

Muen’xi, em 1889 – citado na obra de Arnaldo Santos (cf. ACVM, p. 272) e traduzido 

como “os senhores da terra”. Cordeiro da Matta trouxe o quimbundo também para seus 

versos, gesto que, no romance de Arnaldo Santos, é duplicado pelo “poeta louco” 

Kuxixima (cf. p. 82), que “umas vezes usa mais português, outras mais quimbundo, 
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depende do sentimento, ou quiçá da rima... O poeta já não receia perder a cidadania pelo 

mau uso do vernáculo” (p. 84, grifo nosso).  

Desde aquele momento, a terra angolana se tem recusado a ceder passivamente 

às imposições do colonizador, inclusive ao que era considerado “bom vernáculo”, gesto 

esse potencializado, em A casa velha das margens, pela postura de Kissama, 

personagem de força criticada por António Mendonça porque é “obstinada e não diz 

palavra em português...” (ACVM, p. 94). Ela “não gostava de ser olhada de cima e 

falava em quimbundo quando ele parava para lhe observar amamentando o filho [...] 

Sempre houvera entre eles esse confronto” (ACVM, p. 141, grifos nossos). No texto, o 

uso do quimbundo se expressa como um confronto, fazendo do romance de Arnaldo 

Santos, portanto, um texto de resistência. 

Também o pai de Emídio, em seu processo crescente de cumplicidade com as 

populações das Margens, vai apresentando mudanças não apenas em seus gestos cada 

vez mais protetores, como também na fala, que vai deixando de ser autoritária e de 

expressar ordens de comando. Isso o levou a passar de tenente António Mendonça a 

Ngana Makanda, marcando, no quimbundo do nome com que passara a ser conhecido 

pelas populações locais, sua vinculação à terra. Essa língua angolana, agora também 

falada por ele, simboliza sua transformação:  

 

O tenente António Mendonça usara essa mesma linguagem sem 

qualquer receio, tão naturalmente como a sua patente de oficial dos 

exércitos da Conquista, era a linguagem pesada da autoridade, sem 

condescendência para com a dos filhos da terra de quem diferia 

estrangeiramente, mesmo os muadiés margenianos não sabiam o que 

fazer quando ele lhes falava naquele modo de comando, seus olhares 

desconfiavam de ameaça de quibeto, desconfiavam das suas mesmas 

palavras e das respostas que elas podiam arrastar. 

 

Porém, o Ngana Makanda em que eles no andar dos anos lhes tinham 

transformado, tivera que transigir e nessas ocasiões ele fora 

amenizando sua linguagem numa outra fala de puxar amizade e o 

sentimento livre das coisas, as palavras ocorriam no quimbundo e no 

português consoantes, se comunicando indistintamente. (ACVM, p. 

94) 

  

Uma das cenas mais belas do romance, inclusive, é a da homenagem prestada ao 

jornalista Fontes Pereira, por muitos considerado como “o maior representante da 

imprensa crioula do século XIX, título que lhe foi conferido pelos seus contemporâneos 

e que a posteridade registou”, segundo Mario António Fernandes de Oliveira (1997, p. 

71). Ele é descrito, no texto ficcional, como um “homem que ousara tornar-se 
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independente” (ACVM, p. 293), alguém que negou a ação civilizadora de Portugal e 

chegou a publicar, em um jornal, que a metrópole “não possuía ‘senão ardis e ferros 

para escravizar’” (p. 252, grifo do autor). “Nessa estória, sempre reinventada” (ACVM, 

p. 17), ou seja, nesse romance declaradamente ficcional, sem se pretender um registro 

verificável, como já afirmamos, narra-se o cortejo fúnebre desse personagem histórico, 

cortejo esse acompanhado pelos habitantes mais pobres de Loanda, que, em quimbundo, 

expressavam sua consternação: 

 

À passagem do caixão de galão fino entretecido de fios prateados [...], 

alguns pequenos grupos de habitantes de pé descalço do bairro da 

Ingombota, que se tinham postado à distância, aparentemente por 

curiosidade, depois lhe foram acompanhando ao longe, e na Calçada 

do Alto das Cruzes até no Largo do Carneiro, a esses grupos se foram 

juntando outras gentes vindas do Maculusso e do Quinaxixe.  

[...] 

O povo seguia de perto o préstito, e então uma agitação foi crescendo 

num rumor, tornando audível a expressão “o kiximbi kiafu...!”
59

, que a 

princípio fora um murmúrio, uma trágica consternação, mas que se foi 

repetindo sem cessar, “o mais alto chefe morreu...!”, falavam em 

quimbundo numa ladainha entrecortada aqui e ali por um brado 

disperso. [...] O que é que se tinha levado os cavalheiros letrados a 

pensar, que só eles é que se poderiam reclamar herdeiros da memória 

de Fontes Pereira? (ACVM, p. 308).  

 

O texto de Arnaldo Santos, somando sua voz à do povo que seguia de perto a 

procissão, torna-se uma espécie de homenagem a essa figura marcante do século XIX 

angolano, um dos principais defensores da independência do país. Faz-nos lembrar as 

epopeias clássicas, em que, segundo Jeane Marie Gagnebin, o canto poético erguia-se 

como estela funerária em memória do herói morto para eternizar seu nome. “Túmulo e 

palavra se revezam nesse trabalho de memória, justamente por se fundar na luta contra o 

esquecimento” (GAGNEBIN, 2006, p. 45). Em A casa velha das margens, as palavras 

entoadas são os lamentos, em quimbundo, de uma população marginalizada que queria 

chorar aquele que não medira esforços para defender seus direitos. É uma forma de 

eternizar não apenas esse herói da história de Angola, mas também de reconhecer e 

registrar o movimento de insubordinação, pelas letras, do qual ele fez parte.    

A escritora e pesquisadora Sylvia Molloy, ao refletir sobre sua experiência de 

trânsito por países, culturas e línguas diferentes, afirmou que “cada idioma tem seu 
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 (Kimb.); o prócer morreu. (ACVM, p. 367)  
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território, seu tempo, sua hierarquia” (MOLLOY, 2018, p. 15). É o que percebemos na 

leitura do romance: quanto mais Emídio avança pelas regiões de sua infância, mais a 

língua local é convocada em sua fala. Por exemplo: ao chegar em Massangano, sua terra 

natal, de longe avista o mais-velho Pascoal e este, ciente de que o impulso de falar a 

língua local precisa ser freado, procura corrigir-se, como lemos no seguinte diálogo:  

 

– Ngana Emídio, ni ízuua...!! – falou repetidamente o mais velho 

Pascoal, quando ele por fim desceu. –... ni ízuua... há tanto tempo... – 

corrigiu em português, quando Emídio mudo pela comoção lhe 

segurou pelos braços, e lhe contemplava fixamente.   

                                          [...] 

- Ni ízuua... sékulu Pascoal... ni ízuua... – foi tudo quanto pode dizer, 

correspondendo. (ACVM, p. 97-98)  

 

O protagonismo da língua nacional angolana ocorre em outros momentos de 

maior emoção e sentimentalismo, como quando o personagem parte de Luanda com 

destino no Dondo e deixa para trás Josephina Rosa, por quem havia se apaixonado. Ao 

fazer isso, ele “se recriminou amargamente com muitas palavras podres de zoilo 

matumbo, moralista cafofo, híbridas expressões para uma frustração muito pura” (p. 35, 

grifo nosso). Essas híbridas expressões o acompanharão ao longo de todo o percurso, já 

que, de volta ao seu país natal, havia descoberto que “havia mais que uma maneira de 

falar. Fala de sunguilamento, fala de mambo, fala de maka, as exclamações, os gestos e 

os silêncios eram atributos necessários. Como lhes poderia falar numa só linguagem?” 

(ACVM, p. 25).  

Essas variadas linguagens estão presentes não apenas na fala dos personagens, 

mas também nos títulos dos subcapítulos e quando a voz do narrador se torna exclusiva. 

Então, a “gramática se assujeita a intromissões quimbûndicas” (ACVM, p. 233) e o 

português e a língua angolana se enlaçam ao longo de todo o texto, como as “fibras de 

kikónda” (ACVM, p. 141) trançadas por Kissama. As citações e referência ao texto de 

Arnaldo Santos já feitas nesta tese, a nosso ver, já comprovam essa observação.   

 

Em A casa do rio, como os trechos aqui já citados bem demonstram, é o 

umbundo a língua angolana que se inscreve em diferença. Durante a leitura, ficamos 

sabendo que Antero, mesmo tendo passado trinta anos em Portugal, “fica a falar bué em 

umbundo” (ACR, p. 45) e, na sua avaliação, há coisas que “nem se devem falar em 

português mas só em umbundu” (p. 175). Ele mesmo chega a implicar com o primo, 
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assim que saem do Huambo e estão a fazer a viagem: “Pois. Se fosses cicerone ias a 

traduzir para umbundu e ora bem” (ACR, p. 181). Depois, Juca lhe dirá: “Tu falas e 

entendes umbundu pra caralho” (p. 250).  

Uma das empregadas da casa de Chico e Bita, ainda em Luanda, conta, em uma 

das primeiras caracterizações do personagem, que  

 

<<o sôr Antero tem preferência num dos guardas que é bailundo e com 

ele fica a falar bué em umbundu e que naquelas manhãs, depois de ele 

tomar café, também aparece um muadié, assim na maneira de mulato, 

quer dizer, desculpe, mestiço, dona Bita, e fica a falar também 

umbundu com o nosso Antero [...]>> (ACR, p. 45) 

 

Depois, já no meio da viagem:  

 

<<Twapandula ciwa!>>60 

<<Ciwa! ciwa!
61

 e era nesta que devíamos falar que o quioco 

malangino nem cheira nada de umbundo!>> (p. 231) 

 

Assim como observamos com relação ao texto de Arnaldo Santos, conforme o 

personagem segue em direção aos “confins do Huambo” (ACR, p. 282), o umbundo vai 

sendo cada vez mais fartamente convocado no texto, especialmente pela fala de Antero, 

que dele lança mão para nomear elementos da tradição, como a culinária local. São 

muitas as descrições, em umbundo, de pratos, receitas e alimentos tipicamente 

angolanos, como se dá nas seguintes passagens:  

 

e o mais naquele muzongué
62

 era peixe seco, jindungo caombo ele 

nem pediu, tão-pouco espremedela prévia de limão, batata-doce, 

mandioca e a farinha muceque
63

 misturada com o óleo que sobrava 

fervido à tona da panela e que ali em Luanda davam nome de pirão. 

(ACR, p. 14)  

 

Eu se pudesse comia todos os dias bacalhau e peixe seco com 

caxiringo e lossacas. A prima sabe, caxiringo, aquele molho do tomate 

pequenino, gentio, e cebola e jindungo pisados no pilão e sumo de 

limão. (p. 58) 

 

                                                           
60

 Muito obrigado.  
61

 Muito! Muito! 
62

 Caldo de peixe fresco e peixe seco em óleo de palma com mandioca e batata-doce. (ACR, p. 14).  
63

 Farinha de mandioca ralada e torrada (ACR, p. 14).  
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Muitas cenas como essas se repetem, levando-nos a ler o texto “como se fosse 

um permanente banquete” (ACR, p. 199). A seguinte cena, que se passa no Huambo 

durante uma refeição com os sobrinhos, é apenas mais um exemplo dentre os tantos que 

poderiam ser retirados da narrativa. Ela reforça o vínculo entre o tio mais velho e as 

sobrinhas na perpetuação das tradições e costumes culinários:   

 

Batata-doce, carapau seco de Benguela com o cheiro daquela gordura 

que dá saliva na boca e ainda pirão de fuba da pedra também com o 

cheiro quente mas aberto do milho a saber a chuva mais o molhaço da 

caxiringo, Antero na varanda com a sobrinhada. A comer o pirão com 

a mão como as mais-velhas e Céli a lhe ensinar a bolinha de pirão 

molhada na água morna da tigela, vai bolinha no ar e Céli a agarrar! E 

Magui a tirar uma lasca de peixe, pôr na boca e molhar outra bolinha 

no caxiringo a atirar directa como as mais-velhas faziam. (ACR, p. 

127). 

 

Ao contrário de A casa velha das margens, o referente, em português, das 

palavras e expressões em umbundo aparece, na edição consultada, em notas de pé de 

página, sempre sinalizadas no texto por números entre parênteses, o que rompe um 

pouco o fluxo da leitura – pela quase inevitabilidade da consulta – sem, no entanto, 

prejudicá-la. Como no romance de Arnaldo Santos, também aqui não há a tradução de 

todos os termos, evidenciando a característica migrante do texto, para além de mestiça, 

apontada por Cornejo Polar.  

Recuperando uma imagem construída por Silvia Molloy, nesses textos, assim 

como nas falas de seus personagens, “os idiomas voam pela casa toda”, sucedendo-se 

em “um ir e vir totalmente natural, o voo linguístico direto, sem escalas” (MOLLOY, 

2018, p. 42). No entanto, às vezes, o próprio texto promove esse exercício de tradução, 

seja do português para o umbundo, seja o inverso, o que permite que nós, leitores, 

avancemos na leitura muitas vezes sem sentir a necessidade de deslocar o olhar para o 

rodapé da página.  

Essa estratégia é posta em prática, por exemplo, quando Antero explica à prima 

Bita, residente da capital, que “campeões mesmo eram os que chegavam quando a 

chuva estava a chegar atrás deles essa chuva que anda assim de lado, apengu em 

umbundu” (ACR, p. 78). Também quando o personagem narra uma história do tempo 

da colonização em que um administrador português se assustou com a chuva que caía 

no Huambo:  
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[...] o ovindéle se ajoelhou na varanda da administração com o 

fenómeno de tanto calor e chuva assim que é impossível, Virgem 

Maria, Pai Nosso que estais no céu, a rezar cheio de cagunfo, e os 

cipaios contentes a bater palmas e a rirem na cara do chefe, ombela 

weia! Ekaluka! Etande! Prima Bita, ombela weia é chegou a chuva, 

ekaluka é primeira chuva e etande é a chuva forte, que mete medo, 

parece que vai arrancar as árvores. (ACR, p. 57)    

 

Para além de todos os trechos aqui já citados, há três momentos no romance de 

Manuel Rui, quando os personagens estão em viagem, em que aparecem diálogos na 

íntegra em umbundo (cf. ACR, p. 243-244, p. 249 e p. 279), fazendo com que a língua 

da diferença se faça ouvir ainda mais alto no concerto do texto.   

Ademais, no meio de sua viagem, Antero deixa de lado o “esforço para não falar 

um português desaperfeiçoado” e começa a disputar um concurso consigo próprio, 

tratando, em silêncio, cada espécie de árvore que conhecia pelo nome local. “E, de 

repente, apercebeu-se que estava, por dentro de si, quase como se falasse no palco de 

um teatro” (ACR, p. 237). Depois, o mesmo ocorre com relação aos frutos: “Para só. 

Olha! Fruta! Muita fruta! Ocikanga
64

. Vamos só recolher num saco de plástico, pelo 

menos ungongwila
65

 e olomwinho
66

, tinhas razão quando falavas na terra. Isto não 

conseguiram partir e isto é que é mesmo a terra!” (ACR, p. 274).  

 Passagens como essa logo nos fazem recordar os versos de “O hino à minha 

terra”, de Craveirinha, a que já fizemos referência no primeiro capítulo. Poema e 

romance nos lembram, em uníssono, como a beleza das coisas da terra se desnuda na 

exata pronúncia de seu nome. Por isso, em alguns momentos o texto precisará se manter 

migrante.  

 

A apropriação da letra pelos naturais, como vimos, foi estratégica para a 

resistência à dominação colonial. O texto de Arnaldo Santos demonstra isso de diversas 

formas, sendo a mais evidente, como já dissemos, por meio da recuperação da geração 

de jornalistas e escritores do final do século XIX que protagonizaram um movimento 

cultural e político caracterizado pelo “estilo briguento” da “literatura folhetinesca” de 

então (ACVM, p. 230). Outra forma de lançar luz para essa questão foi, além da 

presença recorrente do quimbundo, trazer, para o próprio enredo, um ilustre 
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 Lugar onde há muita fruta.  
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 Fruto silvestre parecido com café maduro.  
66

 Fruto silvestre rasteiro e roxo.  
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representante e perpetuador da “arte ambaquista da escrita” (p. 231): Pedro Vitorino, 

que tivera como “aprendiz mais dotado” (p. 231) Lourenço Mendes da Conceição, cuja 

importância, para o recolhimento das reclamações dos povos das Margens, já foi muito 

aqui referida. Vejamos o romance:  

 

Os alunos da escrita ambaquista eram cada vez mais necessários para 

fazer frente aos tempos, dirimir os processos nos julgados municipais, 

nas folhas da imprensa, nos actos e contractos entre os homens, entre 

os quais a palavra de honra tinha perdido valor (ACVM, p. 231).  

 

Em tempos de disputa por terras e por versões, dominar essa habilidade 

significava, também, ter recursos para defender os próprios direitos. No entanto, o 

momento em que essa escrita se torna mais ameaçadora e subversiva é quando ela se 

torna voz. Ou seja, as cartas ambaquistas representavam um perigo aos donos do poder 

quando a prática da leitura – tradicionalmente individual – tornava-se, africanamente, 

coletiva:   

 

Assim, as notícias dessas práticas de leitura colectiva das cartas 

ambaquistas, na fazenda Hombo, chegaram longe nas Margens, e fez 

com que certas pessoas se arreceassem. Elas próprias também podiam 

figurar nessas mucandas, sabe-se lá as atoardas que esses mucandeiros 

inventavam, e além disso esse hábito podia encorajar novamente os 

ambaquistas a apresentarem representações por tudo e por nada. 

Talvez mesmo por esses receios, aliás bem fundados, o chefe António 

Mendonça decidiu superar essa prática. Porém, a fama dessas sessões 

de leitura, que tinham virado tribunais de milongas
67

 já se estendera, e 

era demasiado tarde. (ACVM, p. 121) 

 

 

Os romances de Arnaldo Santos e Manuel Rui nos deslocam para as margens e 

nos permitem ouvir as vozes que nelas resistem, tornando-se, assim, uma espécie de 

“tribunal de milongas”, onde se leem reivindicações e representações dos povos 

subjugados. Tais textos também nos permitem lançar um olhar “à margem” como 

proposto pelo escritor e pesquisador brasileiro Cristóvão Tezza, ou seja, “a ideia de uma 

literatura como consciência à margem, como olhar único e singular sobre os momentos 

humanos, singularidade que é a sua razão de ser no mar dos lugares-comuns da 

linguagem viva” (TEZZA, 2018, p. 10, grifo nosso). 
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 Desavenças, demandas (ACVM, p. 363) 
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Trata-se, portanto, de um imperativo ético do escritor, que cultiva, e revela, uma 

perspectiva à margem, “capaz de ver o que o olhar comum não consegue ver” (TEZZA, 

2018, p. 12). Os dois romances nos levam a ter uma percepção diferente da usual com 

relação a diversos aspectos, inclusive ousando apontar, mesmo em momentos de tantos 

retrocessos e em meio a tantas denúncias, para caminhos de sonhos e superação. 

Utopias, enfim.  

 

4.3. Entre as margens da esperança e do desencanto, utopias  

 

Marcelo Brandão Mattos, ao analisar obras angolanas do pós-1975 assinadas por 

Pepetela, Luandino Vieira e João Melo, chamou esse grupo de escritores de “Geração 

da distopia”, deixando claro que, apesar do que inicialmente podemos pensar a partir do 

título de sua tese, considera impossível “arrolar categorias estanques de utopia e 

distopia da produção literária angolana ao longo das últimas décadas” (2013, p. 10). Em 

A casa velha das margens e A casa do rio, também não é possível abordar, de forma a 

delimitar fronteiras rígidas e intransponíveis, as denúncias dos desmandos do presente e 

os possíveis horizontes de esperança que se anteveem no porvir. Esses dois aspectos 

habitam margens fluidas, alimentando-se mutuamente. 

O desencanto, presente em grande parte da produção ficcional angolana 

contemporânea, não cede, nos romances aqui analisados, ao peso da paralisia. Pelo 

contrário: o movimento permanente de seus personagens, duplos de sua terra natal, 

possibilita que se vislumbrem caminhos de mudanças e de transformação. Podemos 

considerar, então, que eles atualizam as observações de Fanon, para quem “o homem 

colonizado quando escreve para o seu povo, quando utiliza o passado, deve fazê-lo com 

a intenção de abrir o futuro, convidar para a ação, fundar a esperança” (2005, p. 267). E 

os escritores angolanos ainda o fazem, mesmo depois de oficialmente superada a 

condição colonial, porque sabem que a colonialidade sobrevive no pensamento e nas 

atitudes de muitos – e não apenas – de seu país. 

A pesquisadora Renata Flavia Silva, em texto de apresentação da coletânea 

Utopias comuns em múltiplas fronteiras, salientou:  

 

As utopias estiveram presentes na produção literária africana em 

língua portuguesa ao longo de várias décadas, antecipando, na 

literatura, a desejada libertação. Quarenta anos após as independências 
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das ex-colônias portuguesas na África, as imagens utópicas de outrora 

ainda se fazem presentes, porém com novas roupagens e em novas 

articulações. A esse permanente anseio por transformação e 

emancipação respondem antigas e novas obras literárias [...] (SILVA, 

2017, p. 7).  

 

Buscando identificar múltiplas e novas formas de reencenação das utopias nos 

dois textos aqui analisados, consideramos possível inferir que uma delas é a valorização 

dos saberes locais. Convocar e conhecer o passado do país, investigar sua história de 

resistência e fazer novas descobertas, resgatar os valores antigos e seguir em frente, sem 

deixar de olhar para trás, faz-se, portanto, condição fundamental para o estabelecimento 

de uma nova ordem, como procuramos demonstrar neste capítulo.   

Para explicar o que estamos entendendo como utopia, convocamos, mais uma 

vez, a pesquisa de Marcelo Brandão Mattos, em que se apresenta o termo a partir do 

clássico de Thomas More:  

 

[...] Em termos etimológicos, a utopia (justaposição do grego ou-, que 

é partícula de negação, com topos, que significa lugar) é referência a 

“lugar nenhum”. [...] Analisando a obra de Thomas Morus, pai da 

utopia, George Logan e Robert Adams (1993) observam um 

trocadilho possível entre utopia (não + lugar) e eutopia (feliz + lugar), 

a sugerir, para o termo, tanto uma perspectiva insular de isolamento e 

proteção, um “lugar distante ou inexistente”, como também um ideal 

físico e simbólico de felicidade e prosperidade. Afinal, nas palavras de 

Morus (1997, p. 94), “[...] não exist[ia] em parte alguma república 

mais feliz...” que na ilha de Utopia (MATTOS, 2013, p. 54, grifos do 

autor). 

 

A utopia está vinculada, portanto, às ideias de impossibilidade, de um ideal não-

concretizável de felicidade. Pensando nesse aspecto, podemos citar uma famosa 

definição dada pelo uruguaio Eduardo Galeano, enquanto dava uma entrevista e se 

referia ao “direito de sonhar”. Ele conta que, certa vez, o amigo conterrâneo Fernando 

Birri teve que responder à pergunta: Para que a utopia? E assim resumiu:  

 

A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta 

dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por 

mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? 

Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar
68

. 
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 GALEANO, Eduardo. Para que serve a utopia? Disponível em https://www.contioutra.com/ 

para-que-serve-utopia-eduardo-galeano/ Acesso em 8 de maio de 2019.  
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Nesse mesmo sentido, o antropólogo francês Marc Augé, ao pensar uma nova 

“utopia da educação”, faz uma incisiva defesa da mobilidade, entendendo que a 

educação transformadora do presente deve incentivar os indivíduos a, cada vez mais, 

passear e mudar (n)o espaço. Segundo o estudioso francês,  

 

É preciso aprender a sair de si e de seu entorno, a compreender que é a 

existência do universal que relativiza as culturas, e não o inverso. É 

preciso sair do cerco culturalista e promover o indivíduo transcultural, 

que, adquirindo o interesse por todas as culturas do mundo, não se 

aliena em relação a nenhuma delas. É chegado o tempo da mobilidade 

planetária e de uma nova utopia da educação, mas só estamos no 

começo dessa nova história, que será longa e, como sempre, dolorosa. 

(AUGÉ, 2010, p. 109).  

 

Para ele, portanto, o ideal da educação emancipadora dos indivíduos é o da 

mobilidade, pois apenas no encontro com o outro é possível ter a dimensão do tamanho 

e da parcela de responsabilidade de si no mundo. Mais do que uma “antropologia”, 

lemos, em seu ensaio, uma “apologia” à mobilidade. 

A partir dessas definições e reflexões podemos relacionar a utopia, portanto, a 

algo a se almejar e perseguir constantemente, mesmo que não seja possível alcançar. Ela 

serve para impulsionar o movimento, a caminhada, exatamente o que dá sustentação aos 

dois textos aqui analisados, já que seus enredos se desenvolvem a partir do trânsito dos 

personagens, seres em busca de conhecer a si e a sua nação a partir do contato e da 

cumplicidade com o outro.  

Vimos que, nas tradições africanas, valorizavam-se aqueles sábios que saíam em 

viagens, pois estas permitiam-lhes adquirir variadas experiências e entrar em contato 

com novos e diferentes pensamentos e práticas. É interessante observar como Emídio e 

Antero, nesse processo de amadurecimento, não vão para longe, muito pelo contrário: 

depois da vivência fora eles sentem a necessidade de percorrer espaços que compõem 

suas memórias e fazem parte de seu passado, permitindo-se, nesses novos trânsitos, 

lançar novos olhares para si e para a diversidade que caracteriza seu próprio país. A nós, 

leitores, fica o apelo à utopia dos deslocamentos e aos encontros que ela propicia.  

 

Podemos fazer referência, ainda, à perspectiva que se anuncia com os mais 

novos. No caso de A casa velha, Dino, filho do encontro amoroso mestiço entre Emídio 
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e Josepha Rosa, torna-se também destinatário das mensagens contidas nas cartas 

ambaquistas. À noite, o menino ouvia as estórias, contadas pelo pai, que aqueles papéis 

guardavam. Por sua vez, o filho “não escondia que eram as estórias maravilhosas do 

Quinaxixe, sempre reinventadas [...], que lhe sustinham com denodo na sua luta contra 

o sono” (ACVM, p. 343). Depois de Ngana Makanda e de Emídio, já agora Dino torna-

se o “depositário de uma herança que nenhum incêndio consumiria. [...] Ele também 

fora depositário de segredos do povo de quem desapossavam das terras” (p. 345). Os 

três representam os elos de uma cadeia de testemunhas, pensando esse termo a partir das 

reflexões de Jeanne Marie Gagnebin:  

 

Nesse sentido, uma ampliação do conceito de testemunha se torna 

necessária; testemunha não seria somente aquele que viu com seus 

próprios olhos, o histor de Heródoto, a testemunha direta. Testemunha 

também seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir a 

narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem 

adiante, como num revezamento, a história do outro: não por 

culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente a transmissão 

simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, 

somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não 

repeti-lo infinitamente, mas a ousar esboçar uma outra história, a 

inventar o presente. (GAGNEBIN, 2006, p. 57) 

 

Vale destacar, ainda, que é ao final de A casa velha das margens que ocorre o 

reencontro definitivo de Emídio com o amigo Domingos. Já em Luanda, então, eles 

começam a se recordar do passado, das “estórias, que eles tinham vivido e que ninguém 

lhes tinha contado” (ACVM, p. 334). Mesmo que Domingos, depois, decida abandonar 

a capital e seguir “nas Margens, nos caminhos de Guengue” (ACVM, p. 346), o abraço 

finalmente pode acontecer, selando a amizade dos companheiros e a identificação de 

Emídio com o passado, os costumes e os segredos que o companheiro de infância 

representa, como já havíamos feito referência.  

 

Também, em A casa do rio, o filho de Antero apresenta-se como um herdeiro da 

identificação do pai com a terra natal, já que seu sonho é ir para Angola:  

 

o meu filho mais velho anda sempre a seringar-me, ó pai, eu estou 

farto disto, quero voltar para Angola e fazer a minha vida com os 

terrenos do avô, mesmo que já não tenham as paredes da casa ou os 

muros, mesmo que não tenham nenhuma árvore de fruta ou de 
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sombra, eu mesmo assim quero voltar, só preciso de terra, pai, dessa 

terra com o rio mesmo ao pé, pescar à vontade, caçar, apanhar loengos 

e tortulhos, eu vou de qualquer maneira e o pai não entende isto 

porque já envelheceu aqui e eu não quero envelhecer aqui, parece que 

estou numa prisão. (ACR, p. 53) 

 

Tal postura se torna ainda mais reveladora por contradizer a de Gugu, filho de 

Tito, quando o jovem, que é universitário em Lisboa e está em luto recente, afirma, 

desacreditando as tradições locais: “Aliás, o pessoal da minha geração não entra nessa 

de combas
69

. Perdi o meu pai. Prontos. Para a frente, organizar as coisas, as empresas” 

(ACR, p. 18).  

Em contraponto, também, a sobrinha de Antero, Yara, sinaliza para uma 

importante herança de valorização dos saberes da terra, almejando inclusive mudar-se 

para a Cáala, como já vimos. Interessada nos costumes e curiosa dos segredos 

angolanos/africanos, a jovem personagem emociona o tio: “naquele momento, assim tão 

de aparente solidão, ele estava com a infância toda renovada nos olhos de Yara, porque 

ela olhava de uma maneira de querer saber” (ACR, p. 174).  

 

Ao final das duas narrativas, apresenta-se, ainda, a atribuição de novos sentidos 

para o signo “casa”. Antes em ruína, como a morada da infância dos personagens, agora 

ela já pode vir a ser ressignificada ou reconstruída, pois passará a ser habitada por 

sujeitos transformados em/por suas andanças.   

 No último capítulo de A casa velha das margens, Emídio volta para Luanda e 

passa a habitar a “Casa Azul”, localizada “entre o Kinaxixi e o Cemitério do Alto das 

Cruzes” (p. 259). Filho das Margens, ainda não está seguro de que quer, ali, findar sua 

existência. Inicialmente, sente-se sem rumo: “sem oriente e em desnorte 

pressurosamente lhes procurava nos seus cardeais sentidos” (p. 257, grifo nosso). Logo, 

no entanto, esse sentimento se dissipará, pois sua vinculação simbólica com seu país já 

está fortalecida. Por esse motivo, sua própria experiência ali se renova e empresta 

contornos mais agradáveis a uma cidade que, inicialmente, o repelira como um 

estranho.  

De muitas estórias era feita aquela sua nova residência, marcada pela presença 

forte e resistente do “pau-de-muxixi, uma velha e engelhada árvore, que se torcia 

famélica na porta da camarata que dava para o quintal e quase lhe obstruía” (ACVM, p. 
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259). Por outro mais-velho, dessa vez Masunu, do Maculusso, ficaria sabendo que “o 

terrível pau-de-muxixi era a própria memória viva da Casa Azul”, pois alimentava-se da 

vida das pessoas que por lá tinham passado. Morada dos ancestrais, a árvore foi por esse 

motivo preservada por um serviçal que não encontrou coragem para derrubá-la. 

Interessante observar como o Kinaxixi e o Maculusso são espaços referenciados nesse 

retorno de Emídio à capital. Como vimos no primeiro capítulo da tese, esses dois 

bairros foram os lugares por excelência focalizados nas obras de Arnaldo Santos e 

Luandino quando desenharam, no passado, Luanda com contornos idealistas.  

Na Casa Azul, Emídio começa a ser visitado por “sujeitos estranhos”, cujas 

vozes, mesmo em silêncio, revelavam a urgência de se fazer valer o que exigia a Carta 

de Kijinganu; algum destino, já ali na capital, ela deveria ter, mas Emídio ainda não 

sabia qual. Nem nós, leitores, saberemos, pois o momento ainda não havia – e talvez, 

até hoje ainda não tenha – chegado. De qualquer forma, um novo pacto com a casa-

Angola havia se firmado a partir do contato com as populações tradicionais e a história 

de seu país, pois o personagem, mesmo que retorne a Luanda, já está transformado, 

anunciando, em “um traço de luz” no seu coração e despontando “em uma longínqua 

esperança” (ACVM, p. 329-330), novas possibilidades de vir a ser.  

 

 Uma nova casa também se anuncia no horizonte dos leitores do romance de 

Manuel Rui. Mesmo que esse não tenha sido seu plano inicial, Antero também planeja, 

depois da viagem, retornar para lá, para o lugar onde nascera. Ele traça, mentalmente, 

planos para o futuro, com a expectativa de construir uma nova casa, “e o tal lugar devia 

ser perto do rio” (ACR, p. 242):  

Havia terra, água, árvores, peixe do rio, caça e fruto. O resto, Antero 

já antevia a fazenda. A construção de uma casa, de forma faseada, e 

disso entendia ele. Aí, começou a fazer um debate sobre a ideia de 

ficar no Huambo ou entrar logo para o mato. Tudo ia depender 

também do Bunjéi ou do Gove, <<mas tem hora que uma pessoa 

quando volta para mudar a vida não deve ser para um lugar onde já 

estava [...] (ACR, p. 242) 

 

Nando, quando está de volta ao Bunjéi para acompanhar Antero, vê, em meio 

aos destroços do hospital da Missão, a inscrição de uma pedra de restauração que data 

de setembro de 2003. E, a partir dos destroços encontrados, é possível vislumbrar uma 

reconstrução: “isto que está aqui escrito é como uma lápide de um cemitério da 
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esperança, Juca! Nada, errado! É como uma marca da esperança em cima de um 

cemitério e parece que é o único em que a vida vai renascer, ou não será o único, porque 

únicos há sempre mais” (ACR, p. 262). Abre-se a possibilidade de um retorno definitivo 

e de um recomeço – para Antero, para Angola. Com Juca, aprendemos que: “E é daqui, 

dos camponeses, dos filhos deles, que esta Angola vai virar” (ACR, p. 211). 

 Tal como as lápides encontradas pelos personagens de A casa do rio, os dois 

romances se erguem como “marcas da esperança”, mesmo em um tempo em que a 

casa/nação se encontra em ruínas. A crença em dias melhores é anunciada por Juca, 

quando, em conversa com Antero, recupera a expressão “andar para frente”, tão 

recorrente, não à toa, no texto: 

 

Cada dia, tu mesmo quando voltares, daqui a uns meses, vais 

encontrar muita coisa nova, disso é que me orgulho, a terra sempre a 

andar para frente e quando vou lá a Portugal, não sei se é impressão 

minha, parece que tudo está como estava na última vez! Meu primo, a 

nossa terra tem tudo para se fazer mas, para se fazer, é preciso 

fazerem muitas escolas para o povo não continuar só a carregar 

pedras nas costas para os outros lhes chamarem mármore! [...] tu 

próprio vais ver com os teus olhos, pelo caminho todo, a terra 

cultivada e os kimbos todos arranjados, e é daqui, dos camponeses, 

dos filhos deles, que esta Angola vai virar. (ACR, p. 211, grifo nosso).  

 

 Mais uma vez o texto de Manuel Rui propõe um diálogo com a poesia de 

Agostinho Neto, agora com o texto “A renúncia impossível”, em que, na segunda parte, 

intitulada “Afirmação”, lemos:  

 

[...] 

 

Eu sou. Existo  

As minhas mãos colocaram pedras  

nos alicerces do mundo 

Tenho direito ao meu pedaço de pão  

[...] 

 

(in NETO, 2009, p. 167) 

 

Nesse novo momento histórico em que se passa o texto de Manuel Rui, é preciso 

reconhecer a existência e os direitos daqueles herdeiros dos que carregaram as pedras 

que serviram de alicerce a essa casa/nação a ser reerguida. Isso demanda, como os 

romances nos demonstram, não apenas a garantia da dignidade de toda a população, 

mas também abrir-se às inovações e contribuições daqueles que antes, e ainda hoje, 
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permanecem excluídos. Só reconhecendo e aprendendo com seus saberes e atitudes será 

possível trilhar no caminho de um futuro em diferença.   

A esse respeito, convocamos, mais uma vez, as  reflexões de Umberto Eco, com 

as quais caminhamos para o encerramento desse passeio pelas margens dos e através 

dos textos: 

Não desejo propor que meus passeios pelo bosque da ficção sejam um 

remédio para as grandes tragédias de nosso tempo. Não obstante, esses 

passeios nos habilitam a entender os mecanismos pelos quais a ficção 

é capaz de moldar a vida. [...] Refletir sobre essas complexas relações 

entre leitor e história, ficção e vida, pode constituir uma forma de 

terapia contra o sono da razão que gera monstros. (ECO, 1994, p. 145) 

 

 Aceitar o convite para caminhar pelos bosques da ficção de Arnaldo Santos e 

Manuel Rui nos leva a descobrir não apenas a potência das margens que gritam sua 

alteridade em Angola, mas a própria beleza e complexidade da vida de todos nós. Com 

a leitura de textos como esses, podemos afirmar que, assim como observou Michele 

Petit, “é evidente que o mundo não vê reparados os seus dramas, seus conflitos, suas 

desigualdades, mas uma margem de manobra se anuncia” (PETIT, 2010, p. 83, grifo 

nosso). E é nessa margem de manobra, que nos permite vislumbrar e sonhar com uma 

nova ordem, que os dois romances produzem seus mais variados sentidos.  
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Conclusão – ‘O paraíso são os outros’ 

 
Estou cada vez mais certa de que o paraíso são os outros. 

Valter Hugo Mãe (2018, p. 34) 

 

 

a promessa de novas viagens enchiam-lhe de alvoroço  

Arnaldo Santos (2010, p. 94) 

 

 

Foi isso e é assim a vida, uma pequena curva e surge uma nova paisagem.  

Manuel Rui (2007, p. 214) 

 

  

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, partimos da constatação de que diversos 

romances angolanos contemporâneos têm proposto travessias por regiões distintas de 

Angola, o que nos levou a afirmar, a partir das reflexões de escritores como Boaventura 

Cardoso e Ruy Duarte de Carvalho, que tal característica pode ser entendida como uma 

atualização da tão conhecida exortação “Vamos descobrir Angola!” que data de meados 

do século XX. Como demonstrado no primeiro capítulo da tese, acreditamos que, hoje, 

a esse emblemático lema pode ser acrescentada a expressão “para além de Luanda”, 

para tentar definir as (novas) buscas e os (novos) questionamentos suscitados por 

algumas das produções angolanas mais recentes, o que não consiste, no entanto, em 

reconhecer apenas uma ampliação espacial promovida pela ficção.  

A nosso ver, “descobrir Angola para além de Luanda” significa que, por meio da 

diversidade espacial apresentada por/em cartografias e cartogramas literários, a ficção 

angolana tem procurado investigar, registrar e valorizar as várias formas de ser, estar, 

compreender e agir (n)o mundo que, apesar das dificuldades, resistem e produzem 

novos sentidos às margens da hegemonia. Assim como, para a literatura anticolonial, 

cantar e contar o espaço angolano/africano fez-se estratégia fundamental de resistência e 

contra-ataque simbólico, ainda hoje o mapeamento ficcional de diferentes geografias 

culturais e identitárias (a)firma-se como uma busca pelo signo da diferença, da 

valorização da alteridade, da apologia aos encontros e do elogio à diversidade.  

Para ilustrar esse processo, escolhemos analisar duas obras publicadas no pós-

independência, uma assinada por Arnaldo Santos e outra por Manuel Rui. Essa escolha 

se justifica porque ambos os autores representam, com sua própria trajetória de escrita, 

esse esforço de saída de Luanda e de mapeamento de outras regiões em/por suas 
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produções ficcionais. Para além de identificar esse aspecto quando lançamos nosso 

olhar para o conjunto de textos dos escritores citados, selecionamos, dentre a vasta 

produção ficcional de ambos, dois romances que representam, eles próprios, uma 

espécie de metáfora dessa busca por dispersão através do deslocamento de seus 

protagonistas, como procuramos demonstrar com a leitura de A casa velha das margens 

(1999) e A casa do rio (2007).  

Os protagonistas Emídio Mendonça e Antero Salvino, ao saírem de Luanda para 

investigar outros espaços, especialmente os de sua própria infância, personificam esse 

movimento e voltam, para a capital de seu país, transformados por suas andanças e 

experiências no interior. Diversas produções literárias angolanas contemporâneas têm 

permitido que nós, leitores, assim com(o) os dois personagens, transitemos por espaços, 

pelas memórias, pela história, pelas línguas e pelas culturas de uma Angola diversa, 

efetuando, ao longo das páginas, encantadoras e produtivas travessias literárias. Os dois 

autores acabam comprovando que toda viagem carrega, em si, uma pluralidade de 

viagens, conforme lemos na epígrafe da tese, retirada do romance A jangada de pedra, 

de José Saramago (1988, p. 240).  

Como caminhos de análise, escolhemos investigar os múltiplos sentidos dos 

signos casa, rio e margens, os quais orientaram a divisão em capítulos do presente 

trabalho e nos guiaram no desbravamento de ambos os bosques ficcionais, procurando, 

em alguns momentos, o diálogo com outras produções literárias, sendo elas angolanas 

ou não. Vimos que, a partir da busca da casa/terra angolana, os dois sujeitos 

protagonistas acabam efetuando um trânsito de descoberta de si, especialmente de sua 

fluidez identitária que espelha os rios com os quais ambos os personagens se 

identificam desde o nascimento. Nesse percurso, descobrem-se vozes e sabedorias 

tradicionais que enriquecem e conformam o “eu”, já percebido como um ser localizado 

entre margens epistêmicas, geográficas, históricas e culturais. Tais “margens subjetivas” 

se refletem na própria arquitetura textual das duas narrativas, alicerçada no produtivo 

encontro do português com as línguas nacionais angolanas. O fato de as duas obras se 

passarem em períodos históricos distintos e, mesmo assim, apresentarem semelhanças 

em sua trama, nos mostra como questões antigas ainda precisam ser revisitadas e 

superadas para que o novo possa, algum dia, acontecer. 

Podemos dizer, ainda, que os questionamentos e reflexões identitários, 

observados na trajetória de Emídio e Antero, se assemelham a percursos trilhados pela 

própria nação angolana, a qual, por meio da literatura, se tem mostrado múltipla, 
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diversa, mestiça, entre-margens, em busca de seu passado, de suas memórias e de sua 

identidade, procurando afirmar sua alteridade sem abrir mão das contribuições que 

vieram e vêm de fora. Nesse país, encontram-se e convivem línguas e culturas 

diferentes, onde há denúncias a ser feitas, mas, também, é possível reconhecer avanços 

e sair em busca de novos caminhos e utopias.  

Ruy Duarte, em um ensaio sobre viagens, afirmou: “talvez porque toda a 

literatura tenha que abrir-se sempre ao que há para além, à aventura e ao mundo e 

porque escrever é sempre partir...” (CARVALHO, 2008b, p. 120). Essa concepção vai 

ao encontro da de Alberto Manguel ao definir o leitor como um viajante e apontar para 

esses horizontes que se abrem a partir de nosso contato com os textos literários, 

especialmente aqueles que tematizam a própria viagem e o próprio deslocamento. Como 

aprendemos com as duas narrativas, “quem anda vê” e é preciso sempre “andar para a 

frente”, mesmo que se retorne ao local de partida. Quem volta não é mais o mesmo, 

nem aquele espaço é percebido da mesma maneira, conforme procuramos demonstrar. 

Mesmo, portanto, que parte da literatura angolana contemporânea se volte, hoje, para 

Luanda, esse retorno já se faz, assim como os protagonistas das duas obras, 

ressignificado pelas transformações políticas, sociais e culturais que fazem parte da 

história de Angola.   

O texto literário é, como vimos com Umberto Eco, um jardim de caminhos a ser 

percorridos, e cabe a cada leitor escolher por onde seguir. Nessa nova leitura-travessia 

pela obra de Arnaldo Santos, optamos não mais pelo recorte histórico proposto no 

Mestrado, mas sim por perceber os múltiplos percursos efetuados pelo protagonista 

Emídio Mendonça quando retorna a Angola, sempre em diálogo com os também 

múltiplos caminhos trilhados por Antero Salvino. Como a fonte de compreensão e de 

sentidos da literatura é infindável, certamente outras rotas e outras trilhas são possíveis 

de se percorrer para adentrar os inesgotáveis sentidos dos dois romances e participar da 

festa da leitura para a qual somos convidados desde as suas primeiras linhas. 

 Chegando ao fim dessa travessia, mais uma vez convocamos Italo Calvino, cuja 

voz, que procurou dar contorno a “cidades invisíveis”, nos acompanhou em parte deste 

percurso: 

O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está 

aqui, o inferno no qual viemos todos os dias, que formamos estando 

juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a 

maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o 

ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e 
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aprendizagem contínuas: tentar saber reconhecer quem e o que, no 

meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço. 

(CALVINO, 1990, p. 150).  

 

  Escritores angolanos como Arnaldo Santos e Manuel Rui, e não apenas eles, têm 

demonstrado que, apesar de o inferno existir, há que se conservar atenção e 

aprendizagem contínuas para perceber aqueles que se recusam a dele fazer parte. Cabe a 

nós, leitores, sensibilizarmo-nos com suas vozes de resistência e persistência, 

percorrendo as trilhas da diferença e abrindo-nos ao prazer da descoberta. Afinal, como 

escreveu Valter Hugo Mãe, é o paraíso, e não o inferno, que existe “no outro”. Para 

encontrá-lo, devemos encher-nos de alvoroço com a promessa de novas viagens e saber 

que, depois de cada curva, surge sempre uma nova paisagem, como nos inspiram as 

epígrafes desta conclusão.  

Para isso, basta que continuemos caminhando. De preferência, em direção e em 

cumplicidade com as margens.  
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