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RESUMO

A presente  Dissertação  tem  por  objetivo  analisar  os  elementos  constitutivos  do  quadro
distópico presentes  no romance  Os Transparentes,  de  Ondjaki.  A análise concentra-se  na
relação entre literatura, crise e ideologia. Também analisaremos as construções espaciais e
identitárias  do romance,  tendo como parâmetro  as mudanças  sociais,  a  crise e  a  barbárie
contemporâneas. Utilizaremos, nesse percurso, teóricos como Linda Hutcheon, Paul Ricoeur,
Maria da Glória Bordini, Marilena Chauí, entre outros. 

PALAVRAS-CHAVES: Distopia. Crise. Ideologia. Contemporaneidade.
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ABSTRACT

The main point of this essay is  analyzing constitutive elements presented in the dystopian
scenario on the novel  Os Transparentes,  by Ondjaki.  The analysis focuses on the relation
between literature, crisis and ideology. The spacial and identity constructions on the novel
will  also be analysed  based on social  changes,  crisis  and contemporary barbarity.  In  this
pathway,  theorists  like Linda Hutcheon,  Paul  Ricoeur,  Maria da Glória  Bordini,  Marilena
Chauí, between others will be used. 

 KEYWORDS: Dystopia; Crisis; Ideology; Contemporaneity.
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Adeus à hora da largada

Minha Mãe
        (todas as mãe negras
        cujos filhos partiram)
tu me ensinaste a esperar
como esperaste nas horas difíceis

Mas a vida
matou em mim essa mística esperança

Eu já não espero
sou aquele por quem se espera

Sou eu minha Mãe
a esperança somos nós
os teus filhos
partidos para uma fé que alimenta a vida

Hoje
somos as crianças nuas das sanzalas do mato
os garotos sem escola a jogar a bola de trapos
nos areais ao meio-dia
somos nós mesmos
os contratados a queimar vidas nos cafezais
os homens negros ignorantes
que devem respeitar o homem branco
e temer o rico
somos os teus filhos
dos bairros de pretos
além aonde não chega a luz eléctrica
os homens bêbedos a cair
abandonados ao ritmo dum batuque de morte
teus filhos
com fome
com sede
com vergonha de te chamarmos Mãe
com medo de atravessar as ruas
com medo dos homens
nós mesmos

Amanhã
entoaremos hinos à liberdade
quando comemorarmos
a data da abolição desta escravatura

Nós vamos em busca de luz
os teus filhos Mãe
         (todas as mães negras
         cujos filhos partiram)
vão em busca de vida

 (NETO, 2009, p. 40 e 41 )
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1 – INTRODUÇÃO

A literatura angolana contemporânea tem como legado da produção referente aos anos

dedicados à  luta  pela libertação uma forte  ligação com a política e  a  história  do país.  A

literatura do país, sobretudo a prosa, leva para a arte parte de sua história, seja a história atual,

recente ou remota; com isso, os impactos do período colonial e as transformações no modo de

vida do homem angolano estão presentes nesse fazer literário. 

Essas questões,  em pauta na literatura,  propiciam uma reflexão acerca de como os

movimentos  artísticos  são  importantes  nesse  país,  pois  eles  foram  participativos  no  seu

processo de independência e ainda possuem um discurso ideológico capaz de questionar o

sistema vigente, nos fazendo reavaliar construção e o andamento da nação. Desde então, parte

dos escritores, sobretudo a produção que chega até o Brasil, traz para a arte um argumento

que se apoia na contestação. 

A literatura, que já foi uma das forças motrizes na luta pela independência, hoje atua

como uma forma de pensar nos rumos que o país tomou. Várias são as formas utilizadas para

fazer das narrativas um veículo de ideologia, que buscam questionar a divisão do poder e o

neocolonialismo. Por vezes os romances fazem uma revisitação ao passado para remontar sua

história,  antes  contada  pelo  lado  do  colonizador,  mas  imbuídos,  agora,  de  uma  visão

contemporânea. Já em outros romances há uma representação da sociedade angolana atual,

que  mesmo  sendo  fixada  no  presente,  acaba,  de  algum  modo,  nos  fazendo  recorrer  ao

passado, trazem para a trama situações de crise que remontam a vida na sociedade angolana.

Boa  parte  das  produções  têm como pano  de  fundo  Luanda  e  suas  agonias  em meio  ao

capitalismo e aos jogos de poder.

A respeito dos livros produzidos na contemporaneidade, podemos afirmar que há um

movimento que conduz essa literatura de contestação para a temática própria do momento

literário, pois a crise é uma das tônicas que a literatura pós-moderna dá enfoque. Segundo

Maria da Glória Bordini (2007) estamos imersos em um tempo de crises e isso se reflete na

literatura. Os romances contemporâneos expõem o “caos”,  seja ele subjetivo ou social, ou

ambos, visto que essa relação é quase impossível de se desassociar.
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Partindo dessas considerações,  o presente trabalho pretende analisar elementos que

constroem  a  distopia  no  romance  Os  Transparentes.  Aqui  veremos  a  distopia1  como o

sentimento que alicerça a construção ficcional de uma sociedade que vive a beira do caos, na

qual há uma grande divisão entre as classes sociais e há a desvalorização e exploração do

homem pobre. Essas sociedades ficcionalizadas refletem a realidade dos países pobres como,

por exemplo, Angola e Brasil2. Analisaremos as construções espaciais da narrativa, a trajetória

e os perfis  psicológicos,  ideológicos e políticos de personagens que questionam os rumos

tomados  pelo  país,  criticam os  governantes  e  a  estagnação  da  classe  abastada  e  de  seus

dirigentes. 

Os  transparentes foi  publicado  em  2012.  O  romance  mostra  o  amadurecimento

literário de seu autor, Ondjaki, sendo considerado, até então, a sua grande obra. Ondjaki conta

em entrevistas que se preparou por anos para escrever o romance, o que corrobora com o

pensamento da crítica literária, que observa a singularidade de  Os transparentes,  mediante

toda a produção do escritor. O jovem autor angolano conduz o texto com aspectos realistas, e

fala dos caminhos que o seu país tem trilhado, deixando o leitor frente  à total barbárie, ao

mesmo passo que expõe os conflitos subjetivos que esses impactos reverberam na vida do

luandense. 

Ondjaki é um autor que “flerta” com outras artes, e que, em sua obra, pensa o período

pós-colonial e os impactos culturais e sociais das mudanças políticas na vida da população. O

autor,  que  sempre  teve  acesso  à  camada  intelectual  e  às  pessoas  atuantes  nas  lutas  de

libertação angolana, apresenta em seus livros um reflexo do descontentamento com o caminho

que o país tomou após a independência. A relação de suas narrativas com o espaço da cidade é

afetiva e muito crítica, o que transparece nas suas obras. Essa relação é muitas vezes expressa

pelo próprio autor, como podemos observar no trecho abaixo, retirado de uma entrevista:

1 Tomaremos como distópica, em nosso estudo, uma sociedade totalmente desigual, na qual a miséria
e a riqueza convivem dia a dia, na qual  a realidade beira o inimaginável . Cabe lembrar que o romance
retrata uma sociedade que lutou e sonhava com um futuro vindouro que nunca veio. Como afirma
Brandão, “ A distopia virou utopia: o sonho ruiu. (…) o projeto de unidade e equilíbrio  se desconstrói
frente a perversidade moral e política” (BRANDÃO, p.15, 2003)

2 Os exemplos são justamente de países que fazem parte do trabalho. Tratamos aqui de uma obra
angolana,  mas isso se dá através de um olhar estrangeiro,  visto que esse trabalho é produzido no
Brasil.
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Nós,  as  crianças,  éramos  crianças  de  inventar  tudo  outra  vez.  Como  se
inventássemos, entre nós, um mundo de criar coisas, e de as sabermos dizer
já  aumentadas.  Os  mais  velhos,  sorriam descansados,  porque  esse  era  o
modo de as coisas acontecerem tranquilamente, de boca para ouvido, de voz
para sorriso.
Tudo isso se passava numa cidade muito urbana, cheia de políticos ocos e de
uma ideologia que se experimentava ali para ver se resistia aos fortes ventos
internacionais  mais  ou  menos  comunistas,  mais  ou  menos  imperialistas.
(ONDJAKI, 2008, p.51)

Nas obras Ondjaki representa a Luanda de seu tempo, onde o povo mostra a sua força

ao mesmo tempo em que a esperança parece acabar lentamente. A queda das utopias e as

situações de crise são muito recorrentes em seus romances, sempre como algum signo que

representa a resistência do povo. Essa forma de construir o enredo pode ser observada em

algumas de suas obras como Bom dia, camaradas (2003), Quantas madrugadas tem a noite

(2004) e no romance aqui estudado, Os transparentes (2012), entre outras.

Sociólogo de formação, Ondjaki constrói obras literárias que têm um pouco deste seu

outro ofício. O seu olhar científico e seu conhecimento da cidade, como sujeito luandense, são

elementos importantes na escrita e no trabalho de ficcionalização de uma sociedade e de seu

modo de vida. Como bem diz Ítalo Calvino “jamais se deve confundir uma cidade com o

discurso que a descreve. Contudo existe uma ligação entre eles” (CALVINO, 2009. p. 59).

Ondjaki constrói a cidade fictícia apoiado no que observa e no que pensa da cidade real, logo

essa construção não pode ser afastada do seu olhar analítico e político da cidade. No trecho

abaixo, o autor procura remontar essa cidade que é seu lar com suas peculiaridades e seus

modos de ser:

o que nalguns países é um lar, composto por determinada combinação de
objetos e possibilidades, em outro pode não ser bem assim, uma vez que,
humanamente, nos mais variados continentes, é a força do hábito que dita as
circunstâncias  que  cada  cidadão  acata  como  aceitáveis,  coletivamente
insuportáveis ou democraticamente justas. (OT3, p.252)

O  trecho  acima  vem  precedido  de  uma  imagem  do  trânsito  da  cidade,  com

candongueiros e carros de luxo circulando no mesmo espaço. Após apresentar tais elementos,

3Todas as citações retiradas do livro Os Transparentes serão indicadas pelas iniciais OT.
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o autor reflete sobre a peculiaridade daquele lugar, o que parece exótico ou diferente para

outrem,  é o que marca aquele o espaço como o lar. 

Não só as imagens criadas,  mas o que elas representam formam essa ideia de lar,

daquilo que aos poucos acaba por se tornar habitual. Outro fator que compõe a cena é  a

diferença financeira entre a maioria da população que viaja nos candongueiros e os poucos

que podem andar de carro de luxo, formam a Luanda que autor observa e ficcionaliza. Nessa

cidade há a repetição de situações que deveriam ser inaceitáveis, mas que parecem comuns,

pois acontecem todos os dias na vida na capital. É o habitual.

O narrador traz um retrato da Luanda contemporânea, e através do literário percorre

espaços e questões que são parte  da vida do luandense.  No romance ele expõe diferentes

formas de observar a cidade, evidenciadas pelo mapeamento feito na escolha dos bairros e

espaços descritos. Ao longo da narrativa há diferentes espaços da cidade, como o bairro da

Maianga, o  centro da  cidade,  o  bairro nobre,  a  região do aeroporto,  o  Bairro Operário  e

mesmo em uma cena temos o musseque representado. Com isso tem-se as diversas formas de

existir e/ou resistir na capital. Assim, o romance exprime uma forma de repensar a capital

angolana e o povo que nela vive. Sobre esse papel que a literatura exerce, Tzvetan Todorov

afirma:

Como a filosofia e as ciências humanas,  a  literatura é o pensamento e o
conhecimento do mundo psíquico e social em que vivemos. A realidade que
a literatura aspira compreender é simplesmente (mas ao mesmo tempo nada
é assim tão complexo) a experiência humana. (TODOROV, 2012, p. 77)

É através dessa representação da experiência humana e mais que isso, de um olhar que

repensa a história atual e a imagem do que por muito tempo se acreditou ser Luanda que a

história vai se tornando clara para nós. Há um questionamento no qual se pensa o lugar do

humano na urbe. Por exemplo, no romance o homem pobre e/ou de classe média baixa está

cada vez mais sem um lugar,  desencaixado, sem direitos,  sem acesso ao que um cidadão

precisa para sobreviver com dignidade. Por isso pensar nos sujeitos que compõem a narrativa

é importante. E é a partir da experiência dos personagens que percebemos realmente a grande

divisão que existe na cidade e como o modo de viver determina a trajetória dos indivíduos e

os rumos do espaço citadino.
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No romance há uma menção a um poema de Agostinho Neto (2009), “Adeus à hora da

largada”, que, na narrativa, aparece musicado por Rui Mingas, exemplo de como a realidade

cortante e a perda da utopia são importantes no romance. 

As imagens do poema, aqui citado epigraficamente, assim como no romance, mostram

uma  realidade  crua  de  desigualdade  e  caos,  mas  por  fim  no  poema  há  algum  signo  de

esperança.  Isso  também ocorre  na narrativa,  que  embora aponte  a  queda das  utopias  e  a

desvalorização do homem mantém a possibilidade de haver esperança. Até mesmo por evocar

o  poema,  o  romance  já  delineia  alguma possibilidade  de  esperança  porque  quem ouve a

canção se emociona e de alguma forma se identifica com as dores e com a possibilidade de

esperança. E isso não está presente no romance em vão, pois há ainda uma possibilidade de

esperança.

No romance  os  personagens  vivem em uma mesma cidade,  têm a  sua  identidade

moldada  pelo  espaço  em que  habitam e  por  sua  percepção  de  mundo.  É  a  partir  dessa

interação,  contemporaneidade-sociedade-local-sujeito,  que  se  pretende  fundamentar  o

presente  estudo;  sujeito  e  espaço  se  modificam  com  a  partilha  proporcionada  pela  vida

cotidiana e os jogos políticos, fazendo com que a frequente mudança seja inevitável. 

Como já foi dito, a história se passa na cidade de Luanda, a capital, local onde há

diversas formas de poder sendo exercidas, onde se encontram as classes baixa, média, alta, o

governo e os  grandes empresários.  A partir  da  junção de  várias  histórias,  que se dão em

espaços distintos da cidade, o romance vai se desenvolvendo e desse mapeamento de espaços

e  subjetividades  vai  se  construindo  a  Luanda  fictícia  de  Os  Transparentes.  Luanda  que

sucumbe em razão dos desejos individuais e da sede de poder de uma minoria da população. 

Temos na narrativa as dualidades que fazem parte da vida no espaço urbano luandense

como  presente  e  passado,  tradição  e  modernidade,  utopia  e  distopia,  esperança  e

desesperança, individualismo e comunidade podem ser vistas nas descrições dos espaços, na

construção  dos  personagens  e  também  das  relações  que  se  estabelecem  entre  grupos  e

indivíduos na narrativa. Para representar no texto essas dualidades, o autor traz uma cidade

que aos poucos vai sendo destruída.

O presente trabalho foi dividido em três capítulos. Essas três partes tentam analisar

elementos que são construtores do cenário distópico e examinar como, através do romance,

temos uma nova visão da cidade de Luanda e de suas mazelas.
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 Um dos aspectos presentes ao longo de todos os capítulos, é a mudança no que diz

respeito ao tratamento dado aos elementos utópicos presentes na obra – tendo como parâmetro

comparativo produções dos anos 60, 70 e 80, como Luuanda, de Luandino Veira e Mayombe,

de Pepetela que tinham uma visão utópica contingenciada historicamente para o futuro do país

-,  evidenciada no comportamento dos personagens e nas imagens espaciais recorrentes na

narrativa.  Temos um quadro em que a mudança no país é tal  que a utopia de construção

nacional tem seu fim “para depois, paulatinamente, tornar-se o desencanto e pesadelo de um

presente de destruição e morte” (MACEDO, 2008, p. 206). 

O  primeiro  capítulo  desta  Dissertação  propõe  analisar  como no  romance  se  dá  a

relação entre a ideologia, a crise e a literatura. Em um primeiro momento examinaremos duas

definições  de  ideologia  e  como  cada  uma  delas  dialoga  com  o  romance  e  com  o  tema

proposto. Veremos a ideologia como um modo de organização social e também a ideologia

como um modo de ver, pensar e se posicionar individualmente na sociedade.

 Partindo  das  definições  e  considerações  que  traçaremos  no  percurso  analítico,

mostraremos  a  crise exposta no romance a partir  da estruturação social,  assinalando  as

determinantes  sociais  e  como  a  representação  delas  são  importantes  nessa  construção.

Pretendemos expor, ainda, como a crise também se une a uma proposta de projeto idealista,

como o que caracteriza a segunda definição de ideologia. 

É  basilar  tratar  das  relações  entre  a  literatura,  ideologia  e  crise  para,  depois,

desenvolver a análise dos elementos que compõem a narrativa, por isso no primeiro capítulo,

traremos conceitos e pressupostos que são imprescindíveis às análises dos capítulos seguintes.

O segundo capítulo pretende analisar as descrições espaciais e as paisagens presentes

na narrativa. Tratar dos diversos espaços que o autor apresenta é mostrar também como suas

estruturas evidenciam a separação de classes na capital,  corroborando para invisibilidade de

parte da população. 

A cidade não é apenas  uma paisagem estática,  ela muda, pois  é construída a cada

momento pelas relações sociais e pelos fatos do cotidiano, ela não é apenas uma localidade,

mas um reflexo de passado e presente da história de uma sociedade. O que dá vida à cidade é

a experiência cotidiana e rotineira, sendo os habitantes da cidade espectadores e agentes na

multiplicidade  de  movimentos  que  constroem  a  realidade  urbana.  Tendo  em  vista  os

argumentos  defendidos  por  Paul  Ricoeur,  segundo  os  quais  o  estudo  de  arquitetura  dos

espaços  passaria  a  contar  a  história,  analisaremos  como essas  mudanças,  engendradas  de
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forma sutil na escrita, propiciam o andamento da trama. Em Os Transparentes,  as pequenas

mudanças no espaço da cidade são decisivas para andamento da história contada. 

O capítulo será dividido em duas unidades, com dois recortes espaciais distintos. Em

um primeiro momento trataremos de Luanda, palco de muitos romances angolanos,  assim

revisitaremos o espaço literário e proporemos uma nova abordagem. Pensar na Luanda do

presente é de algum modo retomar aspectos da Luanda do passado e questionar os processos

de modernização e os sonhos de construção de uma nação para todos.

Em um segundo momento, analisaremos o prédio. Cenário principal do romance, lugar

onde se passa boa parte da trama e sobre o qual  procuraremos pensar de duas formas.  A

primeira trará a ideia de um microcosmo da cidade de Luanda e que em si encerra a dualidade

indivíduo e comunidade. Vejamos a seguir um trecho que ilustra esse universo construído pelo

autor, e que faz de sua gente sua maior característica, pois o prédio é também o que as pessoas

que nele vivem fazem dele:

vozes de gente que acordava, pés que se arrastavam nos andares superiores,
frases soltas em umbundu que desciam lentas pelo corredor vertical que fora
um dia usado pelo elevador, sons de água a esmagar-se no chão, o som claro
de  um galo  debicando  o  chão  do  prédio  vizinho,  o  abrasivo  mas  suave
xaxualhar  das  árvores  da  Maianga,  o  ruído  dos  baldes  de  Paizinho  no
terceiro andar, a voz de Nga Nelucha ralhando com o marido Edú, para que
não  usasse  sempre  a  desculpa  do  gigantesco  mbumbi  para  se  furtar  aos
banhos. (OT, p.216)

Também  focaremos  na  atuação  desse  prédio  como  um  personagem,  procurando

analisar as páginas dedicadas à descrição desse lugar que se mantém de pé mesmo quando

toda a cidade sucumbe às chamas. Nossa análise indicará que essa resistência pode ser um

sinal de que a utopia não está totalmente perdida.

No terceiro capítulo teremos a análise da construção identitária de alguns personagens.

Antes disso devemos ter em mente que são os momentos de crise que moldam o perfil social e

psicológico  dos  personagens.  Enquanto  alguns  lidam  com  a  falta  de  esperança  na

possibilidade de uma Angola justa para todos, outros trabalham para que essa desigualdade

aumente. Para que isso fique explícito temos no romance diversos perfis, que lidam de formas

distintas  com  a  desesperança,  visto  que  algumas  coisas  não  mudaram  no  país  após  a

independência, como apontavam os sonhos de quem lutava pela libertação de Angola. Os
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homens que sucederam o poder após os colonizadores e colonialistas não mudaram a história

do país, como prometia o ideal de independência, pois como bem diz Todorov (2002, p.198)

“uma vez introduzido na História, o mal não desaparece com a eliminação de seu agente

principal”. 

Em um primeiro momento analisaremos os personagens pertencentes ao núcleo dos

poderosos e veremos como as suas ações individualistas, sempre visando aumento do poder,

são responsáveis pelo  aumento da desigualdade e da destruição na cidade. Suas construções

apontam para a corrupção como um modo de vida, como uma escolha mais fácil de sobressair

numa sociedade totalmente dividida.

Já em um segundo momento analisaremos Odonato,  personagem que materializa a

condição de invisibilidade social. Pensaremos no lugar do subalterno nessa sociedade e como

ao longo do romance esse personagem e seu lugar vão sendo cada vez mais apagados. O que é

o homem pobre numa sociedade que o invisibiliza? Odonato, ao longo de sua trajetória, e de

um modo triste, nos responde essa questão, nos fazendo questionar o valor do homem e como

a tomada de consciência e a esperança parecem não ser possíveis de coexistirem.

Por fim, podemos dizer que as análises feitas se completam e tentam explicar como a

distopia é construída no romance.
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2 -  IDEOLOGIA,  CRISE E A LITERATURA

A  ideologia  aparece  como  um  elemento  importante  na  construção  de  Os

Transparentes, romance que tem como temática a estratificação da cidade e sua destruição. É

a partir da ligação entre a temática e o desenvolvimento do romance como signo ideológico

que analisaremos como a distopia aparece na obra e como a ligação com a cidade real e crise

dão tom de contestação ao romance. 

Comecemos  nossa  análise  discutindo  o  conceito  de  ideologia,  para  que  depois

possamos localizar como ele dialoga com o romance estudado. A respeito  do conceito de

ideologia Clifford Geertz afirma que: 

[u]m  conceito  que  significava  anteriormente  apenas  uma  coleção  de
propostas políticas talvez um tanto intelectualizadas e impraticáveis mas, de
qualquer  forma  idealistas  –  “romances  sociais”,  como  alguém,  talvez
Napoleão, as chamou – tornou-se agora, para citar Webster, “as afirmações,
teorias e objetivos integrados que constituem um programa político-social,
muitas  vezes  com  um  programa  de  implicação  convencional,  como  o
fascismo, que foi  alterado na Alemanha para servir  à ideologia nazista” -
uma proposta muito mais formidável. (GEERTZ, 2014, p. 107)

Clifford Geertz,  ao pensar a relação entre a ideologia e o sistema cultural, fala da

mudança  de  abordagem  que  o  conceito  de  ideologia  sofreu  ao  longo  dos  tempos.  Essa

diferenciação do termo  é discutida, teoricamente, tendo como pontos de discussão o  social e

o subjetivo, ainda que nos voltemos para a definição do senso comum, soa a princípio um

tanto  confusa.  Repensar  esse  conceito  altera  o  nosso  olhar  para formas  de  representação

artística que têm a ideologia como uma de suas temáticas, logo ao redefinirmos o conceito de

ideologia, passamos a ter um outro olhar para essas obras. 

Uma  leitura  analítica,  como  a  que  nessa  Dissertação  desenvolvemos,  a  qual

problematiza a relação entre as diferentes acepções do termo ideologia e a temática explorada

no romance,  precisa  ter  em conta  alguns  lados do  conceito  de  ideologia.  É  pensando na

mudança  de  abordagem,  exposta  por  Geetz,  na  qual  o  termo  deixa  de  representar  um

posicionamento político para significar  os meios  e  modo de vida que regem determinada

sociedade, que partiremos para uma leitura analítica do texto. 
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A partir de uma primeira leitura, poderíamos apontar apenas a ligação da temática do

romance com o primeiro conceito de ideologia aceito pelo senso comum, a partir do qual

ligaríamos  o  tom  de  contestação  da  narrativa  com  um  conjunto  de  propostas  políticas

idealistas. Havendo no romance uma crítica contundente a um passado no qual a utopia se

fazia presente, abordar a perda da crença nas propostas políticas idealistas é de significativa

relevância para o estudo aqui desenvolvido. Entender esse conceito e demarcar como isso

aparece no romance, como e por quem a sociedade luandense é arquitetada e comandada, ou

que nova ideologia atua como forma de organização social,  são pressupostos  da presente

análise.

A partir  das  proposições  de  conceito  que,  segundo  Geertz,  derivam  da  teoria  do

interesse, na qual a ideologia é ao mesmo tempo “uma máscara e uma arma (…) e pano de

fundo da luta universal por vantagens” (GEERTZ, 2014, p. 112) veremos como a ideologia é

pensada no romance tendo como contraponto esses “dois lados”, uma forma de estruturação

social e uma visão política e individual da sociedade. 

No livro O que é ideologia (1984) Marilena Chauí faz um breve apanhado histórico do

termo ideologia, partindo da dialética de Platão até chegar a uma explanação mais detalhada

da dialética de Engels e Marx. Esse percurso histórico do termo é um dos alicerces utilizados

pela  estudiosa  para  pensar  o  que  é  ideologia  nas  sociedades  capitalistas  da

contemporaneidade.  E  é  pensando  no  contemporâneo  que  Chauí  disserta  a  respeito  das

divisões socioeconômicas da sociedade. Partindo da forma como o capitalismo foi implantado

em nossas sociedades e como ele se desenvolve, a autora fala qual é o lugar da ideologia no

processo de estratificação causado por ele.

A pesquisadora esclarece que  a ideologia é  produto da forma como as sociedades

urbanas foram estruturadas ao longo dos tempos e também um instrumento nesse processo de

construção, o qual se baseia na divisão bem marcada de nichos sociais nos quais uma parte

produz e a outra tem o lucro dessa produção, ou seja, assalariado e proprietário. Isso ocorre ao

mesmo tempo em que a ideologia é construtora de tudo isso. A ideologia é um dos agentes

que mantém as sociedades da forma que conhecemos, sendo, também, o que garante que essa

estrutura não se mova. Por partilharmos essa ideologia – mesmo que em alguns casos de

forma crítica e/ou a contragosto –, temos uma arquitetura social que parece ser irreversível. 

A história,  sociedade  e  ideologia  estão  sempre  ligadas,  porque  para  se  pensar  em

qualquer uma dessas formulações passamos pela outra. A história, as mudanças e construções
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sociais  nos  mostram  como  a  ideologia  foi  construída  e  como  outras  ideologias  que  se

contrapõem ao modelo imposto vão sendo pensadas.

As ideologias são fruto das vivências dos homens/comunidades ao longo da história,

são  o  molde  no  qual  eles  vão  se  organizando,  deste  modo,  se  vivemos  em uma mesma

ideologia, muita coisa muda ao longo do tempo, mas a base da sociedade continua a mesma.

Logo,  separar  a  formação  ideológica  da  realidade  e  de  um  estudo  histórico  do

desenvolvimento  das  sociedades  é  impossível,  pois  são  dependentes  um  do  outro.  “A

ideologia não é um processo subjetivo consciente,  mas um fenômeno objetivo e subjetivo

voluntário produzido pelas condições objetivas da existência social dos indivíduos” (CHAUÍ,

1984, p.78). Tais definições se completam como em um movimento cíclico. Por mais que se

tente, através das teorias que pensam o que é ideológico, separar a ideologia do real, chega-se

à conclusão que a ideologia só é compreendida através  do conhecimento das relações do

homem com o mundo e com a sociedade que o cerca: 

Um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente em tornar as
ideias como independentes da realidade histórica e social,  de modo fazer
com que tais ideias expliquem aquela realidade, quando na verdade é essa
realidade que torna compreensíveis as ideias elaboradas. (CHAUÍ, 1984, p.9-
10)

Como a autora explicita,  as ideias da burguesia, que regem nosso modo de vida e

formam a ideologia dominante surgem porque têm como raiz essa ligação com a sociedade e

com a forma que este grupo economicamente privilegiado pretende moldá-la. Enquanto há um

pequeno grupo que pensa e traça a ideologia dominante, a maioria da população vive a partir

dessas formulações, que beneficiam apenas esse primeiro grupo.

A partir da polarização entre ideologia dominante e a ideologia de esquerda e/ou de

contestação  se  dá  o  embate  de  ideologias  em  Os  Transparentes.  É  a  partir  desses  dois

paralelos que os personagens criam suas formas de verem a si próprios e a sociedade na qual

estão  inseridos.  Em uma narrativa que  parece também resultar  de  uma visão sobre essas

ideologias  conflitantes,  vemos cenários  nos  quais  os  agentes  lidam a  todo tempo com as

demandas  que  esse  embate  traz  para  as  diversas  histórias  que  compõem o  romance.  Na

Luanda recriada por Ondjaki esse embate de ideologias cria a imagem da cidade, muito bem

descrita como um retrato da capital que agoniza enquanto as redes de poder vão construindo

seu fim. Essas duas formas de ideologia, dominante e de oposição, se contrapõem e fazem da
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sociedade e das pessoas que nela vivem um lugar onde essas ideias se confrontam. Segundo

Geertz:

A imagem da  sociedade  como um campo  de  batalha  onde  o  choque  de
interesses, mas disfarçado como choque de princípios, desvia a atenção do
papel  que  as  ideologias  desempenham  ao  definir  (ou  obscurecer)  as
categorias sociais,  ao estabilizar (ou perturbar) as expectativas sociais, ao
manter (ou desmantelar) as normas sociais, ao fortalecer (ou enfraquecer) o
consumo  social,  ao  aliviar  (ou  exacerbar)  as  tensões  sociais.  (GEERTZ,
2014, p. 113)

Tal forma de conduzir a luta entre as ideias obscurece o papel que as ideologias têm de

“controlar a sociedade”. O que acaba distanciando o poder desses dois lados da sociedade em

geral. Em Os Transparentes, poucos personagens questionam a formação da sociedade, mas

sabem que as duas bases ideológicas que tiveram o poder – no período colonial e no pós-

independência – mantiveram sempre a frente seus interesses pessoais e/ou de classe.

Há no romance, representantes da ideologia dominante que “regem” a vida dos outros

personagens, determinada por escolhas e determinações políticas de quem tem o poder. A

ideologia  dominante  é  o  modo  de  vida  instaurado  nas  sociedades  urbanas,  ou  seja,  as

estruturas  sociais  são  pautadas  segundo  essas  determinantes,  construídas  pelas  camadas

sociais que tem mais poder e que configuram esses modos de vida.

É a partir da ideologia que fazemos nossas escolhas em sociedade e também nossas

escolhas subjetivas. Assim moldamos as nossas vidas, que já tem suas possibilidades previstas

mediante a classe social a qual pertencemos. Até mesmo as ideias que se colocam em lugares

contrários à ideologia dominante – chamadas aqui de ideologia de esquerda ou ideologia de

contestação – perpassam por ela,  pois  são pensadas  como modo de contrapor o  que já é

estabelecido.

Concomitantemente à vida sob essa ideologia dominante, cria-se uma nova ideologia

que age como uma forma de embate da primeira. Ao mesmo tempo “A ideologia é um dos

instrumentos da dominação de classe e uma das formas das lutas de classes” (CHAUÍ, 1984,

p.86). Por meio da ideologia de oposição, a classe trabalhadora vê modos de sair da condição

de explorado. Mas para isso é importante romper a barreira da ideologia dominante. Odonato,

protagonista do romance, traz esse questionamento para a narrativa, em uma cena na qual
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discute com os fiscais o seu lugar na sociedade e reivindica para si o poder que o povo deveria

ter:

– por acaso, vocês, sabem quem sou eu? 
o CamaradaMudo espantou-se, não sabia, da parte de Odonato, de nenhuma
patente ou ocupação digna de ser referida, e não estava todo familiarizado
com aquele tipo de atitude por parte do vizinho
– eu sou  parte  desse  povo!  do povo angolano.  o  povo...  conhecem essa
palavra? é uma palavra cheia de gente! (p.145)

Ao reivindicar o poder do povo, Odonato questiona a ideologia dominante e questiona

a sociedade na qual só uma parte da população tem poder. O espanto do CamaradaMudo, que

se choca com a fala do vizinho, só corrobora com a ideia de que o poder naquela sociedade é

para poucos. 

Para tornar a ligação da ideologia com a realidade social mais clara e, antes mesmo de

explanar a respeito do que é ideologia, Marilena Chauí se detém a explicar as determinantes

que formam uma ideologia e/ou as diferentes formas de ideologia. Essas determinantes estão

sempre atreladas à divisão social do poder e da estruturação desigual da sociedade, na qual os

valores sociais e morais são determinados por uma pequena parte da população, a mesma que

detém o  poder  do  capital.  Por  isso  a  estudiosa  explica que  é  fundamental  para  entender

conceito  de  ideologia  o  conhecimento  de  como a  sociedade  capitalista  foi  arquitetada.  A

respeito da estruturação da sociedade capitalista Chauí afirma que:

O  regime  do  capital  pressupõe  a  separação  entre  o  trabalhador  e  a
propriedade das condições de realização do seu trabalho (...).  Portanto, o
processo que engendra o capitalismo só pode ser um processo de separação
entre o trabalho e a propriedade das condições de seu trabalho, processo que
por um lado converte em capital os meios sociais de vida e de produção,
enquanto, por outro lado converte os produtores diretos em assalariados. (...)
o  capital  não  pode  acumular-se  nem  se  reproduzir  sem  exploração  do
trabalho. (CHAUÍ, 1984, p.14-15)

A  exploração  do  sujeito  subalternizado  é  a  base  do  enriquecimento  do  grande

proprietário, como veremos mais à frente ao tratarmos de Odonato, protagonista do romance,

que exemplifica essa dependência do homem assalariado de classe baixa. O homem pobre não

recebe  o  que  a  sua  força  de  trabalho  produz  ao  passo  que  o  grande  lucro  vai  para  o
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proprietário.  Tal  separação,  que estratifica a  sociedade,  é  um dos fatores  que garantem a

imobilidade social. 

Ascender de assalariado a grande proprietário é quase impossível, honestamente só se

consegue pequenas mudanças de mobilidade social,  isso fica muito mais  claro se  formos

pensar, através do senso comum, na quantidade de pessoas que nunca sairão da condição de

assalariados. Em  Os Transparentes,  veremos que, na maioria dos casos, o modo de sair da

condição de assalariado dependente é se aliar às ações corruptas4, ou seja, só se consegue uma

independência maior criando outra forma de dependência.

A sociedade capitalista se divide em diferentes extratos nos quais o monopólio do

poder financeiro se restringe a poucos. Somente uma pequena parcela, pertencente a grande

burguesia,  possui  o  domínio  econômico.  Essa  grande  burguesia  cria  as  regras  sociais  e

trabalhistas, além de estabelecer o valor do trabalho humano, faz com que isso seja vantajoso

para si, de modo que são sempre beneficiados em detrimento da exploração do outro. Com

isso também instala um determinismo social e o modo de vida a ser seguido. 

Há  uma  diferença  bem  marcada  entre  quem  produz  o  capital  e  quem  lucra.  O

trabalhador, que deveria ser valorizado pela sua humanidade, é na verdade uma mercadoria. O

assalariado  vende  sua  força  de  trabalho  por  um  valor  muito  pequeno,  porque  não  é  o

trabalhador que estabelece o valor da venda do seu esforço, mas o comprador – que sempre

pensa em seu benefício e lucro individual – que decide o quanto vai pagar. “A origem do

capital, portanto, é o trabalho não pago” (CHAUÍ, 1984, p. 51). Como a estudiosa diz, os que

trabalham não são donos de seu próprio esforço, porque a grande burguesia e os senhores do

capital, por meio de expropriação, conseguem reduzir todo o resto da sociedade a assalariados

e, deste modo, dependente deles.

Por uma lógica de justiça social,  que deveria  fazer com que uma divisão do poder

financeiro e social fosse uma realidade, o Estado teria por função diminuir o impacto da força

dessa minoria rica na vida em sociedade. Partindo de uma visão utópica, o Estado é como

uma comunidade, porém difere da comunidade familiar e das classes sociais porque não tem

nenhum interesse particular, apenas interesses comuns e gerais a todos. Mas na realidade ele

não  cumpre  essa  função,  pois  as  forças  governamentais  se  mostram  unilaterais,  e  nessa

escolha de lugar, optam pelo lado que tem mais poder. 

4 No capítulo três falaremos mais sobre como a corrupção parece ser uma forma de ascender 
socialmente a partir da análise dos personagens Odonato, JoãoDevagar e AcessorDoMinistro.
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No início do processo de ascensão é verdade que a nova classe representa
um interesse coletivo: o interesse de todas as classes não dominantes. Porém
uma vez alcançada a vitória e a classe ascendente tornando-se dominante,
seus interesses passam a ser particulares, isto é, são apenas seus interesses de
classe.  No  entanto,  agora,  tais  interesses  precisam  ser  mantidos  com  a
aparência  de  universais, porque precisam legitimar o domínio que exerce
sobre o restante da sociedade. (CHAUÍ, 1984, p.100) 

Como veremos mais a frente, em Os Transparentes, o Estado funciona mais como um

mediador entre os  grandes empresários e a  realização de seus projetos de crescimento da

exploração. O Estado, que deveria ter uma força maior no processo de valorização dos nichos

desfavorecidos da sociedade,  ao contrário disso,  volta-se a  favor da grande burguesia,  de

quem também é dependente. Os representantes do Estado conseguem poder em alianças com

a iniciativa privada, mas ficam dependentes desta e dos seus desejos. A estudiosa de literatura

Maria da Glória Bordini afirma que “ a sociedade ocupa o poder do Estado e continua sendo o

que ela é, ou seja, um apanhado de vontades individuais” (BORDINI, 2007, p.55). O Estado

age de acordo com seus próprios interesses, pois seu lugar como sujeito se sobrepõe ao seu

papel de provedor. 

Partindo desse pressuposto, podemos afirmar que a ideologia dominante abarca todas

as forças de poder da nossa sociedade, define a ideia que nós temos da organização social, por

exemplo, “a própria ideia que temos que os outros são “pequenos” já é um pacto que temos

com a ideologia dominante” (CHAUÍ, 1984, p.125). Em Os Transparentes, essa demarcação

entre  os  grandes e  os  pequenos  envolve  toda  a  narrativa  que,  através  dos  espaços,  e  da

construção de personagens separa esses dois polos da população. 

Para trazer à baila essas formas de dominação como temas constitutivos do romance

em estudo, vemos que o poder e como ele se estrutura perpassam a narrativa que parece trazer

um quadro de lutas  de poderes no qual  o vencedor há muito tempo foi  localizado e tem

clareza de que a sua vitória é certa. O romance traz cenários nos quais vemos o homem pobre

a deriva, porque é totalmente dependente daquele que o explora. 

A ideologia dominante é representada pelo personagem Dom Cristalino e apoiada pelo

Estado, representado pelo Ministro e AssessorDoMinistro. Assim como vimos na explicação

de Chauí a respeito da sociedade capitalista, no romance, o Estado também corrobora com o

monopólio  da  classe  dominante,  pois  também ganha  com  esse  domínio.  Como  veremos
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posteriormente,  no terceiro capítulo,  o poder desses  personagens se  manifesta  de diversas

formas.

Enquanto  o  lado  mais  fraco  da  luta  procura  formas  de  sobreviver,  os  poderosos

encontram  meios  de  expandir  a  sua  força  econômica  e  social.  Por  mais  que  Odonato

reivindique o poder do povo luandense, ele, como indivíduo pertencente a uma comunidade

desfavorecida, parece cada vez mais impossibilitado de agir e tomar o lugar de direito que o

povo deveria ter.

A teórica canadense Linda Huctheon afirma que “o poder não é um simples tema geral

de romance. Ele também assume uma forte força crítica no discurso incorporado e aberto do

protesto, especialmente no protesto de classe sexo e raça” (HUTCHEON, 1991, p. 237). O

poder, em Os Transparentes, é visto através das diferenças de classe, num embate contínuo no

qual  o  povo não  tem muita  possibilidade  de  se  colocar.  Através  da  análise  do  romance,

percebemos que essa força crítica se dá a partir de diversos pontos da obra, mas sobretudo

quando se pensa na divisão desleal das classes.

 Trazer a representação desse sistema é mostrar as mazelas que a ideologia dominante

acarreta para a população que vive “refém” do modo de vida imposto, é um mecanismo capaz

de  corroborar  para  a  construção  de  um  discurso  que  se  coloca  contrário  ao  status  quo

estabelecido. Assim o romance corrobora para a luta de classes, mesmo que seu discurso não

tenha  tanta  abrangência,  se  pensarmos  em  como  uma  obra  literária  e  seu  discurso  são

consumidos. A respeito desse papel que o romance assume, Hutcheon afirma que:

(...) todas as práticas sociais (inclusive a arte) existem na ideologia e por
meio da ideologia e, como tal, a ideologia passa a significar “as formas as
quais aquilo que dizemos e em que acreditamos se liga à estrutura de poder e
às relações de poder da sociedade em que vivemos”. (HUTCHEON, 1991, p.
228) 

Os  Transparentes  é  uma  obra  que  se  coloca  nesse  lugar,  ou  seja,  ela  existe  na

ideologia, seu texto exprime um olhar a respeito dessas relações de poder. A visão que o autor,

e também sociólogo, tem de Luanda é transfigurada na obra, que trata das relações de poder

na sociedade e da desilusão com o poder vigente, isso se dá através da representação de uma

Luanda economicamente estratificada. 

Uma das marcas do romance é a distopia.  Esse traço faz com que o determinismo

social,  que  imobiliza  as  classes,  seja  ainda  mais  forte,  pois  já  não  se  acredita  nessa

25



possibilidade de mudança. Parece não haver mais crença em uma possível salvação porque

aquela que  se esperava  ser  a  salvação  tornou-se  uma  nova forma de dominação.  Bordini

afirma  que  “[a]  sociedade  pós-moderna  sofre  agora  justamente  daquilo  que  reputou

dispensável por traidor: a perda das utopias, da capacidade de projetar-se” (BORDINI, 2007,

p. 52). O romance trata da utopia, necessária, mas que quase já não se vê. Temos expostas no

romance as incapacidades do homem contemporâneo, mediante uma sociedade que oferece

infinitas  possibilidades,  mas  que  para  poucos  são  palpáveis.  Essas  marcas,  que  podemos

identificar no romance em questão, fazem da arte pós-moderna um meio para trazer essas

crises à tona.

Segundo Kalina Silva e Maciel Henrique Silva apontam no  Dicionário de conceitos

históricos (2009), a criação de outras ideologias acontece como uma forma de sobreviver e de

se colocar diante da ideologia dominante. O que vemos ao longo da narrativa construída por

Ondjaki,  sobretudo a partir  dos moradores  do prédio e  de pessoas que o frequentam, são

diferentes formas de resistir à ideologia dominante. Os historiadores afirmam que:

Muitos  estudiosos  defendem  que  não  apenas  classes  sociais  diferentes
possuem ideologias específicas, mas que também frações de classe, etnias,
grupos profissionais são portadores de ideologias particulares. Não negam a
existência  de  uma  ideologia  dominante  ou  hegemônica,  mas  cada  vez
acreditam que, se não há ideologias que se opõem à ideologia hegemônica,
existem  pelo  menos  formas  adaptativas  e  criativas  elaboradas  pelos
diferentes grupos sociais para interpretar e se relacionar com tal ideologia
dominante. (SILVA e SILVA, 2009, p.206)

Ao longo do romance, vemos que a ideologia dominante e seus males à sociedade

periférica são trazidos a partir da apresentação dos diversos núcleos que integram a narrativa.

Vemos isso com clareza a partir das escolhas políticas do Ministro e das articulações de Dom

Cristalino até as vivências dos personagens pobres, que encontram diferentes formas de viver

diante do cenário social que lhes é apresentado. A interação entre esses grupos também mostra

a  grande diferença  entre  eles.  Por  parte  dos  que detém os  meios  de  poder,  sobretudo  do

Ministro, vemos que a forma de lidar com o povo denota o descaso dos representantes do

Estado. O que podemos observar no seguinte diálogo entre o Ministro e o Carteiro:

 — mas  voltando ao  caso,  senhor  Ministro,  por  favor,  diferencie  minha
petição do veículo de duas rodas
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— eu tenho mais o que fazer, homem, fale com seus superiores
— mas o senhor, sendo superior assim no Ministério, e também superior do
meu chefe, não é meu superior também?
— você já viu algum Carteiro em Angola circular de motorizada durante o
expediente? (OT, p.36)

No diálogo há dois polos opostos das relações de classes, o que corrobora para um

distanciamento claro na interação entre os personagens de classes diferentes. Por parte dos

políticos esses distanciamentos estão sempre acompanhados de formas de demonstração de

seu poder. A afirmação de seu poder nessa interação é uma forma de se colocar distante do

homem da camada popular, e é também um modo de marcar um limite entre si próprio e

povo. 

O que vemos no romance é o contínuo embate de diferentes ideologias,  nas quais

temos como polos  a  ideologia  dominante  e  a  ideologia  que a  contesta,  e  todas as  outras

ideologias apresentadas são tributárias dessas matrizes e são elas formas de resistir porque

precisam assim ser. Para o povo do prédio e os que o prédio acolhe há apenas a possibilidade

de  resistir.  E  as  formas  possíveis  de  resistência  trazem  esses  diferentes  olhares  para  a

ideologia.

Nos diversos núcleos que compõem a narrativa, vemos diferentes modos de enxergar a

ideologia dominante. Ainda segundo Kalina e Maciel Silva,

Inspirados em autores como Antonio Gramsci, estudiosos estão definindo o
sujeito  não  como  alienado,  mas  como  portador  de  experiências  que  lhe
permitem, senão adotar uma ideologia própria, ao menos interpretar a seu
modo a ideologia hegemônica (SILVA e SILVA, 2009, p.208).  

Enquanto a ideologia de contestação e a utopia que a mantém viva morrem, vemos que

os personagens vão construindo diferentes formas de resistir à ideologia dominante, seja se

contrapondo a ela, se aliando, se adaptando, ou encontrando brechas nela para sair de sua

condição,  como  vemos  no  caso  de  Edu  e  Nelucha,  que  tentam  comercializar  um

mal/sofrimento através de possíveis excursões a diferentes países para apresentar o seu raro

mbumbi.  

O protagonista do romance, Odonato, mostra ao longo de sua trajetória que há formas

de se contrapor à ideologia dominante. Isso fica explícito em suas falas e suas ações, pois

mesmo se deixando transparecer, até o último minuto luta por seus direitos e reflete sobre o
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lugar não dado a ele, mas que lhe é de direito, coloca-se como um representante do povo que

pode e deve ter voz. 

Vemos nesses diversos modos de viver a ideologia, seja através da obsessão de Paulo

Pausado, da esperança de AvóKujinkise, do contra discurso do Esquerdista, na defesa por

melhores condições de trabalho presente em todas as aparições do Carteiro e na insistência de

Odonato de mostrar a força do povo e o lugar que sua gente deveria ocupar. A ideologia que

se contrapõe à ideologia dominante está presente na força e resistência do povo trabalhador e

na  sua  vontade  de  cuidar  do  outro  e  olhar  para  os  outros  de  sua  comunidade  em uma

sociedade em que o individualismo sempre vence.

Em uma mesma comunidade, como no prédio, cada um enxerga a ideologia dominante

e a ideologia de contestação de diferentes formas. Essa realidade social age nos sujeitos de

uma mesma forma, mas os sujeitos lidam com esses discursos a seu modo, pois têm vivências

diferentes. Hall explica essa diferenciação do signo ideológico, que é reformulado para cada

pessoa, pois esse olhar para a sociedade depende de como o sujeito enxerga essa sociedade,

como vemos a seguir:

[O] signo ideológico é sempre multiacentuado, e bifronte como Jânus – ou
seja,  ele  pode  ser  rearticulado  discursivamente  para  construir  novos
significados,  ligar-se  a  diferentes  práticas  sociais  e  posicionar  sujeitos
sociais diferentemente... Como outras formações simbólicas e discursivas, [a
ideologia] é passível de diferentes conexões entre as ideias aparentemente
dissimilares, às vezes contraditórias. Sua “unidade” está sempre entre aspas
e  é  sempre  complexa,  em  uma  sutura  de  elementos  que  não  têm
“correspondência” necessária ou eterna. É sempre, nesse sentido, organizada
em  torno  de  fechamentos  arbitrários  e  não  naturais.  (HALL,  apud
BHABHA, 1998, p. 283)

Por mais que se parta do mesmo lugar, as experiências e as formas de ver o mundo são

diversas. E a mesma determinante que faz com que haja uma imobilidade de classes, faz com

que a ideologia dominante não seja discutida, somente aceita. Por isso resistir é o modo de

lidar com ela, poucos contestam esse sistema de controle.

Os  personagens  que  citamos  anteriormente  marcam  a  sua  trajetória  como  uma

constante luta de desconstrução do determinismo social ao qual estão expostos, mesmo que

para alguns isso fique só no mundo das ideias. João Devagar irá usar esse determinismo como
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um aliado para sair de sua condição, que é criada por esse mesmo determinismo. Logo em um

mesmo meio vemos uma série de posições diferentes – até mesmo opostas, comparando João

Devagar e Odonato – diante das duas formas de ideologia que perpassam a narrativa.

Enquanto é apresentado esse quadro de dominação, no romance, a ideologia que busca

a transformação da sociedade está presente em toda a narrativa, porque somente ela é o motor

para trazer essa denúncia. Embora vejamos utopias sendo perdidas, em momento algum se

perde o discurso contestador. Como um todo, a obra traz o caos para mostrar a necessidade de

se manter viva a ideologia de embate à dominante. Para que isso fique muito claro, e para que

a  perda  da  utopia,  que  se  pretende  apresentar  seja  exposta,  o  autor  personifica  a  contra

ideologia, mostrando que ela está no seu fim. Depois que toda construção do quadro distópico

é apresentada,  quando já começa a não haver mais indícios de que esse quadro possa ser

revertido, morre a senhora ideologia: 

é sabido que notícias más voam 
e não houve mãos ou meios a medir, antes de ser oficial já todo o país sabia,
uma  onda  de  tristeza  e  melancolia  invadiu  sobretudo  o  rosto  dos  mais-
velhos, os mais novos não ficaram diferentes, mas pouco alteraram o seu dia
a dia, embora fosse conveniente adotar uma postura mais recolhida,
houve  pronunciamento  oficial  logo  depois,  primeiro  na  RadioNacional  e
depois  na  televisão,  sucederam-se as  condolências  e  as pré-cerimónias,  a
cidade como que diminuiu o som da sua musicalidade coletiva e mesmo nos
candongueiros o ritmo foi reduzido, as batucadas quiseram-se mais discretas
nos  bairros  houve  mobilização  cívica  e  política  para  que  o  evento  não
passasse  despercebido,  as  carpideiras  passaram óleo nos seus calcanhares
ressequidos e prepararam seus unguentos para acariciar as gargantas (...)
as bandeiras foram postas a meia haste e o Presidente declarou dois dias de
pausa para a reflexão com direito a uma salva de tiros nas dezoito províncias
angolanas precisamente às dezoito horas de cada um dos dias (...) 
a família recebeu ainda, soube-se depois, uma avultada quantia monetária e a
promessa de pensões vitalícias para os familiares mais chegados, sobretudo
os mais jovens que ficavam mais órfãos, muitos deles também órfãos de pai, 
as  matérias  publicadas  nos  periódicos  oficiais  falaram  de  um  pacto  de
silêncio, ninguém mais se pronunciou sobre o assunto, nem instigado, nem
voluntariosamente,  sendo que desses dias,  além das  bebidas vertidas,  das
festas  havidas,  das  caladas  celebrações  e  das  enclausuradas  despedidas,
sobrou apenas, para o que não se esquecem do que leem, o título, a negro, da
enorme manchete no JornalDeAngola 
<<faleceu , oficialmente, a senhora Ideologia>> (OT, pp. 329 - 331)
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A ideologia de embate à ideologia da burguesia não era jovem e revigorante, mas sim

uma idosa, ou melhor dizendo, uma “mais velha” como se costuma chamar em Angola. É

importante ressaltar que na cultura angolana, assim como em tantas outras, as palavras dos

mais velhos são respeitadas e são eles os detentores da sabedoria. Ao fazermos uma conexão

entre a representatividade da senhora Ideologia e o discurso da ideologia de contestação, se

cria a ideia de que é dessa sabedoria que todo povo precisa, que esse é o grande ensinamento:

lutar, resistir, acreditar em uma sociedade para todos. Só uma mais velha, que conhece seu

povo e sua cidade, saberia do que os luandenses precisam, mas esse discurso já cansado de

tentar sobreviver, morreu. 

Os filhos da senhora Ideologia, já abandonados por aquela que deveria aconselhar e

guiar seus pensamentos, já se veem em um momento no qual parece haver impossibilidade de

mudança,  pois  as  coisas  chegaram  em  um  ponto  que  parece  ser  irreversível.  Entre  os

questionamentos que o romance traz, estão: “Será que esses filhos, os luandenses, órfãos de

pai e mãe poderiam salvar a cidade? Será que a utopia ainda é possível?” Mas deixemos as

questões para o fim, quando já teremos vistos outros aspectos que analisam a distopia criada

por Ondjaki.

Essa  metáfora  nos  leva  à  ideia  de  que  o  povo  precisa  dessa  sabedoria  que  só  a

Ideologia,  já  cansada  e  perto  do  seu  fim,  poderia  trazer.  Só  através  dela,  pode  pensar  a

imobilidade de classes e no fim da vida pré-determinada por um sistema que exclui, fazendo

com que  os  indivíduos  sejam sujeitos  de  ação  perante  essa  realidade.  Era  isso  que  essa

senhora já cansada tinha para ensinar. Ela que era a mãe desse povo sem pai, como diz o texto

do autor (ou seria melhor dizer sem pátria?). Filhos órfãos de uma pátria que os abandonou.

A partir da leitura que Marilena Chauí faz de Gramsci5, os trabalhadores de um país

precisam lutar usando a bandeira do nacionalismo, a primeira coisa a fazer é redefinir toda a

ideia  de  nação,  desfazer-se  da  ideia  burguesa  de  nacionalidade  e  elaborar  uma  ideia  do

nacional que seja idêntica à de popular. Precisam, portanto, contrapor a ideia dominante de

nação a uma outra popular que nega a primeira. Já houve, em Angola, um momento no qual

esse propósito  construía  a utopia vigente,  mas mesmo tendo novas possibilidades,  os que

defendiam um país popular, optaram por dominar a nação. No romance temos uma pátria (ou

um pai) que renega os seus filhos, logo a construção de uma nacionalidade popular parece

cada vez mais distante, já que mesmo a ideologia e a utopia que os amparava também se foi. 

5 A autora não traz referências do texto no qual se baseia.
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A morte da senhora Ideologia indica uma impossibilidade de esperança, deflagrando

ainda mais o discurso da perda da utopia e fim de um projeto político e também literário, que

agora abre o espaço para um outro discurso, no qual as situações limítrofes e choque como

forma de composição ficcional – e, por conseguinte, nos leva a uma metáfora com o real –

fazem  parte  da  composição  do  romance.  Desse  modo  vemos  uma  forma  de  construir  o

romance que faz do choque e do realismo uma forma de desenvolver, através da arte, um

discurso político.

Para desenvolver esse discurso político, temos um romance que assume o caráter mi-

mético da arte, ou seja, trata-se de uma arte que procura representar a realidade. Sobre a mi-

meses, a narratividade e o realismo como forma de produção do texto literário, Compagnon

afirma que:

A mimesis, imitação ou representação de ações (mimeses praxeos), mas tam-
bém agenciamento dos fatos, é exatamente o contrário do “decalque do real
preexistente”: ela é a “imitação criadora”. “Não “duplicação da presença”,
“mas incisão que abre o espaço da ficção; ela instaura a literariedade da obra
literária”  o  artesão  da  palavra  não  produz  coisas,  inventa  o  como-  se”.
(COMPAGNON, 2014, p. 127)

Do tempo, a narrativa faz temporalidade, isto é, essa estrutura da existência
que advém à linguagem na narrativa; e não há outro caminho em direção ao
mundo, outro acesso ao referente, senão contando histórias: “O tempo torna-
se humano a medida que é articulado a um modo narrativo, e a narrativa
atinge sua significação plena quando se torna uma condição da existência
temporal”. Assim, novamente, a mimeses não é apresentada como cópia es-
tática, ou como um quadro, mas como uma atividade cognitiva, configurada
como uma experiência do tempo, configuração, síntese, práxis dinâmica que,
ao invés de imitar, produz o que ela representa, amplia o senso comum e ter-
mina no reconhecimento. (COMPAGNON, 2014, p. 128)

Esse “como se” ao qual Compagnon se refere, aparece de forma mais evidente nas si-

tuações limítrofes do romance. As causas dos seguidos desastres econômicos e sociais que

aparecem na obra dialogam muito com a realidade do país. A “imitação criadora” segue com o

tom irônico, no qual faz essa ampliação do senso comum, porque reconstrói a imagem de Lu-

anda imersa no caos. Mas esse caos ficcional que choca é muito próximo do caos cotidiano

que por isso torna-se quase invisível. E é a partir da imitação criadora que permite vermos, em

Os Transparentes, uma Luanda contemporânea ficcionalizada, a qual descortina um aspecto
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que já parece ter sido incorporado como algo não mutável, a corrupção política e a grande for-

ça do capital como as grandes regentes da sociedade. Daí retomarmos o que falamos a respei-

to do determinismo social. 

Como sociólogo e escritor, Ondjaki traz para literatura um olhar analítico da cidade,

um processo de reconstrução da imagem de um lugar, no qual mostrar aquilo que está de

alguma  forma  oculto,  é  também  um  compromisso  que  o  contemporâneo  assume.  O

contemporâneo procura perceber aquilo de ruim e/ou que está ocultado em seu tempo. No

célebre texto O que é contemporâneo, Agamben pensa o que é o contemporâneo e a partir da

seguinte formulação do autor, podemos pensar na obra estudada:

Contemporâneo é aquele que mantém o olhar fixo no seu tempo para nele
perceber  não  as  luzes,  mas  o  escuro.  (...)  Contemporâneo  é,  justamente,
aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando
a pena nas trevas do presente. (AGAMBEN, 2009, p. 62) 

É a partir do compromisso que se tem com a contemporaneidade, que os questiona-

mentos e as denúncias são construídas no romance. Ou seja, temos aqui uma imitação criado-

ra que analisa o contemporâneo e traz à luz o que a ideologia dominante procura esconder. 

Várias são as cenas usadas para descrever o mal social em nossos tempos, um exemplo

bem claro disso é como os meios sociais, no caso a televisão, aparecem como um veículo pelo

qual se vende o sofrimento alheio. Seja nos planos da irmã de Nelucha para que o mbumbi de

Edu seja atração na Rede Globo ou até no programa da Oprah, ou mesmo o fato de a forma

mais possível de Paizinho achar a família seja num programa de TV, expondo sua história e as

dores de sua família, revelando o sucesso da tendência midiática de “vender a dor do outro”.

Qual é o valor da vida do outro se seu sofrimento é entretenimento?

Assim como essa que citamos, a apresentação de cenas distópicas é um dos veículos

utilizados para descortinar a forma como se estrutura a sociedade. É a partir dessas cenas, de

seus cenários e dos sujeitos que as protagonizam, que vemos deflagrada a desordem social.

A temática trabalhada na obra reflete o momento histórico em que o autor se criou e

que vive. Depois de um período em que a literatura trazia os signos de esperança ― que

compreende ao período das lutas pela independência e aos primeiros anos da Angola livre ―,

ela começa a refletir a perda da crença de um país para todos. Cinco anos após o nascimento

do autor, em 1982, é publicada a obra Quem me dera ser onda, de Manuel Rui, novela que já
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apresenta o  descontentamento  com o  governo  vigente e  o  declínio da  utopia,  que  se  fez

presente em Angola no período seguinte à independência e em seus anos iniciais. 

Ondjaki traz em sua obra um descontentamento com a política e com os rumos que o

país tomou. A literatura passa a apresentar essa crise e assim, em Os Transparentes, as crises

subjetivas e sociais se juntam.

Antes  de  retomar  a  temática  e  a  composição  da  obra  como  um produto  da  pós-

modernidade, pensemos a respeito do que é o pós-moderno, e como a literatura se dá nesse

tempo. Para explicar o que seria esse pós-moderno, Homi Bhabha, em O local da Cultura

(1998),  retoma os  estudos de Fredric  Jameson a respeito  do capitalismo tardio  e  da pós-

modernidade ao afirmar que:

O pós-moderno, para  Jameson, é um termo duplamente inscrito.  Como a
nomeação de um acontecimento histórico – capitalismo tardio multinacional
–  a  pós-modernidade oferece a  narrativa  periodizante  das  transformações
globais do capital.  Mas esse esquema de desenvolvimento é radicalmente
desestabilizado pelo pós-moderno como o processo estético-ideológico de
significação do “sujeito” do acontecimento histórico. (BHABHA, 1998, p.
338 - 339)

Como  afirma  o  autor,  para  entender  o  pós-moderno  deve-se  ter  em  pauta  dois

elementos que trazem as questões  desse período: o lugar do capital, como o capital define a

vida social  dos sujeitos e  também o lugar  do sujeito  na história.  Em meio a  essas  bases

surgem os  questionamentos  do  homem da  pós-modernidade.  Pensar  nesse  lugar,  e  quase

sempre, o não-lugar do sujeito na sociedade capitalista é também trazer à tona as situações

limítrofes e  problemáticas ao qual  estão expostos.  Essas  situações  e  questionamentos  são

sempre causados pela relação que o indivíduo tem com o capital, e assim com o seu lugar na

sociedade, e também no modo como ele se enxerga na sociedade e constrói suas relações,

pensando em como ele  lida  com si  mesmo e  com o  outro,  seja  alguém distante  de  sua

realidade social ou o seu próximo. O que aqui priorizamos abordar é a relação que o homem

pós-moderno tem com a crise, social e subjetiva, causada por questões econômicas e como

isso está presente no romance aqui estudado.

No texto  Crises pós-modernas e o fim das utopias: o lugar da literatura, Maria da

Glória Bordini fala como a literatura pós-moderna em sua construção tem como tema central

a crise. Para tratar da crise voltamos a pensar na ideologia. 
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Retomar  como a  ideologia  funciona  é  determinante  nessa  construção textual  e  na

análise  que  dela  fazemos,  por  isso  pensamos  a  obra  como uma  manifestação ideológica.

Voltando ao texto de Chauí, “[o] papel específico da ideologia como instrumento da luta de

classes  é  impedir  que  a  dominação  e  a  exploração  sejam  percebidas  em  sua  realidade

concreta” (CHAUÍ, 1984, p. 103). Desse modo afirmamos que o pós-modernismo, aliado ao

realismo, fará com que a percepção do tempo ao qual representa seja o mais concreta possível.

Então  a  imitação  criadora  assume  o  seu  papel  de  disseminadora  de  um posicionamento

político: 

O pós-modernismo sugere que a linguagem em que o realismo – ou qualquer
forma de representação – opera não pode escapar a essa contaminação ideo-
lógica. Entretanto, ele também lembra, por seus próprios paradoxos, que a
consciência em relação à ideologia é uma postura tão ideológica quanto à au-
sência dessa consciência, ausência mantida pelo senso comum (cf. Waugh,
1984,11). O vínculo entre o realismo e a ideologia do humanismo liberal é
historicamente comprovável (ver Belsey, 1980; Waugh, 1984), mas a contes-
tação pós-moderna a ambos tem o mesmo teor de ideologia em sua inspira-
ção, e uma ambivalência consideravelmente maior. Em outras palavras (con-
forme Bakthin afirmava a respeito do gênero como um todo) “por presumir
uma descentralização verbal e semântica do mundo ideológico” (1981, 367).
(...) O pós-moderno levanta a questão incomoda (e normalmente ignorada)
do poder ideológico por trás de aspectos como a representação: de quem é a
realidade que está sendo representada (Nochlin 1983)? (HUTCHEON, 1991,
p. 231-232).

A fala de Hutcheon corrobora para nosso argumento que trata do pós-moderno como

um período no qual a arte pensa a crise através dos meios de representação, e mais do que

isso, a expõe. No caso do romance em estudo, essa crise retratada tem início no meio econô-

mico e social e ocasiona as crises subjetivas.

Voltando aos elementos que compõem a narrativa, temos a intertextualidade sendo tra-

balhada cena a cena, baseando-se na estruturação da sociedade luandense: As cores, a reinven-

ção dos espaços e divisões da cidade são trazidas para a ficção. Ondjaki apresenta uma série

de dicotomias, e entre-lugares, sempre levando os personagens e as ações a situações que su-

gerem o caos, dentre as quais podemos citar o destino de Ciente do Grã, a transparência de

Odonato e a total destruição da cidade de Luanda, por exemplo.

Ao  longo  da  narrativa,  vemos  uma  série  de  revisitações  que  nos  trazem  para  o

contemporâneo e/ou para aquilo que já passou, mas ainda tem significação em nosso tempo,
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como bem formula Giorgio Agamben (2009). Isso é perceptível nas intertextualidades que Os

Transparentes nos traz. Por isso, para tratar do seu tempo, por exemplo, o autor recorre a

intertextos como referências midiáticas, personagens de outros romances – como Adolfodido,

personagens de seu romance Quantas madrugadas tem a noite (2004).

Há também problemas estruturais da cidade de Luanda que são trazidos para narrativa,

como o abastecimento ineficiente de água, tema também abordado em outra obra contemporâ-

nea, A Gloriosa Família: tempos dos flamengos (2005), de Pepetela, que retomando o passado

tenta reconstruir a história de Luanda. Mesmo a destruição da cidade por fogo nos faz retomar

o texto bíblico, com a destruição de Sodoma e Gomorra. 

Os personagens são criados com uma extrema ironia em suas composições, que se ini-

cia na escolha dos seus nomes, embora alguns sejam apenas nomeados pela sua função em-

pregatícia, e vai até os trejeitos e modo de agir dos personagens. Quando pertencentes às clas-

ses que detém poder político e financeiro, são apresentados de forma satírica e com exageros

em seus gestos e falas. Temos como exemplo disso a esposa do Ministro, dona Pomposa, que

reflete os exageros dos novos burgueses:

(...) a madama vinha repleta de ouros desde os dedos dos pés às orelhas,
umas vestes largas tipo indiano num tecido bonito e de transparências suges-
tivas que seus olhos preferiam não olhar, o Cego também mudou a expressão
do rosto devido aos inúmeros cheiros que precederam Pomposa, unhas re-
cém-pintadas, sapatos engraxadíssimos, creme de mão, creme de rosto, per-
fume no pescoço e forte desodorante sob as axilas, << um carnaval>>, pen-
sou o Cego (OT, p.67).

Assim vai se construindo a crítica ao excesso, que acompanha a fala e a descrição des-

ses personagens. Ela se revela na contraposição com outras cenas, onde vemos a carência de

direitos e de dinheiro, ou mesmo na mesma cena, como é o que caso da destacada acima. To-

das essas composições são repletas de ironia e, ao usar esses elementos, a crítica torna-se ain-

da mais aparente.

Já agora nos voltando para as obras produzidas na contemporaneidade em Angola, po-

demos afirmar que esse tratamento da crise, além de ser um traço do pós-moderno é também

um movimento recorrente nas produções contemporâneas do país. Autores como o próprio

Ondjaki e José Eduardo Agualusa, pertencentes a nova geração de escritores do país, trazem

as crises do pós-moderno para seus textos. 

35



Bordini trata também do caráter político das obras provenientes dos países africanos

que são ex-colônias, como poderemos ver no excerto seguinte: 

Nos países descolonizados da África, faz-se sentir a ainda a literatura de de-
núncia, participante, interessada – pelo menos nos países africanos de língua
portuguesa e na África do Sul – em forjar a nação a partir de uma rejeição do
modelo colonizador. (BORDINI, 2007, p.58)

Embora a tônica de nossa análise não seja pensar em aspectos das culturas tradicionais

angolanas no romance, cabe aqui ressaltar que há uma personagem que traz esse elemento

para  a  narrativa,  a  AvóKujinkise,  com  seus  cantos  tradicionais  e  sua  sabedoria,  mesmo

habitando a urbe, fruto da cultura do colonizador.

Para delimitarmos o caminho que o romance percorre para nos levar a essa “literatura

interessada” voltando-se para o movimento contemporâneo de retomar o tema da  perda da

utopia,  é preciso pensar no caminho que essa literatura percorreu nos últimos 50 anos.  A

literatura angolana contemporânea se constitui tendo a política e as aspirações ideológicas

como um de seus temas centrais. Outrora a literatura fora um instrumento da luta, com a qual

os novos intelectuais faziam da arte um veículo para os seus discursos, construindo a partir

deles a imagem do homem angolano que acreditava na liberdade de seu país. Com isso, os

impactos do período colonial e as transformações no modo de vida do homem angolano estão

presentes nesse fazer literário.

Em sua  tese,  A Geração  da  Distopia:  representações  da  angolanidade  na  ficção

contemporânea, Marcelo Brandão de Mattos explica esse trajeto da literatura angolana. No

trecho  que  veremos  a  seguir,  o  estudioso  expõe como o  neocolonialismo reconfigurou  a

temática dos romances que, como Os Transparentes, passam a pensar esse novo tempo:

As  recompostas  relações  humanas  e  as  novas  trocas  culturais  no  pós-
independência  trouxeram  à  nação  liberta  um  outro  olhar  no  espelho
identitário. Assentada a poeira da guerra – e, com ela, a ideologia de mundos
cindidos –, tornou-se mais fácil enxergar algumas contradições e distorções
amalgamadas  nos  projetos  de  libertação  política.  A  evidência  das
diversidades  socioculturais,  obscurecidas  pelo  ideal  nacionalista
pretensamente uniforme; articulações de poder a mostrar que os interesses
pessoais se podem sobrepor aos do projeto coletivo; a cruel constatação da
incontinência  de  outro  colonialismo,  pela  via  da  economia  neoliberal,  a
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inserir  o  país  do mercado global  pela  porta dos  fundos;  enfim, um novo
cenário  social,  político,  econômico  e  cultural  se  configura  no  panorama
angolano e, com ele, alteram-se as noções do que seja o “homem em cena”.
Renova-se o sentido  da  identidade local,  o  “pensar-se” a  respeito  de  ser
angolano.  Consequentemente,  renovam-se as  suas  representações  na  arte.
(MATTOS, 2013, p. 14-15)

O texto que antes tratava da luta por uma Angola livre do colonizador, agora trata de

um país refém de uma economia que novamente o coloca em um lugar de colonizado. Se

antes Angola se prendia a  Portugal,  hoje se prende a outras  potências  econômicas,  como

Brasil e Estudos Unidos. O discurso não se volta somente para o problema econômico dentro

do país, mas para toda problemática que esse neocolonialismo causa nas economias dos países

emergentes.  Os  neocolonizadores  ganham  muito  nessa  troca,  os  homens  do  Estado  e  os

empresários do país também lucram muito, porém o povo continua sendo explorado – daí o

grande embate de ideologias. 

Há muitas formas de fazer das narrativas angolanas um instrumento de contestação6.

Em diversas obras, o fato narrado retrata a vida do homem citadino angolano, que vive em

uma sociedade que se estrutura a partir do modelo herdado da colônia, modelo que segue com

a hierarquização da sociedade. Já não há nada de novo, mas desta vez o angolano resiste ou

mesmo deixa-se ir. A utopia que víamos em muitas obras no período anterior à independência,

dá lugar ao distópico, como afirma Mattos:

A literatura,  testemunha  todo  o  percurso  histórico,  registra,  nas  linhas  e
entrelinhas ficcionais, a guinada ideológica por que passaram (e passam) os
homens angolanos, representados por seus intelectuais, durante essa virada
histórica  da  independência.  A  utopia  virou  distopia:  o  sonho  ruiu.  A
“comunidade imaginada” durante a luta anticolonial, projeto de unidade e
equilíbrio, se desconstrói frente aos destroços de um mundo de perversidade
moral e política, em âmbito nacional e internacional. O “adeus às ilusões”
que  atravessava  as  produções  contemporâneas  revelou  uma  alteração  nas
representações subjetivas da angolanidade. (MATTOS, 2013, p. 15)

6 Os romances atuais usam uma série de estratégias para fazer da literatura um lugar capaz de 
evidenciar visões críticas da sociedade e da política no país. Muitos deles representam o espaço urbano
contemporâneo e mostram a degradação do homem pobre. Outros retomam a história do país, tentado 
recontá-la e refazer a história da nação, atribuindo-lhe novos sentidos.
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Em sua tese, o estudioso Marcelo Brandão Mattos classifica essas obras produzidas na

contemporaneidade,  que  tem  como  tônicas  retratar  a  perda  das  utopias,  como  obras

pertencentes à geração da distopia. Segundo o autor:

A distopia  revela a  frustração coletiva angolana  em relação às  bandeiras
ufanistas erguidas pela geração da utopia em seus discursos legitimadores da
nação. No entanto,  também revela a descrença no projeto comunitário da
convivência  humana,  comunhão  de  seres  em sociedades  inventadas.  Há
distopia em relação ao progresso mundial e seu capital, a prometer glórias
que  são  possíveis  apenas  com  a  exploração  da  miséria  humana  e  dos
recursos naturais. Enfim, a geração da distopia é um espelho daqueles que
vivem, em diversas áreas do mundo, um momento no qual as “verdades” –
tanto divinas,  como humanas – parecem pouco confiáveis  e  a  destruição
projeta-se como incontrolável rumo. O mundo repete o destino dos homens:
a vida aponta para morte. (MATTOS, 2013, p. 43)

 Em  Os Transparentes é  dessa forma que a vida em Luanda é descrita,  como em

qualquer outra capital de um país periférico: cheia de pobreza, má distribuição de renda e com

direitos destinados a apenas uma parte da população. O romance não constrói uma imagem de

união nacional, ao contrário disso, mostra a total separação da cidade, na qual o individual é

mais importante. O comunitário só se faz presente em um lugar: o prédio. É ele o grande

signo de esperança que temos na narrativa.

É a última frase da citação acima destacada que dialoga totalmente com o romance –

que  já  se inicia  com o seu fim,  como num círculo de destruição.  “A cidade  aponta para

morte”:  Ciente do Grã,  o  jovem que deveria  trazer a  utopia como bandeira,  entra  para a

criminalidade e morre de forma humilhante, os governantes que deveriam olhar para o povo

só pensam em si próprios, Paulo Pausado, cansado de como o país tem seguido, se mata na

frente do presidente, demonstrando como o poder dos “grandes” acaba com os “pequenos”, e

Odonato, homem ciente de seu lugar de valor como pertencente ao povo transparece e voa

pelos ares. Por fim,  o romance termina com a cidade em chamas.

Partindo de tudo isso que consideramos até  então,  podemos dizer  que essa obra é

pertencente à “geração da distopia”, porque, no literário, expõe as mazelas sociais e evidencia

a perda da esperança. Como salienta Compagnon em Literatura para quê? “A Literatura é de

oposição:  ela tem o poder de contestar a  submissão ao poder.  Contrapoder,  revela toda a

extensão de seu poder quando é perseguida” (COMPAGNON, 2009, p. 60).
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Em Os Transparentes observamos página após página o contrapoder sendo construído.

Há denúncia, há retornos na história e há a vileza do egoísmo que rege nossas sociedades.

Enquanto os homens padecem na Luanda fictícia e nada parece ter jeito, o romance oferece

duas possibilidades: o fim ou o recomeço. 
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3 - O LUGAR DA BARBÁRIE

Os  espaços  nos  quais  se  ambientam  as  diversas  histórias  que  compõem  Os

Transparentes são imprescindíveis para entender como a distopia é construída no romance.

Pensar nesses espaços é refletir sobre uma série de dualidades que são características de uma

sociedade em crise e que beira a sua destruição. Mais do que isso, a análise dos espaços nos

mostra os resultados da fuga de um projeto idealista, porque apresenta divisões do espaço

citadino que mostram a diferença entre os que têm poder e os que deles dependem. 

Segundo  Carlos  Reis,  o  “espaço  do  romance,  pela  sua  amplidão  e  pormenor  de

caracterização, revela potencialidades consideráveis de representação econômica-social, em

conexão estreita com as personagens que o povoam e com o tempo histórico em que vivem”

(REIS, 2007 p. 359), por esta razão, as descrições e a escolhas dos espaços da narrativa são

importantes para a nossa análise. As representações espaciais em Os transparentes refletem o

seu tempo e explicitam o caos da Luanda contemporânea.

Observar  o  espaço na narrativa  é  também contar  o  seu passado e a  relação desse

passado com o presente. Por isso as imagens espaciais nos remeterão à história da cidade e

desses espaços,  nos  quais o passado se presentifica através  das mudanças e do olhar que

traçamos na observação dessas paisagens. Em As cidades invisíveis,  Ítalo Calvino pensa na

relação que o espaço citadino tem como o passado e,  como a memória é importante para

pensarmos na cidade do presente, como no trecho a seguir:

Poderia falar de quantos degraus são feitas as ruas em formas de escada, da
circunferência  dos  arcos  dos  pórticos,  de  quais  as  lâminas  de  zinco  são
recobertos os tetos, mas sei que seria o mesmo que não dizer nada. A cidade
não é feita  disso,  mas das  relações entre  as medidas  de seu espaço e os
acontecimentos do passado(...). (CALVINO, 2009. p.14)

Deste modo, por mais que pensemos nas descrições dos espaços, devemos tê-las em

diálogo com a história  desses  lugares para que, então,  possamos analisá-los.  No presente

capítulo  pensaremos  os  espaços  do  romance  a  partir  de  dois  recortes.  Em  um  primeiro
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momento trataremos da cidade de Luanda, e como Ondjaki “reconta” a capital no romance. Já

em um segundo momento trataremos do espaço em que vive o núcleo principal do romance, o

prédio.

3.1 – Recriando Luanda

O romance Os Transparentes tem como pano de fundo a capital angolana, Luanda. É

nessa  cidade  que  a  narrativa  se  passa.  Não temos  a  cidade  apenas  como pano de  fundo

cenográfico, pois sua história, de suas divisões, espaços e povo são contados no romance.

Assim temos, mais uma vez na literatura angolana, o espaço luandense recontado em uma

ficção. 

Luanda é a maior cidade do país e é também seu centro econômico, uma cidade em

constante  crescimento  ao  mesmo passo  que  é  uma  cidade  na  qual  a  desigualdade  social

mapeia  os  espaços.  É  Luanda  umas  das  principais  personagens  do  romance  e  a  sua

representação vai sendo construída através da vivência de cada personagem e a cada elo que é

formado pelo cotidiano da vida na urbe.

Recriar esse grande centro econômico na narrativa é uma forma de retratar o espaço

urbano de Angola na literatura, repensando, assim, o grande palco da literatura angolana. A

Luanda retratada por Ondjaki representa o presente da capital e as urgências da cidade. O

autor traz para o centro do “enquadramento” do retrato literário da capital, a cidade caótica

que se desenvolve de forma desigual e que sob o sol forte renasce todos os dias. 

Em “Cidade: texto, labirinto, montagem”, Renato Cordeiro Gomes afirma que “Além

do continente das experiências humanas, com as quais está uma permanente tensão, a cidade

também é um registro, uma escrita, uma materialização da própria história” (GOMES, 2008,

p.  23).  Ondjaki  faz  um  registro das  urgências  contemporâneas.  E,  por  mais  que  Os

transparentes traga  a  imagem  da  Luanda  da  contemporaneidade,  o  passado  está  sempre

presente, pois a cidade de hoje é o fruto dos atos cometidos no passado. Assim, embora não

haja retornos ao  passado, a cidade  de outrora reaparece pelas paisagens que demostram o
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desmoronamento  de  uma  idealização  de  capital,  pela  nostalgia  de  Odonato  ao  relembrar

outros tempos. O passado e a desilusão estão no presente, este passado é contado através da

visão que temos da cidade agora, de sua constituição e evolução, visto que a narrativa, como

diz o selo que estampa a edição portuguesa é “Um retrato poderoso da Luanda de hoje”, e por

ser esse retrato,  elabora e  expõe alguns caminhos que a cidade  vem trilhando ao longo dos

anos que se seguiram após a independência.

 Não é a primeira vez que o autor faz da capital o palco de suas histórias.  Em outros

romances e também em contos, Ondjaki deixa evidente a sua predileção por Luanda, palco de

outras narrativas escritas pelo autor. Durante o lançamento de  Os Transparentes,  o escritor

revela seu fascínio pela cidade e porque esse é o cenário de mais uma de suas obras, em uma

entrevista concedida a Ramon Melo:

Luanda é uma cidade cheia de histórias. Tu não consegues combinar uma
coisa com uma pessoa, se ela chega atrasada, ao invés de simplesmente se
desculpar, vai contar uma história. Normalmente vai inventar uma história:
"Por que chegou atrasada?" É uma cidade onde as pessoas estão viciadas em
histórias, há uma teatralidade muito grande.
Acho  que  Luanda  é  de  facto  uma  cidade  de  histórias,  uma  cidade  onde
normalmente a própria realidade escreve melhor que os escritores. E são os
escritores  que  seguem a  realidade  tentando entender  um pouco  de  como
poderão trazer essa realidade às histórias. Uma cidade de ficção, uma cidade
de fantasia. (ONDJAKI, 2009, s/p) 

 Reiterando as palavras do autor, é fazendo essa ligação entre algumas partes da cidade

e entre as pessoas que nela vivem que Ondjaki cria a Luanda de Os Transparentes. Ou seja, o

autor arquiteta uma ficção para representar uma cidade que por si só vive de ficção, que conta

histórias e é contada em histórias constantemente.

Não é apenas através dessa junção de acontecimentos e fatos narrados que Luanda será

construída.  A imagem  da  capital  capturada  na  narrativa não  se  dá  apenas  a  partir  da

construção da trama, mas também  da construção da cidade a partir  das percepções que os

personagens têm dela. Isso faz com que tenhamos a perspectiva das pessoas, ao mesmo tempo

construtoras e parte integrante da cidade, são espectadores e agentes do espaço citadino.

Em  Modernidades  Tardias  (1998),  Eneida  Maria  de  Souza  afirma  que,  na  pós-

modernidade, o que dá vida à cidade é a experiência cotidiana e rotineira, sendo os habitantes

da cidade espectadores e agentes na multiplicidade de movimentos que constroem a realidade

urbana.  No  romance  estudado,  observamos  que  as  cenas  apresentadas  pelo  narrador  em
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conjunção  com  as  descrições  da  arquitetura  e  imagens  das  ruas  constroem  um universo

ficcional.  Temos  uma  urbe  que  só  tem  vida  a  partir  da  movimentação  das  pessoas  que

circulam pelo espaço da cidade, ou seja, a cidade é o que as pessoas que nela vivem e/ou

circulam fazem dela. Ao falar da vista da cidade obtida do terraço do prédio, Maria-ComForça

reforça essa imagem “olhem para esses telhados, para essa cidade cheia de poeira, cheia de

gente que vibra” (OT, p.59). O contingente humano transforma o espaço, faz dele a Luanda

cheias de histórias e faz a história da cidade, de uma cidade que vibra como a sua gente. 

Cada canto da cidade que aparece no texto só se faz completo quando os conjugamos

com as pessoas que circulam por esses locais. No romance, temos a visão dos centros urbanos

quando temos em mente não só as imagens espaciais e a arquitetura da cidade, mas também as

suas multidões e a multiplicidade de identidades que transitam por esses lugares. Vemos que

isso aparece na narrativa sempre que um novo espaço é apresentado, o lugar e as pessoas que

nele  circulam são  apresentadas  simultaneamente,  pois  elas  são  parte  dessa  paisagem.  No

trecho  abaixo  observemos  que  o  cientista  americano  Raago percebe  a  cidade  a  partir  da

junção de um olhar para o espaço e para as pessoas que o compõem para, a partir daí, começar

a pensar que cidade é essa:

o  americano  deixou  seus  olhos  passearem-se  pela  cidade,  as  cores  das
mulheres que carregavam o mundo sobre as suas cabeças para alimentar as
crianças, os filhos e os sobrinhos, os afilhados e os parentes afastados que
haviam chegado de guerras longínquas em busca de um pouso caro, difícil,
mas seguro da capital angolana. (OT, p.118)

Ao olhar para a cidade, o americano focaliza uma mulher e a partir dessa visão ele tem

uma série de pensamentos que o fazem refletir a respeito da vida em Luanda  e o que as

pessoas procuram na capital.  Primeiro ele imagina a vida daquela mulher conjugando sua

imagem com a do espaço, e a partir disso pensa no que a cidade é para ela e em conseguinte

no  que  a  cidade  é  para  as  pessoas  que  nela  vivem e/ou  que  nela  pretendem viver.  Sua

percepção do espaço e de quem o compõe acaba nos levando ao que a cidade significa para

muitas pessoas do país: um lugar de resistência, sofrimento, mas também de possibilidades e

recomeço. A mulher e as outras pessoas que ele observa e/ou interage formam gradativamente

a visão que Raago começa a delinear da capital angolana. 

Assim os espaços são descritos na narrativa,  por isso podemos afirmar que são os

trabalhadores e as pessoas que circulam o ambiente do prédio que ajudam a formar a Maianga
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fictícia, vó Teta e suas meninas e os homens que frequentam o bar Arca de Noé formam o

Bairro Operário, os políticos e ZéMesmo formam a nossa imagem do centro da cidade, os

chineses,  dona  Formosa  e  o  Ministro  formam a  imagem do bairro  nobre,  e  o  musseque

rapidamente trazido pela volta do carteiro para casa.  

Embora as pessoas sejam parte importante na descrição dos espaços, vemos que, fora

dos núcleos principais, há uma multidão em movimento que resiste: nas ruas da cidade, nas

kinguilas,  nos  camelôs  que  circulam  o  aeroporto,  presos  no  trânsito  e  abarrotados

permanecendo na cidade que caminha para a exclusão. 

Na maioria das descrições presentes na narrativa, o volume de pessoas, carros ou o

intenso  movimento  tornam  mais  claro  a  imagem  da  capital  que  não  para  em  nenhum

momento. Na cidade há um adensamento solitário, a grande cidade onde o comunitário passa

a desaparecer e a individualidade e a solidão marcam a vida do homem na cidade, é cheia de

gente, mas que passa a não formar comunidades que juntas dividem aquele espaço. A cidade é

representada como um deserto, um deserto onde milhares de pessoas sozinhas se entrecruzam

no calor das ruas de Luanda como se lá sozinhas estivessem. Podemos ver a percepção que

Odonato tem da solidão na cidade cheia:

Odonato não sabia por onde começar mas sempre entendeu que caminhar era
um modo de resolver o que ainda não tinha clara solução
quis pensar que a cidade era um deserto aberto, embora estivesse sempre
cercado de ruídos, e  de tantos edifícios,  a ideia fez-lhe sentido, um claro
sentido
o que é afinal um lugar de gente humana que se preocupa tão pouco com o
outro?,  o  que  é  um lugar  cheio  de  carros  com gente  solitária  buscando
atropelar o tempo e maltratar os outros para chegar em casa e cumprimentar
apenas  a  sua  própria  solidão?,  o  que  é  um lugar  cheio  de  bulício  e  de
festividades e  de enterros com tanta comida, se  já ninguém pode tocar a
porta de outrem  para pedir um copo de água ou inventar uma pausa sobre a
fresca de uma figueira? 
<<esta cidade é um deserto>> , pensou (OT, p.182-183)

E não é um deserto só por ter pessoas que não se comunicam, mas, sobretudo, por

pessoas que ignoram a presença e a importância das outras. Vive-se para si. A cidade é um

deserto  porque  em  meio  à  multidão  se  segue  sozinho,  procurando  alguma  salvação  no

cotidiano dos dias.

O deserto,  forma na qual Odonato define a  capital,  também faz alusão a uma das

grandes características da cidade nas descrições dos personagens e do narrador: o calor. Uma

capital em que o calor se presentifica nos retratos escritos e que faz da cidade um ajuntamento
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do calor climático, representativo de seu clima tropical quente e seco, com o calor dos corpos

que circulam pela cidade e a grande agitação da urbe que não para. Como Deleuze e Guattari

afirmam:

A cidade é o correlato da estrada. Ela só existe em função de uma circulação
e de circuitos; ela é um ponto assinalável sobre os circuitos que a criam ou
que ela cria. Ela se define por entradas e saídas, é preciso que alguma coisa
aí entre e daí saia. Ela impõe uma freqüência. Ela opera uma polarização da
matéria, inerte, vivente ou humana; ela faz com que o phylum, os fluxos
passem aqui ou ali,  sobre as linhas horizontais. (DELEUZE; GUATTARI,
1997, p. 122) 

Luanda não para, se movimenta porque muda a cada momento, porque as pessoas que

nela vivem estão em constante movimento e porque é ressignificada a cada instante. Para

descrever essa cidade e esse calor que a caracteriza, por diversas vezes, o autor traz a cor

amarela  como  referência.  Com  o  calor  do  amarelo  aliado  às  imagens  nas  quais  a

movimentação é aparente temos uma Luanda que corrobora com a descrição de cidade trazida

por Deleuze e Guattari.  O amarelo,  cor que representa a luz,  o calor,  é usada como uma

metáfora do calor e agitação presente nos dias de Luanda. É esse mesmo amarelo que, como

um borrão, estampa a capa da edição brasileira do romance. Como o amarelo cobre a capa, o

amarelo cobre a cidade de Luanda e o vai e vem dos que transitam por suas ruas. No trecho a

seguir temos duas cenas nas quais o amarelo começa a se despedir e a agitação habitual do dia

começa a perder o seu lugar: 

foi a ausência do  amarelo que chamou sua atenção
o sol  tinha descido tanto que  os  restos  de  amarelo  que  agora eram uma
mentira que a água do mar contava ao céu e que o céu refletia em outros tons
de rosa e roxo, anunciando a Luanda que não contasse com a luz do sol que
todos dias a banhava (OT, p.122)

ao cair da tarde Luanda foi invadida por um clima ameno e o som de buzinas
e britadeiras foi sendo substituído por um torpor de calmaria e sons de rádios
que tornavam a urbe um lugar quase agradável de se frequentar
os candongueiros faziam o seu confuso trabalho, transportando a população
dos seus empregados mais ou menos oficiais os locais das suas casas mais ou
menos  confortáveis,  mais  ou  menos  dignas,  que  sobre  isso  da  dignidade
muito pode ser conjecturado (OT, p.252)

Como vemos nos trechos acima, o que faz de Luanda a grande capital que se move em

uma correria febril parece ter fim com o fim dos dias ensolarados. Mas mesmo na calmaria a
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realidade de uma cidade que não é para todos se faz ver.  Toda a movimentação dos dias

luandenses só tem fim com a chegada da noite quando acaba a movimentação que até então

parece que nunca cessará. A ausência do amarelo chama atenção porque é esse amarelo dá

lugar a um azul. Um azul que contrasta com o calor do amarelo e indica uma aparente e breve

calmaria, aparentemente impossível na grande cidade.  

Mostrar as urgências da urbe é um modo de ver, na narrativa, o presente não só de

Luanda, mas também de outras tantas grandes cidades de países periféricos. Ao mostrar a falta

do comunitário e as urgências da capital, podemos pensar numa metáfora para a vida nessas

cidades, ao mesmo tempo estão em declínio e crescimento. Sendo esse um modo também de

pensar esse espaço fora de um exotismo sempre presente quando o senso comum trata de

Angola ou do continente africano. 

Em entrevistas a respeito da obra, o autor afirma que nesse romance há a intenção de

retratar a Angola presente em Luanda com seus problemas e adversidades. Com esse intuito

há na obra uma crítica à estrutura da cidade. Embora os núcleos da narrativa circulem diversas

vezes pelo mesmo espaço, há uma demarcação clara quando se trata a qual espaço aquele

indivíduo pertence. E a partir disso vemos uma cidade que se divide em espaços sectários. Em

seu  discurso  de  agradecimento  ao  Prêmio  Saramago  de  Literatura,  Ondjaki  fala  sobre  a

Luanda que enxerga e retrata na narrativa.

A cidade é excludente e, do emaranhado de pessoas que nela existe só uma
parte tem acesso as diversas possibilidades positivas da “vida na cidade”. É
importante lembrar que mais de uma grande cidade, tratamos aqui de uma
capital, da grande cidade do país. Assim temos uma narrativa que ao tratar da
cidade traz as suas “makas, os mujimbos, algumas dores, alguns amores”
(ONDJAKI-  discurso  de  agradecimento  ao  Prêmio  Saramago.  Apud
COUTINHO, 2013, s/p.).

O mapeamento da cidade feito por Ondjaki traz espaços totalmente diferentes e por

esses  lugares  perpassam  os  personagens.  Na  Luanda  construída  pelo  autor  temos  quatro

diferentes espaços da cidade em evidência: o bairro da Maianga, o Bairro Operário, o Centro e

o bairro nobre.  O horizonte de cada paisagem, característica de cada um desses bairros, é

percebido mais nitidamente quando as temos, as diferentes paisagens descritas na obra, em

contraposição a paisagem de outro bairro, por exemplo, só percebemos o que é o bairro da

Maianga e o que ele representa na obra quando a temos em contraste com o bairro nobre,
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porque como afirma Michel  Collot  (2012),  uma imagem se constrói  em nosso campo de

percepção em contraposição com outras imagens que dela diferem. 

Por mais que o local seja usado como cenário em outras obras da literatura angolana, o

autor não constrói uma “prosa do musseque” ou com personagens que transitam pelos lugares

mais pobres da capital angolana. Aqui, o escritor opta por construir personagens que vivem

em bairros de classe média e mesmo classe alta, como a Maianga, onde se encontra o núcleo

principal do romance, o centro e condomínios de luxo.

Encontramos ao longo da narrativa cidadãos pobres, ricos e de classe média, sendo os

últimos pertencentes ao grupo central. Isso faz com que vejamos a cidade de uma nova forma,

a partir de novos lugares e por outros ângulos, pois o narrador representa outros sujeitos e

novas paisagens para um novo olhar pela cidade. O romance traça uma nova configuração da

cidade, que procura enfatizar que nem a classe média/baixa, que ainda tem uma certa posição

de conforto em contraponto a quem vive na total pobreza, deixa de sofrer com as mazelas que

afligem o país, e como ela se molda/acomoda perante essa situação. A respeito de como a

cidade foi construída, Tania Macêdo afirma

que grande parte da história da capital angolana foi alheia a seu povo, na
medida em que as marcas do período colonial ainda hoje presentes em suas
ruas e edifícios apontam para a história do colonizador , de sua ocupação e
exploração do território angolano (…). (MACÊDO, 2008, p. 12)

A urbe representada por Ondjaki conjuga as diversas classes da sociedade luandense e

propõe que nessa cidade as pessoas acabam se ligando de alguma forma. Na descrição de uma

paisagem conseguimos ver, a partir  da apresentação de meios de transporte, a reunião das

diversas classes sociais. Na rua encontram-se os pobres em transportes públicos e/ou ilegais,

os ricos com seus carros importados, a classe média também em seus automóveis, todos com

suas diferentes realidades, mas dividindo o mesmo espaço, observemos a seguir:

na avenida o trânsito era intenso, motas de fabrico chinês circulavam por
entre  os  carros  enormes,  jipes  de  marca  americana,  japonesa  e  coreana,
muitos hiace na condonga de transportar o povo que  realmente podiam se
deslocar de candongueiro, muitos toyota scarlet  (sic),  também conhecidos
como gira-bairro, também no serviço de candonga, mas este ilegal e mais
arriscado” (OT, p. 70)
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Em algumas paisagens, como a descrita acima, pessoas de vários locais da cidade se

misturam, pois, cada bairro e quem pertence a ele é demarcado por determinantes sociais.

Arquitetada  por  Norton  de  Matos,  a  reformulação  do  planejamento  espacial  da  capital

angolana foi feita nas décadas de 20 e 30, o então governador dividiu a urbe em dois lados: a

cidade  dos  brancos  e  a  cidade  dos  negros,  sendo  apenas  a  primeira  urbanizada.  Hoje  a

população negra empobrecida vive nos musseques e a cidade que antes era dividida entre a

cidade dos negros e a cidade dos brancos, hoje é dividida entre a cidade dos ricos e a cidade

dos pobres. 

Ainda segundo Tania Macêdo, Luanda é uma cidade com diversas contradições, sendo

umas delas a diferença de ganho salarial da população rica e pobre que chega a ser até 37

vezes.

Embora  no  romance  o  núcleo  principal  viva  em  um  prédio,  na  área  urbanizada,

percebemos que mesmo já no espaço urbano vive-se em decadência, porque estão em uma

cidade na qual a exclusão é uma das únicas certezas. Exclusão e pertencimento ficam claros

quando lemos a narrativa. Mesmos desencaixados de seus lugares, já sabemos a que espaço

cada personagem pertence. Por exemplo, por mais que a primeira aparição do Ministro seja na

Maianga, sabemos que aquele ali não é seu espaço, suas atitudes e sua forma de imposição,

seja  pela  forma  como  cada  personagem fala,  pela  sua  roupa  e  por  sua  trajetória  é  fácil

encaixar cada um em seu espaço de pertença. Há uma barreira que separa as pessoas dos

espaços, por exemplo, no bairro nobre o pobre é bem-vindo apenas enquanto seu serviço é

necessário, como podemos ver no trecho abaixo:

 
Pomposa olhava o movimento da rua, mais por antigo hábito, e esperava que
estes se retirassem, o outro guarda voltou com uma garrafa grande de marca
francesa, de água gelada, ninguém se moveu
– não têm mais o que fazer?
– estamos só a descansar, dona
–  não podem ir  descansar  do outro lado? ali  na  casa  do  chinês  há  mais
sombra
o VendedorDeConchas olhou o guarda nos olhos, o guarda tossiu
– não estão a ouvir, ó vocês? saem dali – resmungou o guarda
– tem certeza? – perguntou o vendedor
–tunda!
foram saindo mirando para trás, esperando que Pomposa entrasse em casa
mas  a  madama não se  retirava,  intrigada  com a  lenta  movimentação,  na
janela do portão, espreitava o chinês, o guarda fingiu que pegava a arma do
chão  e o chinês apressou-se a desaparecer
– vamos só em frente, aqui não nos querem mais – falou baixinho o Cego
(OT., p.69-70) 
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A diferença não é dada apenas por serem as pessoas como são, mas porque as próprias

afirmam e acentuam essa diferença. Ao acentuar a  diferença, a divisão do espaço citadino,

determinante de  qual cidade é para quem fica mais clara. Quando a presença do pobre não

mais interessa, ele é excluído do local e volta para o seu lugar de invisibilidade, onde a sua

presença não destoe da paisagem do lugar feito para quem tem poder econômico. 

As diferenças de pertencimento acentuam a existência das divisões do espaço urbano.

Qual é a Luanda de cada um dos personagens? A de dona Pomposa se restringe aos bairros

luxuosos. Por mais que os personagens pobres circulem por todos os espaços, não usufruem

de metade dos privilégios que dona Pomposa, por exemplo,  possui em suas áreas restritas

(pois  como  sabemos,  as  áreas  nobres  são  minoria  em  contraste  com  a  grande  parte  da

população que vive nas periferias e nos musseques). 

As divisões  do espaço citadino não são visíveis, mesmo que bem traçadas e quase

impossíveis de transpor. No artigo “Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a

uma ecologia de saberes” (2010) Boaventura de Sousa Santos fala a respeito dessas divisões

que temos nas sociedades: 

As  distinções  invisíveis  são  estabelecidas  através  de  linhas  radicais  que
dividem a realidade  social  em dois  universos  distintos:  'o  universo  desse
lado'  da linha e  'o  universo do outro lado da linha'  desaparece enquanto
realidade,  torna-se  inexistente  e  é  mesmo produzido  como inexistente.  A
divisão é tal que o outro lado da linha desaparece enquanto realidade, torna-
se inexistente, e é mesmo produzido como inexistente. Inexistência significa
não existir  sob  qualquer  forma  de  ser  relevante  ou  compreensível.  Tudo
aquilo que é produzido como inexistente é excluído de forma radical porque
permanece exterior ao universo que a própria concepção aceite de inclusão
considera como sendo o Outro. (SANTOS, 2010, p. 32)

Embora essas linhas abissais sejam invisíveis, são muito perceptíveis quando temos

em questão a estrutura de uma cidade e como as classes sociais nela se organizam. A própria

estrutura da cidade, a  qual  vemos ao longo do romance,  nos faz retomar essa construção

desigual porque essa divisão é ditada pelo capital. Nesse caso até mesmo os direitos básicos

em uma moradia não são garantidos. Um exemplo disso é o problema da distribuição de água,

que é real na cidade. A água é para poucos, assim como a energia, como vemos na fala de

ZéMesmo:
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―meu, começou ZéMesmo – viver aqui perto do chefe que é cuia, nunca
falta nem água e nem luz, qual gerador é esse?, nem precisamos! é só luz
bazar, toda a cidade às escuras, e nós nada!, tamos bem mesmo. quando o
cota veio morar aqui no palácio, batemos palmas, nossa fezada. (OT, p.54)

Em Metrópole: Abstração (2006), Ricardo Marques de Azevedo afirma que “A capital

– exorbitando o seu pregresso caráter municipal – torna-se, assim, centro político do Estado

nacional e unificado por uma soberania crescente e absoluta” (AZEVEDO, 2006, p. 1-2). E é

o caráter absoluto da capital que vemos na Luanda criada por Ondjaki. Trata-se de um lugar

onde vemos o entrecruzamento e embate de diversas formas de poder, uns tentando sobreviver

e outros demarcando seu lugar de domínio. A construção e a estruturação da cidade obedecem

a essa divisão de classes, onde o capital decide qual é o lugar de cada sujeito em determinado

espaço e, mais que isso, define como é cada espaço. 

 Pensemos  no  espaço  urbano  como  um  espaço  de  desigualdade  e  destruição,  mas

também no espaço em que a luta diária por sobrevivência se faz presente. No romance, ao

mostrar a cidade sendo destruída reconstrói-se, narrativamente, a antiga imagem literária da

cidade, lugar de futuro, cenário de inúmeras obras da Literatura Angolana. A Luanda que

vemos ao longo da narrativa se assemelha muito à cidade real, como vemos na descrição de

Tania Macêdo:

Mas há uma outra cidade de Luanda: a que se revela a partir dos mercados
livres que legam o nome de programas de televisão brasileira como Roque
Santeiro  e  Os  Trapalhões,  e  ainda  em suas  ruas  congestionadas  e  com
pavimentação em estado crítico, com um número enorme de crianças de rua,
ao lado de uma grande frota de automóveis de luxo, de casas gradeadas e
guardadas  por  cães  e  empresas  privadas  de  segurança,  de  bairros
clandestinos que crescem do dia para noite, da ruína dos edifícios históricos
ou da destruição do patrimônio urbano. Luanda em que as falhas de energia e
água são constantes e na qual as doenças diarreicas, a malária e a aids são
males  que  dizimam a  população  mais  pobre  e  que  foi  capaz  de  crescer,
criando uma outra cidade, a chamada Luanda do Sul, com seus condomínios
fechados. (MACÊDO, 2008, p. 11-12).

Voltando para  o  tema do presente  trabalho,  podemos afirmar  que  para  mostrar  os

elementos que constroem o quadro distópico em Os Transparentes, é importante considerar a

construção narrativa da cidade, atentando ao que ela representa e como muda gradativamente.

Por esta razão, ter como foco a cidade construída pelo discurso, nos faz criar outras visões de
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um espaço, agora ficcionalizado, mas que é tributário do real. A respeito da cidade escrita,

Renato Cordeiro Gomes afirma: 

A cidade construída pelo discurso possibilita visões diversas (…). O texto é
um relato sensível das formas de ver a cidade, não enquanto mera descrição
física, mas como cidade simbólica, que cruza lugar de metáfora, produzindo
uma  cartografia  dinâmica,  tensão  entre  a  racionalidade  geométrica  e  o
emaranhado de existências humanas. (GOMES, 2008, p.24)

A cidade que outrora em outros  romances mesmo cheia de pobreza e  socialmente

dividida possuía signos de esperança, aponta, agora, um constante caminho para a destruição,

onde a esperança parece ir para os mesmos passos da “senhora Ideologia” e morrer.   

No romance temos uma cidade, que ao ser ficcionalizada, reproduz o olhar do escritor

para  a  urbe  representada,  logo  as  imagens  que  temos  são também parte  do que  Ondjaki

entende  por  ser  Luanda  e  como  entende  as  transformações  que  esse  espaço  sofreu.  As

representações e imagens da cidade nos transmitem uma ideia de caos que se mostra crescente

ao  longo  da  narrativa.  A “cidade  também se  constitui  um suporte  de  representações,  de

imagens e significações” (MACÊDO, 2008, p. 14), assim vemos ao longo do romance o caos

se constituindo porque a degradação ocorrida na vida da maioria das pessoas que ocupam

aquele espaço estampam a paisagem também, logo essas representações aparentam o declínio.

Como já dissemos anteriormente, as pessoas estão em movimento e a cidade também

está e isso é visível ao longo da narrativa. As imagens da cidade, conjugadas com aqueles que

fazem parte dessa urbe, construindo-a e modificando-a a toda hora, dão o tom da narrativa,

revelador de um espaço da distopia e  da desvalorização do humano em razão do capital.

Temos modificações no espaço citadino que se dão pela oposição entre a luta e resistência e o

egoísmo carregado de sede de poder.  É essa contraposição que forma o quadro distópico

presente na narrativa.

As  investidas  da  CIPEL na  cidade  demarcam  um  novo  momento.  As  obras  da

Companhia inicialmente não modificam as vidas dos moradores, mas aos poucos começam a

ser realmente vistas e noticiadas.

era um desses dias que a cidade tinha acordado mais  agitada do que ela
própria era,  homens fardados e devidamente equipados haviam começado
bem cedo a escavar as artérias e as esquinas de Luanda, que as escavações
haviam começado bem cedo, e poucas  ruas escapavam à trepidação gritante
das máquinas, cercadas por improvisados tapumes, nalguns casos, em outros
não,  de  modo a  que  tudo  fosse  feito  aos  olhos  da  população,  <<não há
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segredos!>>, anunciava um jornal, <<a modernização chegou à capital>>,
anunciava outro. (OT, p,210)

O possível fim da cidade, já contado no início do romance, vai sendo construído ao

longo da narrativa, como podemos ver:

 
a cidade estava um caos com obras novas e antigas a acontecer ao mesmo
tempo, mais as tais escavações da CIPEL, mais os buracos para instalação de
televisão a cabo, mais os buracos da chuva e os buracos abertos que ninguém
se lembrava de pavimentar e os miúdos que viviam no subsolo e que agora,
coitados, deveriam ser expulsos pela vinda da nova canalização ou mesmo
pela  instalação  da  perigosa  maquinaria  que  devia  extrair  petróleo.  (OT,
p.112)

As diferentes classes da sociedade acreditam que com a CIPEL a vida do luandense

pode mudar  radicalmente.  Desde os  altos governantes,  que  certamente lucrarão  com essa

indústria, até o povo pobre, que acredita que há petróleo em seu próprio terreno, e com isso

poderá enfim enriquecer, mas não é bem assim. É a sede de poder e lucro que a extração do

petróleo traz que por fim destrói a cidade. Mesmo antes das mudanças ocorridas a partir das

obras da CIPEL, a cidade já beirava a destruição. As crianças já viviam embaixo do subsolo,

elas que representariam um futuro viviam abaixo do solo, único lugar que as acolhia.  Os

planos  do  governo  e  da  iniciativa  privada  que  prometem  “trazer  riqueza  para  o  país  e

beneficiar a todos”, só excluem ainda mais quem já está à margem. Mesmo quando só é um

desejo dos poderosos e mesmo antes de atear fogo na cidade a CIPEL retira o pouco de quem

nada tem e prova que a cidade e o seu crescimento apenas beneficiam quem tem poder.

A destruição da cidade vai sendo arquitetada a partir do momento em que o capital se

torna mais importante que o humano. Em Os transparentes é aparente o declínio e degradação

dos espaços e das pessoas que neles circulam, como pudemos observar no último excerto da

narrativa aqui trazido. Contar a Luanda de agora, é mostrar o resultado de uma utopia que não

deu certo, e, ao fazer isso, Ondjaki constrói uma narrativa que perpassa o declínio, o caos e

destruição. Como afirma Tania Macêdo, o medo passa a ser a tônica das narrativas produzidas

hoje, segundo a autora: 

Alguns  dos  desejos  que  alicerçavam  os  edifícios  narrativos  da  Luanda
literária dos fins dos anos 50 estariam ainda presentes nos textos produzidos
hoje, sobretudo dois deles: a solidariedade entre os homens e a busca pela
liberdade. (…) No entanto, a cidade erguida sobre esses alicerces não teria
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correspondido ao traçado original. Em seu lugar, a destruição foi deixando
suas marcas e, destarte, os textos passam a focalizar o avesso do desejo: os
medos da cidade. E do confronto entre ambos, resultaria a necessidade de
destruir  Luanda,  emblematicamente  representante  de  um projeto estético-
ideológico. (MACÊDO, 2008, p.204-205)

A cidade arde em chamas e qual seria a saída para essa cidade que parece perdida? O

fim absoluto ou um fim para o novo começo. O fim em chamas nos remete ao texto bíblico,

no qual Sodoma e Gomorra são queimados em razão dos pecados. Da mesma forma Luanda

vai em chamas em razão da ganância.

Em Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo, Walter Benjamin escreve a

respeito do declínio da Paris do século XIX ficcionalizada por Victor Hugo. Nesse estudo o

autor reflete sobre a destruição da cidade e afirma que “o crescimento da cidade a destrói”

(BENJAMIN, 1989, p.83). No mesmo texto, o autor reflete sobre o destino de tantas outras

capitais, como Roma e Atenas,  grandes  centros de saber que acabaram  destruídos  e ainda

afirma que “a cidade rugindo à sua volta, deveria morrer um dia como tantas outras capitais

morreram” (BENJAMIN, 1989, p.84). Podemos fazer um paralelo entre o que diz Benjamin e

o que acontece em Os Transparentes. Assim como nessas grandes cidades, é a sede de poder

que faz com que a cidade se destrua. 

O crescimento da cidade disfarça os planos e desejos pessoais de uma minoria que

acaba  por  ditar  o  presente  e  o  futuro  da  cidade.  Por  fim,  podemos  dizer  que  a  Luanda

construída no romance nos traz uma cidade caótica, dividida, onde o poder e ambição vencem

o humano inviabilizando o olhar para e pelo outro.

3.2 - “O prédio, um mundo”

As descrições do lugar,  em Os Transparentes, representam as paisagens e a estrutura

da  cidade de Luanda e apresentam as dualidades  que atravessam o espaço urbano.  Essas

imagens  trazem  ideias  antitéticas  como  presente  e  passado,  tradição  e  modernidade,
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estruturação moderna da cidade e ruínas, utopia e desesperança. Tais imagens que apontam

para o declínio da cidade, acentuam o cenário distópico construído ao longo do romance.

O prédio aparece como um microcosmos desse mundo que o autor observa. É através

dessa  construção  que  vemos  todo  amor  e  humanidade  formando  uma  comunidade  se

contrapondo à ganância que já ali aparece crescente, presente em toda a cidade ficcionalizada.

Mais  do  que  ser  o  símbolo  da  decadência  da  capital,  a  imagem do  prédio  é  tão

significante na narrativa que podemos pensar nele como mais um personagem do romance,

com sua forma esteja em ruínas,  porém resistente com suas águas no subsolo.  Por vezes,

como no trecho destacado abaixo, vemos o autor iniciar a palavra prédio com letra maiúscula,

o que ocorre nas passagens nas quais ele é descrito: 

o Prédio tinha sete andares e respirava como uma entidade viva
havia que saber os seus segredos, as características úteis ou desagradáveis
das suas aragens, o funcionamento dos seus canos antigos, os degraus e as
portas que não davam para lugar algum, alguns bandidos sentiram na pele as
consequências  desse  maldito  labirinto  com  passagens  comunicantes  de
comportamentos  autónomos,  e  mesmo  os  seus  moradores  procuravam
respeitar cada canto, cada parede e vão de escadas
no 1.° andar, os canos rebentados e uma tremenda escuridão desencorajavam
os distraídos e os intrusos
a água abundava, incessante, e servia a finalidades múltiplas, dali saía a água
para  o prédio  todo,  o negócio de venda  por balde,  lavagem de  roupas e
viaturas, (OT, p.16)

Ao descrevermos uma paisagem, partimos da nossa focalização do espaço, logo essa

percepção depende do que conhecemos e do que entendemos daquilo que vemos. É partindo

dessa premissa que podemos pensar como o prédio é construído no romance, pois é através da

imagem que Ondjaki tem da cidade real e de como essa divisão do espaço dialoga com a

história,  com a  constituição  da  cidade,  com o  processo  de  urbanização,  que  esse  espaço

fictício é criado. Talvez o prédio não seja apenas uma imagem do que o autor vê realmente,

mas as personagens que nele habitam construam uma unidade que o autor gostaria de ver mais

na cidade. 

As paisagens construídas nesse universo ficcional são permeadas por metáforas que

explicitam a decadência e queda de utopias, fazendo da compreensão dos espaços um fator

preponderante  para  entender  algumas  dualidades  e  as  desigualdades  da  sociedade

ficcionalizada em  Os transparentes. O prédio é um espaço/cenário que torna tais questões
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evidentes na narrativa. Ele estampa a capa da edição portuguesa do romance, predileção essa

que torna clara a relevância desse espaço para a narrativa. 

Deste  modo,  podemos  afirmar  que  a  compreensão  desse  espaço/paisagem  é  de

extrema importância na compreensão da narrativa, sobretudo no que tange as questões ligadas

à possibilidade da existência de uma esperança. Como veremos ao longo desse subcapítulo,

esse espaço traz metáforas que se desencadeiam em uma série de representações. Roberto

Lobato Corrêa, no texto “Paisagem e Geografia” (2010), trata das possibilidades de metáforas

que uma paisagem pode trazer. O estudioso afirma que

A  paisagem  exibe  uma  inquestionável  materialidade  impregnada  de
mensagens. A apreensão destas mensagens, no entanto, não se faz direta e
imediatamente, mas é mediatizada pela nossa imaginação,  que captura as
imagens  e  as  transforma  metaforicamente  (COSGROVE,  2000).  Há uma
construção dos significados da paisagem, com isto negando-se a perspectiva
reflexiva, que admite uma interpretação direta  e imediata, assim como se
nega  a  perspectiva  intencionalista,  que  advoga  ser  apenas  necessário  as
intenções daqueles que  produziram a paisagem para se compreendê-la.  O
construcionismo é a  base da polivocalidade, isto é,  a criação de distintos
significados  sobre  o  mesmo  processo  ou  forma  (HALL,  1997).  A
polivocalidade constitui-se em antídoto contra a retórica da verdade daqueles
que querem impor uma única interpretação a respeito de processos e formas,
entre eles a paisagem. (…)
A respeito  da  polivocalidade  da  paisagem Meinig  (2003)  argumenta  que
“qualquer paisagem é composta não apenas por aquilo que está em frente aos
nossos olhos, mas também por aquilo que se esconde em nossas mentes.” (p.
35). (CORRÊA, 2012. p.33)

Como  afirma  o  estudioso,  um  ícone  e  uma  paisagem  podem  trazer  significações

diversas, que dependem de nossas construções mentais. Para pensar nessa imagem construída

do prédio, somos condicionados também pela leitura do romance, pela imagem da cidade que

vamos criando ao longo da leitura. Por exemplo, apesar de o prédio pertencer a um bairro de

classe média e  pela imagem construída  em espelhamento  com o bairro nobre,  temos  um

prédio que nos lembrará a estrutura do musseque, em razão da vida precária que se tem ali.

Em  Os  Transparentes  o prédio  atua  como um espaço  de  singularidade  e  que,  de

alguma forma, está ligado a quase todos os personagens do romance,  mesmo os  que não

frequentam  o  local.  Examinaremos  esse  espaço  a  partir  de  duas  possíveis  leituras.

Inicialmente trataremos de como sua composição arquitetônica é descrita na narrativa, como

essa construção de imagem decadente dialoga com os signos de perda de utopia presentes na
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narrativa, além disso explicitaremos as possíveis significações que esse espaço pode trazer

para  o  romance.  Já  em  um  segundo  momento,  analisaremos  o  prédio  como  um  espaço

habitado, fazendo com que as pessoas que ali transitam façam parte dessa paisagem que se vai

construindo para o leitor ao longo da narrativa.

Não é a primeira vez que um prédio é evidenciado em uma narrativa angolana da

contemporaneidade. O desejo de Kianda, romance de Pepetela publicado em 1995, também

trata da ocidentalização forçada, evidenciando o conflito que se estabelece entre o novo –

representado por essa reformulação da cidade – e a decadência, já que ambos os romances

possuem prédios em ruínas. A falência de um plano de cidade e de uma ideologia aparecem

estampadas nos escombros e rachaduras dos prédios. No romance de Pepetela a deusa Kianda

com suas águas e a força da natureza destrói os prédios e rejeita o modelo de Luanda que o

colonizador construiu. Já em Os Transparentes,  quem destrói o prédio é o próprio homem.

Mas o homem que o destrói não é o que vive no prédio, mas o que explora quem vive nos

prédios. Sob o pretexto de trabalhar em razão do crescimento da cidade, o homem com poder

na urbe acaba por destruí-la.

Prédios e edifícios seguem sendo tema dos romances, ou parte integrante deles, porque

de alguma forma “incomodam” os escritores. Esse incômodo parece vir porque esse tipo de

construção é um registro físico da “vida no cimento”, que afasta cada vez mais o homem de

uma cultura local e acaba por representar um projeto de crescimento da cidade malsucedido,

ou  talvez,  malsucedido  para  apenas  uma  parte  dessa  população  que  vive  em  meio  a

decadência  e  longe  dos  bairros  burgueses.  Em O  que  é  cidade,  Raquel  Rolink  pensa  a

representatividade e o retorno à história da paisagem que as construções trazem:

O desenho das ruas e das casas, das praças e dos templos, além de conter a
experiência daqueles que os construíram, denota seu mundo. É por isso que
as formas e as tipologias arquitetônicas, desde quando se definiram enquanto
habitat  permanente,  podem ser  lidas  e  explicadas  como  se  lê  um texto.
(ROLNIK, 1989, p.16)

As edificações contam a história da cidade, pois elas são parte dessa história. E partir

das edificações é possível entender mais o espaço citadino porque a sua construção, o tempo

em que foram construídos, sua arquitetura e as mudanças ao longo do tempo carregam e por si

mesmas contam parte da história da cidade. 
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Os  prédios  são  um dos  símbolos  de  um modo  de  vida  citadino,  representando  o

aglomerado de gente que vive na urbe. Eles  são importantes  para legitimar a imagem de

grande centro urbano. Também são o símbolo do volume de pessoas nas grandes cidades,

onde se “vive empilhado”. Um prédio possibilita que um ajuntamento de pessoas viva em

espaço territorial menor, já que cresce verticalmente. Os prédios por poderem acolher mais

pessoas  em  um  espaço  horizontalmente  menor,  são  um  recurso  para  fazer  com  que  o

aglomerado de pessoas que tenta a vida na urbe possa ali se estabelecer. 

A imagem do prédio nos faz  remontar  um passado,  no qual  aquela edificação foi

construída. Embora o passado não seja contado, ele é visível pela paisagem do presente, que

sugere algumas mudanças temporais. Sobre o reconhecimento do passado, Walter Benjamin

afirma: 

a verdadeira  imagem do passado  perpassa,  veloz.  O passado só se deixa
fixar,  como  imagem  que  lampeja  no  momento  que  é  reconhecido.  “A
verdade nunca nos escapará”  – essa frase de Gottfried Keller caracteriza o
ponto exato em que o historicismo se separa do materialismo histórico. Pois
irrecuperável é cada imagem do presente que se dirige ao presente, sem que
esse presente se sinta visado por ela. (BENJAMIN, 1987, p. 224)

Como afirma Benjamin, o passado é irrecuperável, mas ele pode ser visto e percebido

quando  temos  uma  imagem  do  presente.  O  passado  só  é  reconhecido  porque  há  uma

documentação, não necessariamente escrita, uma lembrança desse acontecimento anterior. O

passado está gravado nas ruas da cidade e, aqui no caso, em cada canto do prédio, em seus

canos estourados, nas pessoas que ali vivem, nas suas histórias e na relação criada entre elas. 

Passado  e  presente,  desigualdades  sociais,  utopia  e  desesperança,  são  tônicas

retomadas  quando  o  leitor  se  depara  com o  percurso  literário,  mostram  como  “a  cidade

confronta no mesmo espaço épocas diferentes” (RICOEUR, 2007, p. 159). No romance, tais

épocas diferentes são percebidas através de um referencial de passado e uma realidade de

presente. 

Quando pensamos nas imagens que o autor apresenta do prédio decadente e em ruínas,

percebemos que essas épocas diferentes estão ali estampadas na história e é esse passado que

constrói toda representatividade desse espaço. Sua história não é contada por descrições de

seu passado, mas sua imagem atual. É um passado que só interessa porque se presentifica na
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paisagem. Esse presente e passado se contrapõem, gerando outras dualidades como utopia e

desesperança ou modernização e decadência.

A imagem do passado não é exposta, mas essa paisagem se torna palpável pelo não

lido, mas inferido pelo leitor, que constrói uma imagem da Luanda que visava ascender e da

Luanda decadente através desse lugar habitado. 

O prédio fica na Maianga, bairro de classe média da capital angolana. Em vez de

termos  no  romance  uma  construção  em  que  transpareça  a  evolução  da  urbanização  da

metrópole que cresce dia após dia, o prédio representa o declínio desse projeto de cidade.

Embora os poderosos do romance não se cansem de dizer que Luanda é uma cidade que só

cresce, o que aparece no romance e, principalmente nesse núcleo, sugere o contrário. Não é só

o musseque, presente em tantas narrativas,  que padece,  a  Maianga também agoniza nessa

cidade ficcional que se destrói gradativamente.

O espaço do prédio nos parece apropriado para pensar no fim da utopia, porque ele

próprio tem em sua imagem essa metáfora, através de suas ruínas. A utopia já gasta com o

tempo é quase impossível de ser vista após tanta destruição. Por isso, para tratar do fim das

utopias  vemos a decadência  dessa construção como uma representação da queda  de uma

esperança de desenvolvimento da cidade. A narrativa já não se passa em lugar onde é possível

construir. O prédio foi construído em outro momento e assim como as razões que motivaram

essa expansão de um lugar onde a classe média poderia viver, encontra-se hoje em declínio.

Para pensar nesse edifício, convocaremos outro romance da atualidade que também

tem como desfecho a destruição da cidade, como Estação das chuvas (2000) de José Eduardo

Agualusa. Ao analisar como Luanda vem sendo tratada pelos novos romances angolanos que

tem a destruição da cidade como tônica,  Tania Macêdo afirma que “a cidade literária  de

Luanda  vai  sendo  palco  da  destruição  e  do  medo,  a  esperança  teimosamente  persiste”

(MACEDO, 2008, p.205). Através da leitura de  Os Transparentes, podemos observar que o

prédio também assume esse lugar pois persiste até o fim, logo sua imagem é dúbia. Ao mesmo

passo que simboliza a destruição e declínio, simboliza resistência e esperança.

No fim da narrativa, aparece como um lugar possível de se proteger das chamas que

tomam conta da cidade. Embora o edifício esteja deteriorado, se acabando pouco a pouco, tem

um dos maiores bens na cidade: a água. As águas, como as que inundam o primeiro andar do

edifício, são a única coisa que podem deter o fogo que se espalha pela cidade. Por isso são nas

águas do primeiro andar que as pessoas vão se refugiar do fogo, com o intuito de se salvar:
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ao primeiro andar, em corrida de procissão coletiva e atabalhoado empurrar
de corpos, chegou o grupo todo. (…) 
um choro gritava pelo apelo, Xilisbaba reconheceu o murmúrio como sendo
de MariaComForça, os três desciam agora em perfeita cegueira, guiados por
uma espécie de ruído salvador que as águas, agora mais fortes, transmitiam a
quem procurassem por elas
sentaram-se perto dos outros, já encolhidos e quietos no que lhes parecia ser
o centro do corredor, ali onde o fluxo de águas acontecia e as janelas de
oxigénio se pareciam abrir (OT, p. 417- 419)

Não sabemos o desfecho da história, mas é só pela existência das águas e do prédio

que há um resquício de esperança no fim da narrativa. Embora a narrativa caminhe para a

desesperança  e  destruição  da cidade, as  águas  do térreo  protegem das  labaredas homens,

mulheres, entre esses um jovem casal, Amarelinha e VendedorDeConchas, um homem que

ainda tem esperança, o Carteiro, e uma mais velha, a avó Kujinkise. Não é por acaso que a

sabedoria, a esperança e uma possibilidade de futuro estão entre os que no prédio tentam se

salvar. O prédio e as suas águas trazem a possibilidade de futuro para a cidade. Em meio toda

a destruição, a construção consegue manter um signo de esperança.

 Esta  representatividade do prédio  pode ser  vista  no próprio romance  a partir  das

palavras do narrador:

era um prédio, talvez um mundo
para haver um mundo basta haver pessoas e emoções. as emoções chovendo
internamente no rosto das pessoas, desaguam em seus sonhos, as pessoas
talvez não sejam mais do que seus sonhos ambulantes de emoções derretidas
no sangue contido pelas peles dos nossos corpos tão humanos. a esse mundo
pode chamar-se <<vida>> … 
nós somos a continuidade do que nos cabe ser. a espécie que avança, mata,
progride,  desencanta,  permanece.  a  humanidade  está  feia  –  de  aspecto
sofrido e cheiro fétido, mas permanece 
porque tem bom fundo 
 [das anotações do autor] (OT, 2010, p.76)

É com as anotações do autor, presentes na folha preta que separa os capítulos, que se

inicia o segundo capítulo de  Os transparentes. Logo depois de apresentar uma Luanda em

chamas e trazer o prédio como um local de fuga desse cenário de destruição, o autor inicia a

história com uma breve descrição da edificação, e dá seguimento à narrativa que segue com a

destruição contínua da cidade. Ao longo do primeiro capítulo somos apresentados a esse que é
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o cenário principal da narrativa, mas é aí que temos a dimensão desse mundo que o autor

constrói no romance.

Segundo Umberto Eco “Num texto narrativo, o leitor é obrigado a optar o tempo todo”

(ECO, 1994, p.12). O que o autor faz, inserindo o texto anteriormente citado na quebra da

narrativa, é diminuir essa possibilidade de escolha. O texto é repleto de metáforas que podem

ser  ou não decodificadas  pelo leitor.  Com as  anotações  do  autor  temos  uma ajuda  nesse

processo de compreensão, um caminho para entender porque esse lugar é tão importante na

narrativa. Trazer esse trecho que Ondjaki nomeia de “anotações do autor” marca sua opção

por tentar direcionar o leitor, incorporando à narrativa a imagem  do prédio por ele idealizada

no seu ato de escrita.

Esses apontamentos nos guiam como um esboço e a partir desse referencial podemos

perceber  o  prédio  de  outro  modo.  Vemos  com  esse  texto  que  para  pensarmos  o  prédio

precisamos pensar  nas emoções,  interações e na humanidade daqueles que compõem esse

ambiente. Ao ressaltar as emoções e o que os torna humanos, o autor se volta também para o

que afasta o homem dessa concepção de humanidade e empatia. 

Não é por acaso que somos apresentados a esse espaço no início da narrativa. Entender

o que  o prédio  é  para  o  romance é pensar  na  série  de dicotomias  por  ele  representadas:

presente e passado, comunidade e individualidade, esperança e destruição. Nele e através das

pessoas que lá habitam há vida, há sonhos, há resistência. “O prédio era um mundo” porque é

um microcosmos da cidade de Luanda, não se trata só de uma imagem, uma construção de

ruínas, mas de um lugar onde vivem pessoas que constroem relações e juntas lidam com o dia

a dia na cidade. A respeito da conjunção entre as pessoas e a paisagem, Michel Collot afirma

no texto “Do horizonte da paisagem ao horizonte dos poetas” que: 

A paisagem é definida do ponto de vista a partir do qual ela é examinada:
quer dizer, supõe-se como condição mesma de  sua existência a atividade
constituinte de um sujeito. (…) A paisagem não é um puro objeto em face do
qual o sujeito poderá se situar numa relação de exterioridade, ela se revela
numa experiência  em que sujeito  e  objeto são inseparáveis,  não somente
porque o objeto espacial é constituído pelo sujeito, mas também porque o
sujeito, por sua vez, encontra-se englobado pelo espaço. (COLLOT, 2012,
p.12) 
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O prédio só tem tamanha importância na narrativa porque as pessoas que nele vivem

fazem com que seja um espaço vivo, de luta e resistência. Um lugar onde ainda há empatia,

onde ainda há luta e sonhos. É por ser uma habitação e em razão do ato de habitar que o

prédio vai se formando e tomando tamanha grandeza na narrativa. Através de seus moradores,

evidencia os modos de resistir na cidade, as diversas narrativas que a história da cidade pôde

construir. Para analisarmos esse espaço também devemos partir do espaço vivido, pensando

nos personagens que integram esse núcleo como parte do local. Segundo Ricoeur:

Entre o espaço vivido do corpo próprio e do ambiente e o espaço público
intercala-se o espaço geométrico. Com relação a este, não há mais lugares
privilegiados, mais locais quaisquer. É nos confins do espaço vivido e do
espaço geométrico que se situa o ato de habitar. Ora, o ato de habitar não se
estabelece senão pelo ato de construir. Portanto é a arquitetura que traz à luz
a notável  composição que formam em conjunto o espaço geométrico e o
espaço  desdobrado  pela  condição  corpórea.  A correlação  entre  habitar  e
construir,  produz-se  assim num terceiro espaço  (...).  Esse terceiro espaço
pode ser interpretado como um quadriculado geométrico do espaço vivido,
aquele  dos  “locais”,  quanto  como uma  superposição de  “locais”  sobre  a
grade das localidades quaisquer. (RICOEUR, 2007, p. 158).

 É esse terceiro lugar que o prédio representará no romance, como um espaço em que

se concentram narrativas diversas,  reproduzindo uma pequena comunidade. O prédio atua

como uma unidade em que convergem histórias,  lembranças  e  retratos  de tempos que se

juntam para formar essa unidade, é casa para alguns, refúgio, modo de obtenção de dinheiro e,

mais que isso, um lugar onde se cuida dos seus. 

A unidade dos moradores do prédio pode ser vista em vários momentos na narrativa,

por exemplo quando CientedoGrã chega baleado e mobiliza todos os moradores. Inicialmente

se unem por temer algum perigo, depois se unem para transportar o jovem e novamente se

unem para esconder o filho de Odonato dos fiscais porque protegem uns aos outros. O prédio

une porque é a casa daqueles que ali vivem porque, embora cada um tenha uma narrativa de

vida diferente, elas se encontram no ato de habitar e isso os mantém juntos.

Aquele espaço é o único em toda a narrativa em que conseguimos ver as pessoas

agirem coletivamente  e  se  ajudarem.  Ao  longo do romance  vemos  relações  nas  quais  as

pessoas tiram proveito de algo de alguma forma. Só ali naquele lugar já em ruínas temos o

mais  perto  do que podemos chamar de comunidade. No livro  Comunidade:  a  busca por

61



segurança no mundo atual (2003), o filósofo Zygmunt Bauman define o que é comunidade e

questiona a sua existência em nossos dias:

Para começar, a comunidade é um lugar “cálido”, um lugar confortável e
aconchegante. É como um teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada,
como uma lareira diante da qual esquentamos as mãos num dia gelado. Lá
fora,  na  rua,  toda sorte de perigo está à espreita;  temos que estar alertas
quando saímos, prestar atenção com quem falamos e a quem nos fala, estar
de  prontidão  a  cada  minuto.  Aqui,  na  comunidade,  podemos  relaxar  —
estamos seguros, não há perigos ocultos em cantos escuros (com certeza,
dificilmente  um “canto”  aqui  é  “escuro”).  Numa  comunidade,  todos  nos
entendemos bem, podemos confiar no que ouvimos, estamos seguros a maior
parte do tempo e raramente ficamos desconcertados ou somos surpreendidos.
Nunca somos estranhos entre nós. Podemos discutir — mas são discussões
amigáveis,  pois  todos  estamos  tentando  tornar  nosso  estar  juntos  ainda
melhor  e  mais  agradável  do que até  aqui  e,  embora  levados pela  mesma
vontade de melhorar nossa vida em comum, podemos discordar sobre como
fazê-lo.  Mas nunca desejamos  má sorte  uns aos  outros,  e podemos estar
certos  de  que  os  outros  à  nossa  volta  nos  querem  bem.  (…)  Quando
passarmos por momentos difíceis e por necessidades sérias, as pessoas não
pedirão fiança antes de decidirem se nos ajudarão; não perguntarão como e
quando retribuiremos, mas sim do que precisamos. (…) E assim é fácil ver
por que a palavra “comunidade” sugere coisa boa. (BAUMAN, 2003, p.9)

O conceito de comunidade trazido por Bauman nos parece quase utópico e impossível

para descrever um conjunto de pessoas, mesmo que ficcional, no espaço citadino hoje. No

prédio ainda podemos ver a união do povo, embora esse grupo de pessoas que vivem e/ou se

refugiam não atenda a esse ideal de comunidade, eles são o conjunto de pessoas que mais

chegam perto dessa definição no romance. Por exemplo, em meio ao calor da cidade em

movimento e  de suas demandas,  o  prédio é  um lugar  de conforto que,  em razão de suas

refrescantes águas no primeiro andar, reúne um grupo de pessoas, como podemos observar no

trecho abaixo:

com os pés doloridos, o Carteiro fez um desvio, antes de ir pra casa, porque
passara a tarde toda imaginando o momento em que o fim do expediente o
fosse encontrar de pés mergulhados nas águas frescas do prédio da Maianga
— dá licença... 
 teve  que  dizer,  pois  outros  pés  já  lá  se  encontravam,  numa espontânea
reunião  humana  que  se  aglomerava  ali,  e  mais  apertados  do  que  possa
parecer, aqueles que por alguma razão e cansaço foram tomados pela mesma
ideia (OT. p.259)
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Não só as águas  refrescantes  que atenuam o calor  dos  dias  luandenses  levaram o

Carteiro para o prédio na Maianga. O Carteiro não vive naquele espaço, mas é tratado como

um igual, é bem-vindo. O local só é um espaço de calmaria e de relaxamento porque os que

ali estão vivem ou ao menos tentam viver em igualdade, respeitando e ajudando um ao outro.

Por isso o Carteiro sempre retorna ao prédio, porque naquele espaço há duas coisas que são

raras e necessárias na cidade: a água e uma comunidade.

Embora a construção do prédio aponte para a individualidade, pois o prédio separa

quem ali vive do resto da cidade, essa separação acaba por criar uma convivência que não

vemos  nos  outros  espaços  da  narrativa.  Bauman afirma  também que em nossos  “tempos

implacáveis”,  a  existência de uma comunidade  é utópica.  Vivemos em tempos em que a

individualidade se faz cada vez mais presente e que para isso a separação da sociedade em

grupos nos quais há os menores e os poderosos parece ser inevitável.  Desse modo, como

vemos no romance, entre os que não têm poder social,  ainda há uma possibilidade de se

formar uma comunidade, porque na fraqueza o comunitário é importante para que haja a

resistência. Segundo o filósofo: 

O que  essa palavra  evoca  é  tudo  aquilo  de que sentimos  falta  e  de que
precisamos para viver seguros e confiantes. Em suma, “comunidade” é o tipo
de mundo que não está, lamentavelmente, a nosso alcance — mas no qual
gostaríamos de viver e esperamos vir a possuir. (...) “Comunidade” é nos
dias  de  hoje  outro  nome  do  paraíso  perdido  —  mas  a  que  esperamos
ansiosamente  retornar,  e  assim  buscamos  febrilmente  os  caminhos  que
podem levar-nos até lá. Paraíso perdido ou paraíso ainda esperado; de uma
maneira ou de outra, não se trata de um paraíso que habitemos e nem de um
paraíso que conheçamos a partir de nossa própria experiência. Talvez seja
um paraíso precisamente por essa razão. A imaginação, diferente das duras
realidades da vida, é produto da liberdade desenfreada. Podemos “soltar” a
imaginação,  e  o  fazemos  com  total  impunidade  —  porque  não  teremos
grandes chances de submeter o que imaginamos ao teste da realidade. Não é
só a “dura realidade”, a realidade declaradamente “não comunitária” ou até
mesmo hostil à comunidade, que difere daquela comunidade imaginária que
produz uma “sensação de aconchego”. (BAUMAN, 2003, p. 10- 11)

Embora a  comunidade trazida por Ondjaki  em  Os Transparentes  não seja  perfeita

como a descrita por Bauman, ela é a única que consegue se contrapor à vida individualista da

cidade, onde cada um vive por si e a busca de poder é constante. Ela é a comunidade ainda

possível em nossos tempos. Até mesmo o ambicioso JoãoDevagar – de quem trataremos no
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próximo capítulo – não deixa a ambição interferir muito em sua vida em comunidade, embora

seu  comportamento  aponte  para  o  início  de  uma  mudança  de  configuração  na  vida  dos

moradores no prédio. 

Retomando o que dissemos anteriormente sobre os dois grandes bens que o prédio

possui, a água e uma vida em comunidade, podemos inferir que esses dois elementos que o

prédio tem em abundância poderiam salvar a cidade. Se a vida em comunidade fosse uma

realidade na cidade ela não chegaria a queimar. Mas o desejo individual vence o direito de

todos. O prédio tem o que poderia salvar a cidade e isso também é o que poderia fazer a urbe

funcionar de uma forma mais justa.

  O comunitarismo existente dentro do prédio se contrapõe ao seu aspecto destruído

pelos impactos do egocentrismo causado pela sede de poder. Então ao mesmo passo que ele e

representa uma comunidade e união, ele representa o individualismo. Ao mesmo tempo que o

prédio une  aqueles  que  compartilham o seu espaço,  ele  exclui  essas  pessoas  do resto  da

cidade. A própria configuração espacial do interior do prédio separa quem pertence àquele

ambiente. Só quem conhece bem o prédio consegue chegar nos andares de cima. As águas,

que ali são abundantes também dividem e particularizam aquele espaço dos demais, que têm

carência de água.

Por fim, podemos concluir que esse espaço é um microcosmos da Luanda construída

pelo autor  e  que,  em toda  sua  concepção,  há  paradoxos  reflexivos desse  espaço citadino

erguido entre o concreto e humano, entre a desesperança e resistência. Ainda há união nesse

espaço, mesmo entre ruínas, mesmo em meio ao caos, há uma Luanda que sonha.
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4 - AS IDENTIDADES E A CRISE

Pensar nessas sociedades, através da arte e da literatura, é reavaliar como pensamos

essas sociedades e o que de fato mudou depois das lutas. O que temos no fim de tudo “não é a

história das mudanças de regimes políticos, mas a das relações de produção que determinam

as forças políticas de dominação” (CHAUÍ, 1984, p. 73).

Os personagens que outrora refletiam a utopia de uma nova Angola agora sucumbem à

desilusão  e  ao desespero,  chegando  a  reproduzir  os  atos  corruptos  de  quem se  encontra

próximo ou no poder. Por isso, para a arte que traz como tema a distopia, o estudo do sujeito e

das identidades é primordial, pois os personagens refletem em sua composição a desordem

social. 

Um  dos  traços  característicos  dessa  desordem  é  a  invisibilidade  dos  sujeitos

marginalizados  e/ou subalternizados  diante dos  novos poderes  estabelecidos.  Deste  modo,

discutir  como  tais  subjetividades  são  narradas  torna-se  necessário  para  problematizar  a

contemporaneidade.  O  interesse  do  pós-modernismo  no  sujeito  é  explicado  por  Linda

Hutcheon: 

A coincidência dos interesses da crítica e da arte – a ênfase que as duas tem
em comum com a natureza ideológica e epistemológica do sujeito humano –
caracteriza  mais  um desses  pontos  de  interseção que  podem definir  uma
poética pós-modernista.  Em termos  mais  específicos  esse é  um ponto  de
desafio  a  qualquer  teoria  ou  prática  estética,  ponto  que  presume  um
conhecimento sólido e confiante sobre o sujeito ou então deste se afasta por
completo. E tanto a teoria como a arte colocam esse desafio em prática por
meio de sua consciência em relação à necessidade de situar ou contextualizar
a discussão realizada sobre a subjetividade de qualquer atividade discursiva
(inclusive  a  própria  atividade  da  teoria  e  da arte)  dentro da  estrutura da
história e da  ideologia.  (...)  Como Derrida costuma afirmar,  “O sujeito  é
absolutamente  indispensável.  Eu  não  destruo  o  sujeito:  eu  o  situo”  (in
Macksey e Donato 1970,1972, 271). E situá-lo, segundo o pós-modernismo
é  reconhecer  diferenças.  (...)  Situar  é  também reconhecer  a  ideologia  e
sugerir  noções  alternativas  de  subjetividade  (Huyssen  1986,  213).
(HUTCHEON, 1991, p.204)
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Logo, o que pretendemos aqui é mostrar como esses sujeitos se apresentam na obra, e

em alguns momentos, em contraposição a um projeto ideológico da literatura angolana do

período das lutas de libertação. Ainda há dominação, mas é uma outra dominação.

Segundo Paul Ricoeur (1991) a formação da identidade do personagem/sujeito está

diretamente  ligada com as experiências registradas  ao  longo de  sua vida.  A partir  dessas

vivências,  os  personagens  são  introduzidos  no  romance,  pois  suas  trajetórias  determinam

como são socialmente alocados na Luanda fictícia de Ondjaki. Ao mesmo tempo em que são

construtores dos espaços aos quais circulam, são produtos dele.

Embora o estritamente local interfira nessa construção de identidade, outras variáveis

são importantes  quando se pensa nesse homem, que,  em decorrência do neocolonialismo,

continua recebendo influências de outros locais, “dos seus novos colonizadores”. Stuart Hall

afirma que “é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem

enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural”  (HALL, 2011, p.  42).

Aqui nos ateremos a como essa infiltração, que também se dá através de um viés econômico,

é preponderante para se pensar alguns personagens. 

Ao longo deste  capítulo consideramos  um reflexo da Luanda contemporânea  e  da

configuração de uma sociedade que se formou no período pós-independência. Mas devemos

salientar que o regime político-econômico e as identidades que aqui pretendemos analisar, são

pensadas segundo a história de um povo submetido ao colonial e agora neocolonial. Para tal o

capítulo é dividido em duas unidades. A primeira parte se ocupa em analisar os agentes da

opressão, o lado subalternizador. Já na segunda parte trataremos do homem subalternizado,

mais precisamente, do protagonista do romance, Odonato.

4.2 - Corruptos e corruptores 

Boa parte  das obras literárias que tentam contar e  recontar essa nova Angola,  que

compreende o período pós-colonial, se ocupa em trazer um cenário que mostre a mudança de
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caminho, na qual o sonhado país democrático dá lugar ao retrocesso. No artigo “Utopias e

Aporias: O Calibre dos Sonhos de uma Nação”, a estudiosa Sheila Khan aponta como as

determinantes que mudaram a história política no país figuram nas obras Maio mês de Maria,

de  Boaventura  Cardoso  e  Geração da Utopia,  de  Pepetela,  refletindo a  desesperança,  as

desigualdades e uma estagnação no que tange à política, visto que para grande parcela da

população nada mudou: 

Neste tempo, uma total discrepância e paradoxo se erguem, pois o tempo da
pós-utopia,  supostamente  revezado  pelo  tempo  pós-colonial,  sendo  este
pensado por muitos como o tempo de liberdade, igualdade e democracia,
apresenta-se  agora como um ‘pós’ enviesado,  desnorteado,  esvaziado  dos
valores de moral que, anteriormente, o enobrecia. O pós-colonialismo, em
ambas  obras,  anuncia-se  vivamente como “regresso  do  colonizador”  (ver
SANTOS,  2007:15)  não  na  costumeira  do  homem  ocidental,  mas  ao
contrário,  pela  continuação  perniciosa  e  perversa  das  práticas  de
diferenciação e do empobrecimento sociais realizadas por aqueles que, antes,
se entregaram a construção dessa mesma moral utópica, o que nas palavras
de Boaventura Souza Santos implicou “o ressuscitar de formas de governo
colonial, tanto nas sociedades metropolitanas, agora incidindo sobre a vida
dos  cidadãos  comuns,  como  nas   sociedades  anteriormente  sujeitas  ao
colonialismo europeu”(KHAN, 2012, p. 62)    

Os Transparentes apresenta o mesmo cenário e mudança de perspectiva ideológica

para  a  literatura.  Para continuarmos pensando nesse “pós”,  traremos  agora  para a  análise

personagens que são os agentes construtores dessa nova Angola. Examinaremos personagens

que, como Khan bem define, são esvaziados de valores morais. Os mesmos atuam no romance

como os agentes construtores da barbárie que segue sendo arquitetada a cada página. Cada

um, a seu modo, contribui para os processos de invisibilidade do homem pobre e para o total

“esgarçamento” da cidade, que chega aos seus limites.

O  romance  procura  trazer  o  ex-cêntrico  para  um  lugar  de  destaque  na  narrativa,

priorizando  o  problema  do  homem  subalternizado,  porém,  para  evidenciar  sua  posição

apresenta  também personagens  que  representam o  outro  lado  dessa  relação.  O  lado  dos

vencedores é tratado no romance de variadas formas, mas todas convergem em uma vontade

de mostrar o lado mais perverso do homem numa sociedade capitalista. 

Os antagonistas da trama mostram que não há um só inimigo, mas sim uma rede, na

qual os beneficiados dependem uns dos outros. Essas ações que beiram uma espécie de vilania
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estão  representadas  a  partir  de  pequenos  gestos  como demonstração  de  abuso  de  poder,

pequenas ações  corruptas  até  grandes projetos  como decisões que não  levam em conta  a

segurança  do  povo.  Para  esses  personagens  o  importante  é  atingir  o  emburguesamento

almejado, independente dos meios utilizados para chegar a esse fim.  

Temos então um quadro completo, que apresenta os dois polos opostos que constroem

essa relação: subalternizado e subalternizador. Mais do que apresentar os dois lados, o autor

evita que essa polarização seja tão marcada, embora presente de alguma forma. Por mais que

seja estabelecida uma separação clara entre vítima e agente dos processos subalternizadores e

de separatismo socioeconômico, há personagens que ficam em um entre-lugar dessas relações.

Por  exemplo,  ao  mesmo tempo  que  o  governo  pode  fazer  tudo,  até  mesmo intervir  em

fenômenos naturais, ele é totalmente dependente da iniciativa privada. 

Se esquematizarmos esses personagens que visam e agem sempre em prol do aumento

do poder econômico, podemos colocá-los como uma escala crescente do poder nos centros

urbanos dos países  periféricos,  tendo como o ponto máximo dessa escala DomCristalino.

Dentre esses personagens podemos destacar: empresários que tem muito poder na economia

do país, membros do governo e funcionários públicos e por último o homem pobre que usa a

corrupção e a boa fé do seu próximo para ascender. 

O desejo de poder molda as suas personalidades, interfere significativamente em suas

ações. Nessa Luanda fictícia, que muito se assemelha à real, o poder financeiro é para poucos,

e por esta razão é o grande divisor dessa sociedade. Esse desejo marcado de ascensão e de

poder, que é cruel, corrupto e excludente, age como uma venda que impossibilita o sujeito de

ver o outro, ou melhor, os outros. Dito isso, sobre poder Foucault afirma:

“(...) o poder não é algo que se adquire, arrebate ou compartilhe, algo que se
guarde ou deixe escapar; o poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em
meio  a  relações  desiguais  e  móveis;  que  as  relações  de  poder  não  se
encontram  em  posição  de  exterioridade  com  respeito  a  outros  tipos  de
relações  (processos  econômicos,  relações  de  conhecimentos,  relações
sexuais),  mas  lhe  são  imanentes;  são  os  efeitos  imediatos  das  partilhas,
desigualdades  e  desequilíbrio  que  se  produzem  nas  mesmas  e,
reciprocamente,  são  as  condições  internas  destas  diferenciações”
(FOUCAULT, 1999, p. 89) 

Partindo do que Foucault diz é possível analisar essas relações de poder no romance

tendo como ponto de partida os processos econômicos. No topo dessas relações não vemos os
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governantes, mas sim um representante do poder financeiro da indústria. DomCristalino é um

dos nomes que levam a cidade de Luanda ao incêndio que inicia e finaliza a narrativa. É

através de sua influência que parte das negociações da CIPEL são levadas a diante.

O nome do personagem deixa bem claro a sua posição social, antes de tudo por ser

conhecido  como “Dom”,  que  é  um título  honorífico  de  tratamento,  utilizado  para  tratar

príncipes e pessoas da realeza. A ironia da escolha do nome se dá pelo contraste, Cristalino,

com a obscuridade de suas ações. Sem falar do valor financeiro atribuído à pedra e à água,

cuja responsabilidade de distribuição está em suas mãos. 

Privatizar todo o abastecimento de água é ter total controle de uma cidade, pois a vida

na  urbe  depende muito de um abastecimento eficiente e  que  atenda toda  a  cidade.  Há a

transformação de um bem, que deveria ser comum a todos, em capital, e por consequência

uma relação econômica na qual um lado é totalmente dependente, tal qual aponta Marilena

Chauí acerca de um bem natural:

Visto que iremos explorá-la para obtenção de lucros, não é uma coisa, mas
capital. Ora, sendo propriedade privada capitalista, só existe como tal se for
lugar  de trabalho. Assim a montanha não é  uma  coisa,  mas uma relação
econômica, portanto relação social. (CHAUÍ, 1984, p. 17)

 

O personagem representa o poder dos grandes empresários, a população é dependente deles e

o governo também.

Ao  contrário  de  outros  personagens,  DomCristalino  é  descrito  de  forma  menos

caricata. Os personagens que na narrativa representam os políticos agem de forma exagerada,

supervalorizando o seu poder, que é sempre submisso a alguma instância, seja dependente de

outro político, ou mesmo da iniciativa privada. Em suas aparições há uma necessidade de

marcar  a  sua  diferença  e  fazer  uso  de  privilégios  que  eles  mesmos  inventam,  seja  para

estacionar ilegalmente ou para usar uma sirene no carro e fugir do trânsito caótico da capital. 

É  sobre  os  representantes  desse  Estado  que  aqui  falamos,  pois,  suas  ações  são

determinadas segundo o interesse próprio e o interesse da classe dominante. A política aparece

no  romance  como mais  uma forma de  enriquecimento.  Essas  representações  de  políticos

corroboram com a visão que o jornalista e ativista político Rafael Marques tem de Angola. O
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ativista  defende  que  em  Angola  a  política  é  uma  forma  “mais  simples”  de  ascender

financeiramente, pois:

o  que  houve,  no  entanto,  durante  muitos  anos,  foi  a  normalização,  a
institucionalização  da  corrupção.  As  pessoas,  em  determinada  altura,
passaram a acreditar que a corrupção era um modo de vida, que era normal
as pessoas ascenderem aos cargos do governo para saquearem os cofres do
Estado. (MARQUES, Rafael. Apud: MANTOVANI, 2012, s/p)

Os políticos que construiriam a utópica Luanda de calmaria, sonhada por Odonato, se

rendem aos privilégios da burguesia, e agem o tempo todo em razão de seu próprio benefício.

O Ministro, personagem que não tem muita evidência no romance, aparece em situações de

abuso de poder, e em negociações da CIPEL, com o Dom Cristalino, para quem olha com

“um olhar quase humilde” (OT, p. 190). Como o governo corrupto reproduzido precisa de um

aliado do grande empresariado no poder, é o Ministro o representante dessa aliança.

Pensar em como esses personagens se comportam na narrativa é retomar o discurso de

Amílcar Cabral, que previa a possível desilusão com o futuro dos países africanos que naquele

momento lutavam pela liberdade:

Para manter o poder que a libertação nacional põe nas suas mãos, a pequena
burguesia  só tem um caminho:  deixar  agir  livremente as  suas  tendências
naturais de emburguesamento, permitir o desenvolvimento de uma burguesia
burocrática e de intermediários do ciclo de mercadorias, transformar-se em
pseudo-burguesia  nacional,  isto  é,  negar  a  revolução  e  enfeudar-se
necessariamente ao capital imperialista.  Ora, isso corresponde à situação
neocolonial, quer dizer, a traição dos objetivos da libertação nacional.
Para  não trair  esses  objetivos,  a pequena burguesia só tem um caminho:
reforçar  sua  consciência  revolucionária,  repudiar  as  tentações  de
emburguesamento e as solicitações naturais de sua mentalidade de classe,
identificar-se com as classes trabalhadoras, não se opor ao desenvolvimento
normal do processo da revolução. (CABRAL, 1980, p. 40-41, grifo do autor)

O comportamento do Ministro é regido por essa traição dos “objetivos da libertação

nacional”.  Suas  ações  deixam claro  o afastamento  de um ideal  político,  construindo uma

trajetória na política voltada para si, ele participa dessa aliança que ergue o neocolonialismo. 

Há  personagens  envolvidos  na  política  com  apenas  funções  burocráticas.  São

personagens perdidos no meio dessas redes de poder, que só estabelecem suas funções quando
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atuam  em  nome  do  governo  fazendo  valer  sua  autoridade,  encontrando  uma  nova

possibilidade  de  crescimento  econômico.  Segundo  René  Holestein  essa  é  uma  realidade

pungente quando se trata da forma como o ambiente político é construído hoje nos países

africanos:

(...) é preciso negar-lhes a denominação de elite. Muitas vezes os dirigentes
africanos chegam ao poder quando estão longe de ser ricos. Servem se do
poder para acumular bens de todos os tipos, através de uma apropriação de
terrenos  de  campos  de  cultivo,  de  operações  fraudulentas  por  ocasião  a
atribuição de mercados públicos, do recebimento de avultadas comissões –
há mil maneiras de enriquecer. Estabelece-se assim, uma cumplicidade mais
ou menos mafiosa entre os dirigentes políticos e os operadores econômicos.
(HOLESTEIN, in KI-ZERBÔ, 2006, p. 67)

Em Os Transparentes, há um distanciamento de um otimismo sempre característico da

obra de Ondjaki, mesmo com um humor ácido e crítico,  o trágico parece tomar conta da

trama. O pitoresco está presente, mas se ri do trágico e do absurdo. Esse recurso, de trazer um

humor, que deixa o leitor ou o espectador desconcertado, é muito usado hoje quando se trata

de disseminar os discursos das minorias. É uma verdade tão cortante e presente que, quando

trazida com esse tom irônico, o tema passa a ser repensado. Esse mesmo humor é utilizado

para  compor  alguns  desses  personagens,  por  exemplo  o  assessor  PranchaSantos  e

JoãoDevagar, que ora são cruéis, ora são engraçados. 

 A ironia, o humor, usados dão certa leveza para um tema que é de difícil discussão. E

mais  do  que  isso,  serve  como uma  forma de  relegar  esses  personagens  a  algum tipo  de

inferioridade, devido as suas identidades que beiram o ridículo.  

A falta de jeito e a ostentação excessiva do Assessor, a submissão do Ministro, e as

aparições  dos fiscais  do governo DestaVez e DaOutraVez divertem o leitor,  mas  também

mostram facetas diferentes da corrupção. A partir do momento que nos damos conta da ironia

presente nessas construções, o descontentamento e o choque com realidade, da qual a história

é  tributária,  se  misturam com o  tom humorístico,  fazendo o  receptor  questionar  o  que  é

engraçado e do que se pode rir. 

A estratégia  caricata  de  composição se  confirma através  de algumas passagens do

romance nas quais esses personagens cometem pequenos atos corruptos, trançado assim um

quadro que contribuirá  para  que  se desacredite  desses  sujeitos.  Os falares  exagerados,  as
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roupas de cores extravagantes como roxo, que é preferida por SantosPrancha, assessor do

Ministro são um exemplo dessa descrição cômica, que vem sempre ao lado de críticas.

A  inutilidade  de  Prancha  é  evidenciada  em  suas  aparições:  “Prancha  movia-se

lentamente,  fazia  dos  gestos  e  dos  assuntos  de  trabalho  motivo de  arrastamento  da  vida,

encenando  uma  importância  que  nunca  havia  tido”  (OT,  p.98).  A  indiscrição  e  a

impossibilidade de preencher o cargo de assessor são evidentes. Aí é bem clara a política

como estratégia de emburguesamento: “A sua ascensão se dera rapidamente devido aos seus

laços com o camarada Ministro, mudou da cerveja para o whisky e ganhou o hábito de ralhar

com a sua secretária” (OT, p.110). 

Sua aparência e jeito constroem uma imagem do emergente político, revelado através

do apreço pelo whisky e por um comportamento típico do emergente social, com falares que

remetem aos colonizadores culturais da elite, Brasil e Estudos Unidos. Pensamos aqui nesses

lugares como os grandes influenciadores  da cultura ocidentalizada em Angola,  através  da

cultura de massa e de formas midiáticas como filmes, música e novela. Ao se distanciar dos

falares do seu povo e adquirir traços de fala desses dois países, esta nova burguesia reitera que

ascender no capitalismo e trazer consigo as “vestes” desse sistema é também estar mais perto

de  um modo  de  vida  ocidentalizado.  Os  hábitos  culturais,  mais  precisamente  a  fala,  são

formas de fazer essa demarcação, visto que a expressão linguística é também um modo de

divisão das classes sociais.

Outra questão que entrecorta as relações entre tais personagens é o fato de que a classe

política  apresentada  no  romance  se  inseriu  no  meio  político  através  de  nepotismo  e/ou

influência. A primeira dessas relações por influência é gênese de todas, o Ministro está no

poder também para atender aos interesses de DomCristalino, como o texto parece indicar. É

através dele que se deu a entrada do assessor na política, o mesmo ocorre com seus sobrinhos,

os fiscais DestaVez e DaOutra: 

– camarada Nelucha, nós temos uma condicionante de sobrinhagem!
– o quê?
– é isso mesmo – riram os dois, saindo do apartamento.-não é preciso dizer
que  ambos  os  dois  somos  sobrinhos  do  senhor  Assessor  do  camarada
Ministro! (OT, p.141)

– somos DestaVez e DaOutra, os fiscais.
–fiscais? de que Ministério?
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– de vários
–vários? Mas quais?
–vários, quer dizer, também os que implicam esse tipo de autorização.  (OT,
p. 226)

Esses personagens não têm nenhuma função empregatícia específica, apenas vivem da

prática do suborno, que para uma cidade como a Luanda recriada por Ondjaki, repleta de

trabalhadores informais pode ser exercida com muito êxito. Seus nomes aparecem como um

jogo de palavras que brinca com a ação das pessoas que recebem qualquer tipo de suborno,

como um “Dessa vez pode passar” ou “Dessa vez aceitarei o dinheiro” e “Da outra também”.

São esses personagens que vão introduzir uma outra forma de exercer o poder. Se nas bases da

relação entre população e governo vemos esses processos corruptos, essa cadeia é inevitável.

É a partir dessas bases que se comprova no romance a tese da corrupção como instituição em

Angola, ao menos nessa Angola fictícia. Cabe assinalar que isso ocorre não só no país fictício,

mas o mesmo ocorre na Angola real, por isso a crítica do romance mostra-se tão contundente. 

Os irmãos DestaVez e DaOutra estão na base de um sistema governamental que se

encontra quase em sua totalidade corrompido. Esses atos corruptos e abuso de poder que

começam nas pequenas instâncias do governo, cargos fantasmas e situações ilegais tomam

conta de tudo. Foucault pensa sobre isso, e explicita como os “casos menores” de relações de

poder tomam grandes proporções, e no fim, são elas que regem toda a sociedade:

 Se e é verdade que estas pequenas relações de poder são com frequência
comandadas, induzidas do alto pelos grandes poderes de Estado ou pelas
grandes dominações de classe, é preciso ainda dizer que, em sentido inverso,
uma  dominação  de  classe  ou  uma  estrutura  de  Estado  só  podem  bem
funcionar se há, na base, essas pequenas relações de poder. (FOUCAULT,
2003, p. 231)

Seguindo essa corrupção que se dá nas  bases das relações de poder trataremos de

JoãoDevagar,  que  se  encontra  em  um  entre-lugar  de  oprimido/opressor.  Com  esse

personagem, o autor vai trazer a corrupção como uma forma mais fácil de sobrevivência. O

personagem representa os que veem o ato enganador como a única forma de sobressair, de

não ser mais um que sofre com a pobreza e o esquecimento, e assim deixar a condição de

subalternizado, mesmo que para isso passe por cima de princípios morais.
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Para analisarmos esse comportamento retomamos a afirmação de Rafael Marques. A

fala do jornalista dialoga com o romance, evidenciando a banalização do ato corrupto que se

dá inicialmente nas instâncias políticas e chega ao povo como um modelo a ser reproduzido.

JoãoDevagar metaforiza o homem já não consegue viver longe do ato corrupto, porque esse

lhe parece a única forma sair da situação de subalternizado, assim como vivem os outros que

lhe são semelhantes.  

O homem pobre que se utiliza da crença,  da necessidade e da fragilidade do outro

convive com o protagonista, que é quase o seu contrário. Enquanto JoãoDevagar perde seus

valores em busca de poder, seu vizinho e amigo Odonato, homem destituído de valor por

aquela sociedade, luta para manter seus direitos e seus valores. Alguns momentos da narrativa

parecem realçar a igualdade de situações em que cada um se encontra e a diferença contrária

de suas escolhas. Desse modo, a comoção e o espanto de JoãoDevagar, presentes nas suas

falas, parecem trazer para uma justificativa para o caminho que opta seguir, pois há o intuito

de fugir do apagamento social, mesmo que a via para isso não seja a honesta. Em razão disso,

suas ações são rechaçadas  por personagens como Odonato.  

JoãoDevagar vai  adquirir  essas  características  em razão das circunstâncias  em que

vive. Ao pensar na situação do homem em meio à crise da sociedade pós-moderna Bordini

afirma que:

 O indivíduo pós moderno, portanto, vive imerso em situações de crise, das
quais o choque se torna tão habitual que o desestabiliza tanto em relação a si
mesmo quanto aos outros. Daí ser capaz de violências como genocídio e o
terrorismo, para não falar do crime cotidiano nas grandes cidades (...) bem
como um indiferentismo ante a carência e a dor alheias. (BORDINI, 2007 p.
54) 

Esse  caminho  que  o  coloca  em  um  entre-lugar,  no  qual  é  subalterno  e  também

subalternizador, o faz reprodutor de um estereótipo que acompanha o homem pobre que pensa

em ascender de uma condição periférica: o estereótipo do malandro. Em certos momentos

podemos ler o personagem como aquele que usa da sua esperteza para a ascensão. 

Há novamente o uso de um tom humorístico nessa construção, que questiona a posição

desse personagem no meio das polarizações sociais presentes no romance. Até mesmo por

trazer o termo malandragem parece amenizar, discursivamente, suas ações, mas embora essa

imagem seja transmitida através da análise do personagem, perceberemos a seguir que os atos
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de  JoãoDevagar  se  configuram  como  mais  uma  forma  de  exploração  a  qual  o  povo  é

submetido. Neste caso a utilização do trabalho e da boa vontade do outro vem de alguém que

se encontra no mesmo meio que o explorado, o que poderia ser, de alguma forma, até mais

cruel.

Mais uma vez o nome do personagem é importante no que tange à construção de sua

personalidade.  Trata-se  de  um  homem  que  aos  poucos,  através  da  boa  retórica  vai

convencendo  as  pessoas  para  seguir  com  as  suas  empreitadas.  Podemos  ver  essas

características expressas em sua primeira aparição no romance:

JoãoDevagar  limpou  o  suor  da  testa,  ajeitou  nas  mãos  um  bloco  onde
anotava as dívidas e os acertos financeiros das kínguilas que tinham assento
no passeio exterior do prédio, não eram controladas como ele mesmo fazia
questão de sublinhar <<apenas aconselhadas nesse complicado mundo das
globalizações econômicas>>.
na  realidade,  JoãoDevagar  (…)  apenasmente   fazia  uso  do  seu  poder
palavroso e uma vez ou outra recorria à superficial violência.” (OT, p. 103)

Além do seu dom com as palavras,  essa primeira aparição já nos mostra muito do

caráter do personagem. Aos poucos, sua trajetória passa a ser, na narrativa, um exemplo claro

de escalada ao poder, partindo de uma base ainda muito elementar e posteriormente se aliando

a diversas instâncias nas quais há algum tipo de dominação social. Esse processo se inicia

quando JoãoDevagar, que explorava as kínguilas próximas ao seu prédio, passa a estabelecer

acordos com os fiscais do Ministério: DestaVez e DaOutra: “JoãoDevagar, contente, apertou a

mão e despediu-se dos fiscais, ele também era amigo do dinheiro, sobretudo do fácil, e de fato

concordava com que  o terraço estava  subaproveitado e era,  talvez,  um bom lugar  para a

atividade cinéfila” (OT, pág. 147).

Ao longo da narrativa, o personagem vai se associando a outras formas de poder, que

mostram diferentes formas de controle de massa ou de um indivíduo em questão. Sua grande

primeira empreitada é a construção do Cinema Galo Camões, o qual representa o controle que

a mídia tem na vida do homem pobre e da classe média. A possibilidade de abrangência e de

controle de discurso que as formas de representação artística, sobretudo as populares, têm na

construção do pensamento do homem nas sociedades contemporâneas é representada por esse

primeiro movimento de Devagar.  O cinema que, de sua concepção até sua realização não

passa apenas de um modo de entreter aquela população, carente de uma distração, no fim é
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mais uma forma de convencimento, pois os que lá frequentam entretém consigo mesmos, já

que o cinema era deficiente, assim como o galo ao qual homenageia.

Já outra forma de controle de massa que JoãoDevagar começa a empreender é o uso da

religião como uma forma de obtenção de poder. O personagem cria a Igreja da Ovelhinha

Sagrada, onde tudo que a envolve beira um tom sarcástico e de crítica às igrejas protestantes.

Assim, mais uma vez, essa escalada dialoga com as formas de controle social e como elas se

inserem no contexto angolano. 

Por último, ao trazer prostitutas europeias para Angola, o personagem exemplifica um

outro tipo de controle, o advindo das questões de gênero, no qual o homem tem mais poder

social que a mulher. Isso acontece ao mesmo tempo em que há uma inversão de um sistema

de poder que se faz presente em todas sociedades: dessa forma é o africano quem explora o

europeu. Podemos  dizer  que  há,  mesmo que de forma indireta,  a  reprodução da máxima

defendida por Rafael Marques, tanto pelas atitudes do personagem e como elas reverberam,

como pela não punição de seus atos, porque afinal de contas, numa sociedade em que o ilícito

é uma forma de sobreviver, a justiça raramente se faz presente.

Pensando nesses personagens, podemos ver que o poder se estrutura na narrativa como

um construto hierarquizado, que passa por várias classes e se manifesta de diferentes formas,

mas todas convergem para movimento pelo qual se coloca o “eu” como o centro das ações.

Tratar  desses homens é  pensar  nas  ações que  levam tantos  outros  a  um não  lugar  nessa

sociedade. Todo o caos construído por eles tem muito mais vítimas do que agentes.  Essa

minoria acaba por decidir, através de escolhas egoístas o futuro dos outros, que nada parece

importar. 

4.2 – Ninguém é cidadão

A  literatura  pós-moderna  apresenta  nos  romances  personagens  de  grupos

subalternizados que até então não figuravam no lugar de protagonistas com tanta regularidade.

Novos sujeitos são postos em cena, fazendo com que o discurso das minorias, assim como sua
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representatividade,  seja  mais  aparente  não  só  na  literatura,  mas  em  outras  formas  de

representação artística e de comunicação.

 Parte da produção artística e literária dos países periféricos procurara retratar a crise –

social, econômica e mesmo subjetiva – e os sujeitos que se encontram à deriva, em meio a

uma sociedade que não lhes  garante um lugar.  Essas são tônicas  que regem parte desses

romances, os quais vem imbuídos de discursos ideológicos.

 A construção  identitária  dos  personagens  que  compõem  essas  narrativas  e  suas

trajetórias agora são outras e reagem de acordo com essa nova sociedade, múltipla e sectária,

pois mesmo abarcando muitos grupos, produz pequenos nichos que se encontram em uma

posição de superioridade. Em parte da produção literária, os dilemas de uma elite detentora de

poder econômico e social dão lugar ao discurso do outro, no qual as classes abastadas ou “os

vencedores” perdem o seu lugar  central.  A ambientação das  histórias  se desloca para um

ambiente periférico, ou mesmo locais de reunião de grupos minoritários.  

As dores subjetivas e as dores do ser social se misturam, refletindo na constituição do

homem subalternizado que, ao não conseguir enxergar o seu lugar na sociedade em que vive,

passa a reconhecer a sua condição de excluído. 

Hall (2011) afirma que as identidades dos personagens da pós-modenidade refletem o

momento  histórico,  neste  caso  a  nossa  era  globalizada,  na  qual  tempo  e  espaço  são

preponderantes  para  a  construção  das  identidades  nos  meios  de  representação  (literatura,

cinema, artes plásticas e música). A respeito disso Linda Hutcheon afirma, por sua vez:

A arte e a teoria pós-modernistas têm reconhecido de forma autoconsciente
seu posicionamento ideológico no mundo, e têm sido estimuladas a fazê-lo,
não apenas como reação  a  essa  insultuosa  acusação  de  trivialidade,  mas
também por aquele ex-cêntricos, que antes eram silenciados, tanto os de fora
(pós-colonial) como os de dentro(...). (HUTCHEON, 1991, p. 228)

Aquele que antes não passava de um mero coadjuvante começa a se distanciar desse lugar

secundário,  e muda não somente a sua posição na narrativa,  mas também a sua forma de

representação.  

Em  Os transparentes, Ondjaki traz personagens que representam esses ex-cêntricos,

sendo o protagonista o grande representante do homem subalternizado no romance. Ondjaki

não traz um protagonista que vive nos musseques, ele vive na Maianga, bairro de classe média

baixa, mas que é impossibilitado de viver dignamente em razão das condições de trabalho e
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de oportunidades para viver de forma digna. A construção do personagem também é resultado

de um projeto ideológico-artístico que vem acompanhando as obras do autor até então e que

faz da literatura um modo de pensar Luanda e o homem da cidade. 

Parte das obras produzidas em Angola no período das guerras de libertação e nos anos

seguintes tem como ponto de interseção a construção de personagens que simbolizavam uma

descrença diante da política e das relações construídas pelo capital. Partindo de uma visão

política e ideológica aliada ao MPLA, os personagens tinham em comum uma descoberta e/ou

afirmação  da  força  do  angolano  diante  da  situação  do  país.  Assim,  esses  personagens

mostravam em sua construção uma vontade explícita e clara de construir um país justo e para

todos.

A arquitetura  do  protagonista  era  pensada  a  partir  do  desejo  de  trazer  símbolos

utópicos para luta, no qual uma imagem de força de caráter e uma vida baseada na ideologia,

ou mesmo um ponto de virada e tomada de atitude, eram importantes. Um exemplo muito

simbólico dessa construção de um herói  que simbolizaria  a  força de luta  pela nação é  o

protagonista Sem Medo, do romance  Mayombe, de Pepetela. As palavras de Laura Padilha

expõem a grandeza do personagem: 

O herói "luminoso" Sem Medo - cuja face humana e, portanto conflituosa,
não  se  escamoteia  -  vai  retomar  o  sonho  do  morcego,  personagem
denominado apenas como Ele. Este, conforme revela a narrativa, depois se
transforma, como todos os outros, em homem e seu traço distintivo lhe é
conferido pela busca incessante de fazer do mundo um lugar melhor, apesar
de  reconhecer  a  ovalidade  intrínseca  desse  mesmo  mundo.  (PADILHA,
2009, s/p)

A estrutura desse personagem dialoga com o momento que  o país vivia, incorporando

um discurso que naquele tempo parecia ter efeito. Um herói que reproduzia o discurso de

parte  da  camada  intelectual  envolvida  com  o  processo  de  libertação  nacional,  um  herói

humano, com todas as suas falhas, a fim de construir uma Angola melhor.

Já nos dias de hoje as necessidades do país não são mais as mesmas, a imagem que o

intelectual outrora tinha do país e das possibilidades de um futuro quase utópico caíram por

terra. Isso se reflete na literatura. Com isso e a crença de que o homem angolano no poder

faria do país um lugar com menos desigualdade se desfez no momento em que os interesses
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pessoais ultrapassaram a necessidade coletiva. Assim se desfez o sonho do herói e a crença de

que essa seria uma nova Angola.

A motivação de representar o herói, que com seu discurso e trajetória indica uma força

de mudança, já não se faz presente na prosa angolana porque a utopia que motivou a criação

dos  personagens  naquele  momento  anterior,  dá  lugar  a  um  sentimento  de  desengano  e

desesperança. 

As duas formas de criar um protagonista têm muitas coisas em comum, e talvez, uma

das maiores delas  é fazer com que essa construção questione quem é o homem angolano

diante  de  sua  sociedade,  evidenciando  sua  impotência.  Enquanto  a  primeira  procura

engrandecer esse homem, a evidenciada no romance aqui analisado procura mostrar como

esse projeto de engrandecimento se perdeu pela própria insuficiência do homem perante as

redes de poder. 

Em Os Transparentes o protagonista traz a  marca dessa desilusão.  A partir  de um

personagem que funciona como uma metáfora, Ondjaki ficcionaliza a realidade do homem

subalternizado nas sociedades urbanas periféricas. Através de Odonato7, podemos pensar no

homem que vive à margem e no seu não lugar em uma economia que invisibiliza e explora a

camada popular. A invisibilidade que toma conta de si já é presente na sua vida, quando o

enquadramos e percebemos como sujeito social que vive de modo precário e nem mesmo tem

seus direitos básicos garantidos, como alimentação. Mesmo com sua integridade corpórea,

Odonato já se sabe invisível. Partindo desse pressuposto, podemos então dividir o processo de

transparência de Odonato em duas fases. 

A primeira fase de sua transparência dá-se no momento em que esse homem se torna

apenas uma ferramenta de trabalho e para de existir como uma pessoa, e funciona como uma

peça  na  engrenagem burocrática.  A segunda  fase  é  quando  o  personagem  materializa  o

fenômeno de apagamento social e se torna gradativamente invisível. Há uma ligação direta

entre  essas  duas  formas  de  transparência:  as  duas  evidenciarão  o  lugar  (ou  não  lugar)

reservado para o homem pobre na grande capital.8

7 Relacionado a esta diminuição de sua massa corpórea está a escolha do nome Odonato. O nome do 
personagem pode ter sido retirado das odonatas, uma classe dos insetos, que compreende os animais 
que conhecemos por libélulas ou libelinhas. Esses insetos têm as asas transparentes, que são seu modo 
de sustentação no ar. Assim como acontece com as libélulas é a transparência que faz Odonato ir aos 
ares. 
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Alguns elementos na narrativa demonstram esse caráter duplo de sua invisibilidade,

um deles é o apreço que o personagem tem pelo passado. Odonato gosta de relembrar um

tempo  onde  tudo  parecia  estar  bem.  O  personagem  projeta  no  passado  uma  lembrança

sacralizada de um momento anterior, no qual ele ainda vislumbrava a possibilidade de um

futuro de paz vindouro. 

Logo após as lutas pela independência houve a guerra civil e, verdadeiramente, para as

camadas populares o país nunca se estabilizou. Essa paz anterior é ilusória, pois a calmaria

desse passado vinha apenas da esperança que até então não se havia perdido. Parte da tomada

de  consciência  que  é  decisiva  na  construção  do  personagem é  explicitada  por  deixar  de

acreditar nessa possibilidade, que em dado momento lhe parecia ser uma realidade palpável.

Ao olhar para a noite da cidade na berma do terraço do prédio,  Odonato reencontra essa

esperança perdida na tranquilidade e no escuro da noite. Na calmaria que substitui o amarelo

quente do sol e da vida urbana, reencontra o momento em que tudo poderia ficar bem.

O protagonista reflete em alguns momentos sobre seu estado: “– julgo que sofro da

doença de mal-estar nacional (...) – o país dói-me...” (OT, p.179). Então temos esse homem,

ciente da situação do subalterno em seu país, e mais que isso, ciente de sua incapacidade. O

que se percebe é que Odonato já perdeu parte de suas crenças e já agora acredita que ser forte

é não sucumbir a outras formas de sobrevivência, quase sempre aliadas ao ato corrupto.

Philip  Gourevich  questiona se “[s]er  posto diante da barbárie  não é um antídoto

contra ela?” (apud TODOROV, 2002, p.190), mas para Odonato, a barbárie é tão presente que

quando se toma consciência dela e quando esta se intensifica o sujeito já se encontra anulado

no jogo social e se entregar a essa transparência é a única saída. Transparecer é uma forma de

resistir a esse mundo.

A negação à existência nessa sociedade, nos faz retomar um poema de Agostinho

Neto, “Negação”, no qual o autor diz “Quero ascender, subir/ elevar-me até atingir o Zero / e

desaparecer./ Deixai-me desaparecer!” (NETO, 2009, p. 158). Ao apresentar essa revisitação,

a obra dá continuidade a um projeto não atingido. O escritor e sociólogo parece dizer que

ainda é necessário mostrar como o homem luandense é apagado nesse jogo social.

Essa referência a um projeto não atingido também fica clara em uma das falas do

personagem, na qual Odonato fala de um sonho e da sua impossibilidade de chorar:  

8 Fato aqui citado e que ocorre em todas as grandes capitais, seja de países pobres ou ricos. Isso é 
evidenciado pelo filme de Ken Loach, Eu, Daniel Blake, de 2016, que explicita o descaso do governo 
inglês com os protagonistas do filme. 
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<<as lágrimas é que limpam a tristeza...>> (...)
 – serei feliz quando as lágrimas regressarem de verdade. estou cansado de
falsas  sensações.  (...)  os  olhos  de  Odonato  já  não  sabiam  chorar  como
antigamente. (...) já havia pressentindo que as lágrimas eram um privilégio
dos que podiam chorar por dentro e por fora. 
Odonato passava a mão pelo rosto, agredia as vistas, provava a ponta dos
dedos e intensificava sua tristeza: 
há muitos seus olhos não podiam produzir sal. (OT, p.73)

Outra referência à produção de Agostinho Neto, agora no poema “Choro de África”,

que  trata  de  um choro  geracional,  que acompanha os  sofrimentos  do homem de  Angola,

roubado, escravizado, usurpado e explorado. Odonato já não pode sublimar a sua tristeza, o

choro  já  não  pode  limpar  o  seu sentimento.  Vejamos  como a  poesia  de  Neto  se  liga  ao

sofrimento e à percepção de sociedade que o protagonista do romance mostra ao longo da

narrativa:

O choro durante séculos
nos seus olhos traidores pela servidão dos homens
no desejo alimentado entre ambições e lufadas românticas
nos batuques choro de África
nos sorrisos choro de África
nas fogueiras choro de África
nos sarcasmos no trabalho na vida choro de África
(...)
O choro de África é um sintoma

Nós temos em nossas mãos outras vidas e alegrias
desmentidas nos lamentos falsos de suas bocas 
      – por nós!
E amor
e os olhos secos. 
Renata, não há esses dois últimos versos, em vermelho, na minha edição, 
eles aparecem diferentes mas em outro poema, Criar
(NETO, 2009, p. 120-121)

 A rotina e a necessidade de um trabalho que garanta o mínimo para a sua família fa-

zem com que ele perca o direito de alçar novas perspectivas. A impossibilidade de mudança

e/ou ascensão faz com que parte dele seja sublimada em razão de ações que são necessárias

para a sobrevivência, pois como formula Homi Bhabha a “existência hoje é marcada por uma
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tenebrosa sensação de sobrevivência” (BHABHA, 1998, p. 19).  Ondjaki traça um percurso

dessa transparência que começa a se mostrar quando o personagem é inserido no mercado de

trabalho. 

O primeiro sinal  do apagamento é o empobrecimento de suas habilidades motoras,

quando inserido num sistema de trabalho baseado no modelo do “Paradoxo de Smith”, tam-

bém conhecido como modo de “produção fordista”, no qual o trabalho se constitui em uma

monótona linha de montagem. Uma das primeiras perdas de Odonato é condicionada pelos

movimentos repetitivos que são a marca dessa forma de trabalho. Com isso as suas mãos são

as primeiras que começam a perder algumas aptidões e no lugar dessas habilidades instala-se

o trabalho repetitivo, a vida programada para a servidão:

Odonato observa as pessoas atentando aos modos de suas mãos, gostava de
ver  AvóKujinkise  cozinhar  devagar,  fingia  ler  o  jornal  mas  admirava  a
rapidez e a precisão dos gestos missangueiros da filha, ele mesmo havia sido
habilidoso com a madeira,  mas  as  ocupações  dos  tempos  de  funcionário
público haviam desfeito parte dessa sua habilidade
 – carimbar documentos...  foi  isso que matou seus gestos redondos (OT,
p.24)

A perda dos gestos redondos não representa apenas a perda de uma habilidade, mas

demonstra como o mercado de trabalho castra novas possibilidades de vida para o homem. Tal

transparência não é a mesma que se dá ao longo do romance, não é física, mas é aquela que

impossibilita os movimentos e sua autonomia e o torna hábil apenas para a função empregatí-

cia que exerce, funcionando como mais uma forma de manipulação. Ao mesmo tempo em que

o mercado talha esse homem para uma determinada função, ele o torna totalmente substituí-

vel, daí a situação do protagonista do romance, que passa a vida carimbando documentos e,

quando menos espera, vê-se sem emprego e sem a possibilidade de sustentar a família. 

 O  capitalismo  em  conjunção  com  a  forma  como  as  empresas  e  os  órgãos

empregatícios são estruturados, reduzem o trabalhador de baixa renda a um mínimo que é

totalmente dependente do mercado, como apontam Guattari e Deleuze:

o Estado moderno substituiu a servidão maquínica por uma sujeição social
cada  vez  mais  forte.  Já  a  escravidão  antiga  e  a  servidão  feudal  eram
procedimentos  de  sujeição.  Quanto  ao  trabalhador  "livre"  ou  nu  do
capitalismo, ele leva a sujeição à sua expressão mais radical, uma vez que os
processos  de  subjetivação  não  entram mais  nem mesmo  nas  conjunções
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parciais que interromperiam seu curso. (...) os outros, os "proletários", são os
sujeitos  do  enunciado,  sujeitados  às  máquinas  técnicas  onde  se  efetua  o
capital constante. O regime de salariado poderá, portanto, levar a sujeição
dos homens a um ponto inaudito, e mostrar uma particular crueldade (...).
(DELEUZE e GUATTARI, 1997, s/p) 

 O valor desse homem na sociedade também é um reflexo do mercado de trabalho no

qual está inserido. Logo, quando é retirado, ou melhor, substituído nesse jogo de “funções

essenciais efêmeras”, ele perde o seu valor. No tempo da diegese, Odonato já é um homem

desempregado e constantemente reflete sobre essa dependência e mais que isso, sobre como é

ser  dispensado desse meio.  A respeito  do lugar  do trabalhador subjugado e o uso de um

discurso que traz a competência como forma de sua (des)valorização, Richard Sennet afirma:

Esse déficit  vivencial  parece estar localizado no interior  do trabalhador –
alguém que não fez de seu valor algo duradouro para os outros e que pode
simplesmente sumir de vista. A linguagem econômica em uso hoje em dia –
“economia  baseada  na  técnica”  (...),  “mão-de-obra  baseada  na  tarefa”  e
assim por diante deslocam o foco de condições impessoais, como a posse de
capital, para questões mais pessoais de competência. Na medida que essa
retórica  econômica  se  torna  mais  pessoal,  ela  dessimboliza  o  domínio
público do trabalho: desigualdade econômica, poder e impotência são fatos
difíceis de ser traduzidos em autoconhecimento. (SENNET 2004, p. 153)

Não por acaso a transparência física de Odonato vem junto com a impossibilidade de

estar  inserido  no  mercado  de  trabalho.  Logo  essa  invisibilidade  social  do  homem pobre

somada à impossibilidade de progredir, se juntam a um sentimento de inutilidade, já que não

tem mais  função mercadológica,  o  que é  necessário  para a  vida na  cidade,  sobretudo no

grande  centro  econômico do país,  a  capital  Luanda.  O próprio  personagem em um dado

momento narra essa sequência de desventuras que o trazem para essa situação:

– um homem para de falar dele mesmo, fala das coisas do início... como as
infâncias, as brincadeiras, as escolas, as meninas, a presença dos tugas, as in-
dependências... e depois a coisa de ainda há pouco tempo, veio a falta de em-
prego e de tanto a procurar e sempre a não encontrar trabalho... um homem
para de procurar para ficar em casa e pensar na vida e na família. no alimen-
to da família. para evitar as despesas, come menos... um homem come me-
nos para dar de comer aos filhos, como se fosse um passarinho (...) e aí me
vieram as dores de dentro, de uma pessoa ver que na crueldade dos dias não
se tem dinheiro, não tem como comer ou levar o filho ao hospital... e os de-
dos começam as ficar transparentes... e as veias, as mãos, os pés e os joe-

83



lhos...  mas a fome foi passando: foi  assim que comecei a aceitar minhas
transparências... deixei de ter fome e me sinto cada dia mais leve... esses são
os meus dias... (OT, p.200)

Odonato perde aquilo que Richard Sennet chama de “honra social” que é própria da

construção do sujeito urbano e parte do princípio no qual, para o homem do proletariado, tra-

balho é uma questão não só de sobrevivência, mas também é o que lhe traz honra e indepen-

dência – embora seja dele totalmente dependente. Odonato sente essa frustração que surge a

partir da ideia de que só é útil quando pode trabalhar e sustentar a si e a família.  

Esta perda de valor fica bem explícita no romance que questiona qual é o valor desse

homem empobrecido: na sociedade: “Luanda fervia com sua gente que vendia, que comprava

pra vender, que se vendia pra ir depois comprar e gente que se vendia sem voltar a conseguir

comprar” (OT, pág. 75). Desse modo o ciclo de apagamento do personagem se completa: o

sustento econômico de Odonato é retirado e pouco tempo depois o seu sustento material, cor-

póreo, passa também a desaparecer.  

A partir do momento em que Odonato percebe que a sociedade em que vive nega a

sua existência, passa a compreender que o seu problema é de ordem social, ao tomar cons-

ciência dessa condição, começa a se tornar verdadeiramente transparente sem se importar com

esse status que para si, já não é tão novo. Vejamos como isso se mostra no seguinte diálogo do

personagem com sua esposa, Xilisbaba:

– não gosto que estejas aí, na berma
– eu também não gosto de muita coisa – Odonato não estava de bom humor
– apetece-te cozinhar? trouxe legumes frutas e peixe pra grelhar
– Baba – Odonato respirou fundo, como se inspirasse toda a poeira da cidade
de Luanda – decidi que já não vou comer!
– não tens fome? não queres almoçar?
– não entendeste. não vou comer mais, vou fazer jejum social. (OT, p.52)

Gayatri  Spivak  explica  o  lugar  dos  subalternos  nas  sociedades  contemporâneas,

sempre dialogando com as determinantes de poder. A estudiosa corrobora com a visão de que

“esse S/sujeito, curiosamente atado a uma transparência por meio das negações, se associa aos

exploradores da associação internacional do trabalho” (SPIVAK, 2011, p. 59) porque esse é o

modo de sobrevivência.  
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O que acontece com Odonato ocorre também com homens comuns em tantas outras

sociedades. O homem pobre é moldado para servir as grandes corporações ou o governo e

quando já não é uma mão de obra tão lucrativa é descartado. Trazer esse homem que se vê a

margem é repensar quem é esse povo que o personagem representa. Odonato aponta que a

transparência física é só mais uma forma de não ter visibilidade: “não somos transparentes por

não comer, nós somos transparentes porque somos pobres” (OT, pág. 203).

Em Os Transparentes o desaparecimento físico é resultado de uma projeção do que já

se  sente  socialmente,  como  se  fosse  uma  segunda  etapa  do  processo  de  apagamento.  A

transparência física é só um desdobramento desse não lugar na sociedade. Odonato representa

o homem subjugado, que já não tem mais voz, logo a materialização do seu sentimento de não

pertença à sociedade reverbera em uma desmaterialização do seu corpo. Em uma sociedade

para a qual já é um sujeito social transparente, passa a ficar também fisicamente transparente:

acanhados raios solares, de magreza extremada, fiapos tristes da cor amarela,
atravessavam  Odonato  nas  zonas  periféricas  do  seu  corpo  esguio,  nos
rebordos da cintura, nos joelhos, também nas costas das mãos e nos ombros,
a luz longínqua passava como se o corpo humano, real e sanguíneo pudesse
assemelhar-se a uma peneira ambulante (OT, 2010, p. 34)

Podemos apontar essa transparência física como uma etapa final no processo de apaga-

mento social, causado pelo capitalismo e pelo neocolonialismo. Com a transparência o corpo,

que deveria ser o sustento terreno daquele homem, já não é mais palpável, assim como suas

possibilidades de vida, pois as formas de existir nesse mundo lhe são cerceadas, fazendo com

que esse fenômeno se apresente como quadro final de um longo processo de apagamento.  

Durante o processo de transparência o personagem se enxerga cada vez mais como

parte do povo angolano, é a partir da transparência corporal que em suas falas o apagamento

do povo é questionado. Apesar de se entregar à transparência física, Odonato tenta em vão

fazer-se  ouvir.  É  como  parte  desse  povo,  também  transparente  e  apagado,  que  Odonato

reivindica sua autenticidade, ao dizer que tem poder sim, porque é um representante do povo

angolano em um diálogo com os fiscais do governo, que riem de sua autoridade não existente.

Isso nos faz retornar às palavras de Spivak ao chamar o subalterno de aquele que é “ausente

de história”, aquele que não consegue impor sua autoridade nem como dono de seu discurso

e/ou de sua própria história. 
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Essa representatividade do povo também é um paralelo de como o protagonista pode

ser visto em relação aos outros personagens, que se encontram à margem assim como ele. É

através  dele  que  vemos  as  determinantes  que  entrecortam  a  vida  dos  outros  sujeitos

subalternizados que compõem essa obra de Ondjaki. 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este trabalho propôs a análise de elementos que evidenciam a construção do quadro

distópico na Luanda recriada em Os Transparentes. O romance aborda a crise de nossos dias e

nos faz pensar nos elementos de decadência nas estruturas físicas e sociais da cidade como

formadores de uma cidade que parece chegar ao seu fim. 

A escrita de Ondjaki, muito influenciada por seu olhar analítico de cientista social, se

reflete nesse espaço citadino, expondo as mazelas que o capital traz para grande parte da

população e, junto a isso, recria uma cidade que mesmo em ruínas e perto de seu fim ainda

tem histórias para contar. A narrativa se estrutura a partir da junção de diversas histórias que

abarcam vários espaços da urbe,  expondo-nos a imagem de uma cidade múltipla, de um lugar

onde há ganância, mas também luta e resistência. Em meio ao caos, o autor dá enfoque às

pessoas que, vivendo em meio a essa barbárie, reconhecem essa configuração de espaço como

lar.

As cenas de barbárie que a obra expõe pouco diferem do que vemos no dia-a-dia, pois

a desordem retratada é comum as que ocorrem em outras zonas periféricas,  onde há uma

grande diferença social entre as classes. A perda do humano em razão do capital é a grande

marca dessa construção caótica, que procura evidenciar o lugar e o não lugar de cada um

mediante  a  sua  classe  social.  O  distópico  está  justamente  na  grande  demarcação  desses

lugares na urbe e na impossibilidade que parece haver de pensar no outro, ou melhor, pensar

no povo.

No decorrer da análise, percebemos que, ao mostrar essas mazelas da cidade e tratá-la

como  a  grande  urbe  que  é,  o  autor  se  afasta  de  uma  representação  com  elementos  da

ancestralidade  (partindo  do  ponto  que  há  uma polarização  temática   entre  o  político  e  o
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ancestral no romance, que opta pelo primeiro) reafirma o crescimento urbano da cidade. Ao

mesmo passo em que há um distanciamento de um passado ancestral, há retornos ao passado

político recente. O caos apresentado há muito vem sendo construído. Isso dá-se lentamente,

com grandes e pequenos movimentos do governo e da iniciativa privada que já não parecem

assustar os sujeitos que sofrem com tais mudanças, que as veem com a naturalidade de quem

se habituou ao caos.

 Luanda é uma grande cidade que, assim como tantas outras nas quais a ideologia que

a organiza é regida pelo capitalismo, sofre com a disparidade de direitos entre as classes. A

forma crítica e irônica, com a qual a temática da destruição da cidade em razão do capital é

trazida,  nos  leva  a  questionar  se  ainda  é  possível  ter  utopia  em  nossos  dias.  Qual  é  a

possibilidade de uma sociedade para todos, visto que o individualismo do capital rege a vida

de parte das pessoas que estão no poder?

Há dois conceitos de ideologia em embate que geram o tom crítico do romance. Um

desses conceitos é representado através apresentação de um sistema de organização social. Há

a apresentação de uma cidade regida por um projeto ideológico que divide a sociedade entre

um pequeno grupo de privilegiados e a grande maioria subalternizada. A motivação dessa

apresentação é crítica e revela uma outra definição de ideologia, um olhar crítico e individual

para  a  sociedade.  É  a  partir  desse  olhar  contestador  que  essa  estrutura  da  sociedade  é

apresentada.

A representação crítica da sociedade nos revela uma cidade em crise, que aponta para

a desesperança e para o seu fim, construído gradualmente.  O romance sela o seu pacto com a

contemporaneidade expondo a crise, sendo esta uma das grandes características da literatura

pós-moderna.  Os  romances  da  pós-modernidade  apresentam  a  crise  nas  sociedades

contemporâneas, seja ela social e/ou subjetiva, expondo medos, problemas, dificuldades e o

caos  de  nossos  dias.  Ao  ter  como  tema  tais  conflitos  a  literatura  revela  sua  função

contestadora e crítica da vida em nosso tempo. No romance esse desequilíbrio é causado pelo

desejo individual  de ascender que nega parte  da população e que reflete  na vida social  e

pessoal dos personagens. 

Os espaços que compõem a narrativa refletem a instabilidade causada pela estrutura

social desigual. A Luanda de Ondjaki abarca diferentes partes da cidade, cada qual obedece ao

padrão de sua classe, vivendo estanque em seus lugares e só se cruzam na multidão do trânsito

e no dia a dia do centro urbano. A demarcação de para quem é feito cada espaço se dá em
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função do acesso ao capital que cada um tem, quem tem mais dinheiro, enquanto a maior

parte da população ao menos tem acesso aos direitos básicos. Enquanto os lugares destinados

a grande burguesia são marcados pela modernidade, limpeza e acesso ao conforto de uma vida

urbana, os espaços destinados a maioria da população são destruídos e essas ruínas refletem a

decadência de um projeto de crescimento de cidade que não teve êxito. As imagens espaciais

denunciam o fim da esperança de uma urbe para todos. 

O prédio é o representante da marca da divisão da cidade, pois os espaços fechados

apontam para a individualidade e são uma marca da vida urbana. Sua constituição em ruínas é

um exemplo claro de um projeto de crescimento urbano que não teve êxito. Cenário central da

narrativa, aparece como um microcosmo de Luanda e mostra um lugar onde ainda existe vida

em comunidade. Juntos os moradores do prédio resistem na cidade que perece. Ao contrário

da cidade que divide, o prédio agrega, seja pelas pessoas que nele vivem em comunhão ou

pelas suas águas no primeiro andar, que ao contrário do resto da maior parte da cidade, ali são

abundantes. 

Os personagens analisados representam os dois polos que formam a sociedade díspar.

A iniciativa privada aparece como a grande detentora de poder na cidade, responsável pela

distribuição de bens necessários à vida humana. Sua aliança com o governo dá-se através de

sua ligação com membros do governo. Em um país no qual o governo pode até cancelar o

eclipse, os políticos podem fazer o que querem partindo de suas necessidades individuais. Os

políticos que outrora prometiam construir um país para todos, fazem de sua influência e poder

uma forma de conseguir atingir seus objetivos individuais de emburguesamento.

Em suas aparições, os personagens que pertencem a camada privilegiada da população

demarcam a sua diferença e seu poder, deixando claro para a população subalterna o que é

destinado a cada um.

Odonato o protagonista do romance é o grande exemplo do homem subalternizado.

Em uma sociedade que invisibiliza quem pouco tem, é esse homem apagado o representante

do povo, quase não se enxerga mais, porém, mostra na resistência diária a sua força. Em sua

trajetória  a  transparência  se  dá  em dois  momentos.  A sua situação  de  homem pobre  que

depende de um trabalho para garantir sua honra e sustento da família e o determinismo social

que o impede de ascender de forma honesta o colocam no lugar de invisibilidade. A partir do

momento que o personagem enxerga o seu não lugar na sociedade, sua invisibilidade passa a

ser corpórea. Apesar de reivindicar até o fim da narrativa o poder do povo em uma nação, o
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personagem entende o seu lugar de subalternizado e se deixa transparecer, pois já não há mais

nada na cidade para ele. Transparecer e ser o que é, é seu modo de resistir. 

A dissertação trouxe um olhar  para a  descrição caótica da  Luanda contemporânea

construída por Ondjaki, contribuindo para que o romance seja uma forma de olhar para a crise

de  nossos  tempos,  enfatizando  o  caráter  contestador  da  literatura.  Nossa  leitura  crítica

problematiza os males do capitalismo para a sociedade e demonstra como o fim das cidades

vai sendo construído dia após dia para o mal de muitos e benefício de poucos.

Embora a cidade aponte para o fim, o romance nos dá indícios de que ainda é possível

que exista uma nova utopia, pois há um povo que luta diariamente e uma comunidade unida

que tem a chance de se salvar do fogo que toma conta da urbe.
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