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RESUMO 

 

 

Na presente dissertação de mestrado, intitulada Do lukano à estátua yaka: um 

estudo das transposições metafóricas em Pepetela, a leitura dos romances Yaka(1984) e 

Lueji (1989) é o ponto de partida para pensarmos como os construtos metafóricos 

pepetelianosressignificam percursos, falas e configurações formadores da sociedade 

angolana. Observaremos de que formas – e com quais objetivos – o autor se apropria da 

História e da(s) experiência(s) coletiva(s) nas duas obras para (re)apresentar a trajetória 

do país. Focalizaremos, ainda, as relações coloniais e o progressivo abandono da utopia 

revolucionária como elementos que vêm a minar negociações de sentido essenciais para 

a estruturação de uma identidade nacional orientada pela pluralidade possível. Por fim, 

analisaremos, sob uma perspectiva mais ampla, o papel do projeto literário de 

Pepetelacomo instância de conscientização, uma vez que convida o leitor à ruptura com 

as limitações erigidas pelos traumas sociais para realizar a prospecção de uma 

coletividade efetivamente justa e igualitária. 

 

Palavras-chave: Pepetela. História. Memória. Metáfora.Utopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In this dissertation, entitled From the lukano to the yaka statue: a study of 

metaphorical transpositions in Pepetela, the reading of the novelsYaka (1984) and Lueji 

(1989) is the starting point for thinking how Pepetela’s metaphorical constructs reframe 

routes, lines settings and trainers of angolan society. We will see in what ways – and 

with what objectives – the author appropriates the history and the collective(s) 

experience(s) in the two works to (re)present the trajectory of the country. We will 

focus even colonial relations and the gradual abandonment of revolutionary utopia 

while elements that are undermining negotiations sense essential for structuring a 

national identity vectorialized by the possible plurality. We will analyze, finally, from a 

broader perspective, the role of the literary project of Pepetela as a forum for awareness, 

since that invites the reader to break with the limitations erected by social traumas to 

perform effectively prospect of a just and egalitarian society. 

 

Keywords: Pepetela. History.Memory.Metaphor.Utopia. 
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O que importa não é dizer, mas 

redizer e, nesse redito, dizer a cada 

vez, ainda, uma primeira vez.  

(BLANCHOT apud COMPAGNON, 

1996)
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1. INTRODUÇÃO 

 

Pensar a produção literária, especialmente na contemporaneidade, implica 

reconhecer a inquietude e o potencial de instigação que determinados discursos podem 

oferecer, a despeito das limitações impostas pela linguagem. Neste sentido, torna-se 

notável o exercício que tenciona a fluidez das categorias literárias, a reflexão 

metalingüística, o conflito entre a escrita e sua relação com o indizível e a crise do 

pensamento que denota a literatura como representação. 

No que tange às principais mudanças dos empreendimentos artísticos, destaca-se 

o debate acerca das fronteiras das convenções, tanto no que se refere à produção quanto 

à recepção. Inovadora, a escrita orientada pelo pensamento crítico é predominantemente 

arquitetada por fissuras que, segundo Barthes, permitem que a língua vez por outra seja 

“trapaceada” (BARTHES, 2004: 28) proporcionando múltiplas possibilidades de 

interação e de efetiva construção de sentidos. 

A motivação central deste trabalho, partindo de tais premissas, é pensar a escrita 

do romancista angolano Pepetela, detendo-nos em um projeto literário que não somente 

retoma, mas também – e principalmente –, problematiza os percursos de uma 

sociedademarcada pelas complexidades de uma independência historicamente recente.  

Procuramos observar a importância das transposições metafóricas em dois 

romances: Yaka, de 1984, e Lueji, de 1989. A leitura das obras foi o ponto de partida 

para destacarmos como essa escrita ressignifica percursos, falas e configurações 

formadores da sociedade angolana, tornando-se instância de conscientização em prol de 

uma coletividade efetivamente marcada pela pluralidade possível. 

Marcada por um intenso período de guerra civil após a emancipação, que 

perdura por quase 30 anos, a sociedade angolana vê-se perpassada por cisões que 

fizeram cair por terra os ideais de união e de progresso tão sonhados durante as lutas de 

libertação, evidentemente agravadas tanto pela já arraigada heterogeneidade de etnias e 

tradições coexistentes quanto pela insuficiência de agenciamentos e negociações de 

sentido que permitissem a estruturação de uma identidade pós-colonial solidificada. O 

novo projeto nacional teria de se defrontar com essencialismos que orientaram todo o 
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sistema colonial, propiciando a fixação de relações assimétricas caracterizadas por 

diferentes níveis de dominação.  

A perda de um paradigma – a oposição ao colonizador – faz com que o sujeito 

depare-se cada vez mais com a ineficiência e a artificialidade de uma identidade 

coletiva pré-estabelecida. Atualmente, a fronteira do pós-colonial não está focada 

somente em fatores como a passagem do jugo português para a tensão polarizadora 

exercida pelos blocos capitalista e socialista ou as sangrentas guerras civis. O intenso 

processo de globalização que marca todo o cenário internacional fomenta cada vez mais 

a influência exercida pelos novos impérios econômicos, que viram na fragilizada ex-

colônia portuguesa uma rentável fonte de atração de capital. Dívidas externas, lento 

processo de modernização, corrupção e miséria constituem a dura realidade do país em 

seu presente democrático, marcada pelas relações de poder e pelo alpinismo social. 

Encontrar o caminho para a estruturação envolve questões cada vez mais 

amplas, o que evidencia uma problematização basilar: a independência conquistada em 

1975 não trouxe definições para o “quem sou eu?” nacional, ao contrário. A busca por 

referências que permitam a identificação com uma angolanidade torna-se uma 

constante, já que a colonização não é efetiva quando se dá apenas no nível político. 

Torna-se fundamental para os sujeitos contemporâneos, portanto, viabilizar um projeto 

de união nacional para efetivamente reconhecerem-se em sistemas e preceitos que os 

orientem. 

Neste sentido, um conjunto de alternativas que buscam rechaçar posturas 

excludentes mostra-se urgente. Como espaço de análise de todo um legado advindo dos 

dados históricos, mitológicos e simbólicos para o universo romanesco, a fala 

pepeteliana busca detectar na interpretação do passado e do presente da escrita uma 

série de elementos que permitam a prospecção de outros caminhos para Angola, 

norteados pela urgência de uma nova atmosfera utópica. 

Para tanto, a tentativa de revitalização parte da luta pela superação do trauma 

coletivo, ao considerar testemunhos e traços que paralelamente persistiram, como vozes 

sopradas, às tentativas de rasuramento do colonizador, evidenciando o peso dos 

conflitantes discursos de grupos e gerações formadores dessa sociedade. 

É a partir de tais premissas que discutimos algumas das possibilidades erigidas 

pelo diálogo entre as tessituras literária e histórica nos romances Yakae Lueji, de 
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Pepetela. Sem desconsiderarmos as questões teórico-metodológicas que definem e 

delimitam tais campos discursivos, assumimos uma perspectiva que evidencia as 

contribuições reflexivas proporcionadas pela (re)apresentação do passado, como forma 

de encontrar feições efetivamente nacionais e de ruptura com verdades absolutas que 

fundamentaram durante séculos a desarticulação em torno da efetiva autonomia e do 

bem comum das variadas gentes do país. 

O percurso da pesquisa teve início durante o período de Monitoria em 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa I, a partir do projeto “Revitalizando o 

ensino de literaturas africanas de Língua Portuguesa: um corpus para Literaturas 

Africanas de Língua Portuguesa I”. Ao pesquisar textos para a formação do corpus, 

pudemos observar, nas obras de Pepetela, alguns pontos recorrentes, destacando-se a 

retomada do discurso histórico – geralmente para subvertê-lo, a valorização da utopia e 

o elemento que proporcionava a viabilização desses sentidos: os construtos metafóricos. 

Muitas são as tensões que poderiam ser analisadas quando pensamos os 

contextos pré e pós-independência em Angola ao considerarmos a edificação de uma 

identidade nacional, dada a amplitude de fatos fornecidos tanto pela história quanto pela 

riqueza de questões abordadas nas obras. Entretanto, tornou-se necessário realizar um 

recorte, que privilegiou, neste trabalho, a singularidade das transposições metafóricas na 

escrita de Pepetela, construções que são evidenciadas especialmente a partir da 

pluralidade de narradores, das relações entre legado e questionamento e dos diálogos 

entre a memória coletiva e o discurso historiográfico, enfocando que tipos de redes 

ideológicas permeiam tais inter-relações.  

É importante ressaltar que as transposições metafóricas representam, para nossa 

pesquisa, um modo de leitura do projeto utópico que perpassa a fala de Pepetela, e não a 

estrita aplicação de um conceito. Acreditamos que “as metáforas (...) surgem da 

necessidade humana de se apreender e dar sentido àquilo que não seria apreensível sem 

uma interferência organizadora da experiência” (VEREZA, 2007: 121).  Instauram – a 

partir da “interferência organizadora” do romancista –, uma complexa rede de ironias, 

sátiras, analogias e ponderações cujas particularidades não seriam condizentes a uma 

análise estruturalista, mas sim ao olhar reflexivo.  

A escolha dos romances baseia-se no fato de que ambos são fundamentados em 

alguns preceitos basilares, que orientaram nossa abordagem. O primeiro deles está na 
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evidenciação de que as duas obras são diálogos com historiadores, antropólogos, 

etnólogos, filósofos e demais vozes dominantes, deixando clara a necessidade de 

problematizar discursos referentes às epistemologias hegemônicas, passando a dar a voz 

àqueles que ficaram à margem do oficial. O segundo está no fato de representarem a 

necessidade de afirmação da cultura angolana como força identitária, frente às 

imposições culturais externas. O terceiro, e mais contundente, encontra-se no fato de 

que ao mesmo tempo em ratificam que a tradição existe, é também preciso saber 

transcender determinados legados, superando o “peso da História” (PEPETELA, 1984: 

296) para encontrar novos caminhos. 

Com o objetivo de sistematizarmos essa análise organizamos a apresentação das 

transposições metafóricas a partir de três tópicos: Pluralidade narrativa, Tradição e 

ruptura e Memória coletiva e discurso historiográfico. 

No primeiro tópico, tratamos da polifonia erigida a partir da multiplicidade de 

narradores, instaurando nas duas obras a metáfora da legitimação do caráter coletivo 

que as experiências apresentadas traçam – a despeito de serem múltiplas e, mesmo, 

conflitantes. 

No segundo, falamos sobre as tensões entre legado, continuidade e ruptura, 

como metáforas da superação de fundamentalismos em favor do processo da aceitação 

das alteridades. Para tanto, observamos tanto em Yaka quanto em Luejio 

questionamento do binarismo dominado / dominador para pensarmos a tradição como 

um trânsito, a ser readaptado e traduzido de acordo com a demanda das necessidades e 

configurações sociopolíticas.  

No terceiro, buscamos explorar a ressignificação como ponto elementar para o 

questionamento do discurso unívoco da historiografia oficial, explicitando a 

necessidade de posicionamentos diferenciados, que atendam às necessidades e 

características do país na atualidade: do mitológico ao histórico, do utópico ao 

distópico, cabe ao leitor construir junto a Pepetela novos olhares sobre Angola. 

Considerando a transfiguração artística dos percursos nacionais, procuramos ir 

além de uma análise meramente conteudística para compreendermos melhor as relações 

entre ficção, história e sociedade no tocante ao amadurecimento de uma identidade 

nacional angolana. Notamos que as três transposições abordadas complementam-se 

quando pensamos o projeto de angolanidade, uma vez que, ao considerarmos 
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pluridiscursividade, ruptura e questionamento, perceberemos que um movimento não é 

possível sem os outros dois, pois somente a articulação viabiliza o respeito à outridade e 

a reavaliação de paradigmas necessários à mudança. 

Pepetela surge como voz que busca pensar tais tensões a partir da revitalização 

de uma Angola efetivamente unida em torno de sua autonomia, não somente a política, 

mas, acima de tudo, a ideológica, uma vez que esta deve preceder a anterior para ser 

completa. A partir dos tangenciamentos entre o literário e o histórico, o olhar do 

romancista perpassa uma ficção coerente com as exigências de um país real que ainda 

pode se aproximar do país ideal. 
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2.  PEPETELA E A NAÇÃO ANGOLANA: UMA ESCRITA PELA UTOPIA 

 

 

abrindo um antigo caderno 
foi que eu descobri 

antigamente eu era eterno 

 (LEMINSKI, 2002: 110) 

 
 

 

Dentro das ocorrências que marcaram a política colonial durante a segunda 

metade do século XX, o ponto crucial foi sua ruptura, com a libertação das colônias 

portuguesas em África. A situação tornava-se política e economicamente insustentável, 

e a elevação das vozes por muitos anos abafadas legitimou definitivamente a autonomia 

de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

Durante todo o século XIX, especialmente após o Tratado de Berlim, Portugal 

promovia em África sua campanha imperialista, promovendo uma incisiva expansão 

territorial, político-econômica e, acima de tudo, ideológica, propulsora do tipo de 

dependência que “lançou as bases para o que, agora, é de fato um mundo inteiramente 

global” (SAID, 1995: 36): a cultural. Os paradigmas ocidentais, orientados pelos mais 

variados aparatos de rasuramento e de coerção, marcaram profundamente os perfis 

identitários dessas nações.  

Embora a África seja o mais velho dos continentes, pela genealogia, é o mais 

jovem quando se trata do interesse por parte do discurso histórico. Em 1830, afirmava 

Hegel que “A África não é uma parte histórica do mundo” (HEGEL apud KI-ZERBO, 

1999: 10). As cicatrizes oriundas da experiência colonial, agravadas por perspectivas 

distópicas, mostram-se, no pós-independência,como limitações a serem constantemente 

superadas pelos novos sujeitos e estão no bojo das reflexões acerca das lutas enfrentadas 

pelas antigas colônias para afirmarem-se efetivamente como nações. 

No que diz respeito a Angola, os primeiros europeus chegaram à então capital do 

reino do Congo, a ainda hoje existente cidade de Mbanza Congo, no norte do país,em 

1842, comandados por Diogo Cão. Ouro, borracha, marfim e escravos eram os 

benefícios que os portugueses mais buscavam em suas incursões.  
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No território, encontraram sociedades agrícolas e pastoris, geralmente 

organizadas em reinos, mantidos por uma figura central:o soba. Os missionários 

europeus precisaram recorrer a guias africanos, não somente por necessitarem de 

conhecedores das terras que pretendiam atravessar, mas também para obter contatos 

com os chefes locais. 

 Orientados pela campanha imperialista que se iniciava com a aparentemente 

amigável prática do escambo, aos poucos os portuguesesjá exploravam as rivalidades e 

conflitos entre os reinos a partir de alianças junto aos sobas,intensificandosua atuação 

bélica e política. Para dar base ao processo colonialista, fundaram fortes e instituíram 

administração própria, minando as organizações preestabelecidas. Durante séculos, 

tribos foram reorganizadas, territórios foram delineados e o jugo português estava cada 

vez mais solidificado.  

Portugal garantiu seu funcionamento econômico partindo de dois pilares; o 

primeiro foi a intensificaçãoda imigração portuguesa que, em poucas décadas, fez subir 

notavelmente a população européia na região – atraída principalmente pela 

possibilidade de exploração das alardeadas riquezas angolanas. Tal fato propiciou a 

formação de uma burguesia colonial exploradora e, consequentemente, o segundo dos 

pilares: uma população africana sem direito à cidadania, na sua maioria remetida para 

uma agricultura orientada para os produtos exigidos pelo colonizador (café, milho, 

sisal).  

Para os angolanos, a abolição do tráfico de escravos em 1836 em nada alterou o 

fundo da questão. Continuava a exploração das grandes massas de trabalhadores 

angolanos por parte do poder colonial, feita sob forma do chamado “contrato”. Tal 

sistema determinava a imposição de impostos de várias ordens e o pagamento de 

salários baixíssimos,a que os angolanos aderiam,seja por circunstâncias econômicas seja 

porcoações administrativas. Sobre esse tipo de trabalho, o jesuíta A. Castelain afirmava 

que: 

 

O povo bárbaro que se furte a essas leis [o pagamento de impostos, os 

confiscos de terras e o sistema de contrato] nunca se civilizará. 

Podemos, portanto, obrigá-lo e, como ele só pode fornecer trabalho 

em compensação dos serviços que se lhes prestam para melhorar a sua 

sorte, temos motivo redobrado para impor e exigir esse trabalho. 

(CATELAIN apud HERNANDEZ, 2008: 99) 
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Essa situação vai agravar-se com a chegada da República em Portugal, a partir 

de 1910. Vinha das colônias a renda de um país já em decadência, que buscava explorar 

ao máximo todas as potencialidades de lucro. A política colonial do regime de Salazar, a 

partir dos anos 30 do século XX, somente intensificou o problema, aumentando a 

pressão sobre o território. 

Quanto à aculturação, houve toda uma rede de esforços para que os 

“incivilizados” aderissem aos hábitos europeus, tendo como principal base a moral 

cristã. O sistema educacional seguia os moldes portugueses, com o objetivo central de 

fazê-los falar a língua portuguesa. Língua, cultura, religião, trajes. Todos os elementos 

das culturas locais deviam ser substitídos. A tradição oral, responsável pela transmissão 

dos mitos e costumes de geração a geração, era completamente depreciada pelos 

portugueses. 

Só restava ao povo subjugado manifestar-se, e a tomada de consciência cresceu 

gradativamente e ganhou força entre a população. O binômio oprimido / opressor ficava 

cada vez mais claro, propiciando a articulação dos primeiros movimentos nacionalistas 

a partir da década de 50. 

Entre 1961 e 1975 as lutas pela libertação passaram a ser cada vez mais 

organizadas e constantes. Guerrilheiros de grupos armados angolanos, principalmente 

do MPLA (Movimento Pela Libertação Total de Angola), espalhavam-se por todo o 

território, mobilizando as gentes angolanas, das mais diferentes naturezas étnicas, 

territoriais e religiosas em prol da luta contra a dominação colonial. 

Após a quedado regime salazarista, em abril de 1974, Angola finalmente 

conseguiu sua independência, em 1975. Recém-saído de uma luta desigual, o país 

encontrou-se em dificuldades econômicas e administrativas. O cessar progressivo dos 

combates por parte das forças militares portuguesas em Angola levou a uma acirrada 

luta armada interna pelo poder entre os três principais partidos nacionalistas e os seus 

aliados: a FNLA (Frente Nacional pela Libertação de Angola)tinha um exército treinado 

e equipado pelas forças armadas do Zaire, com o apoio dos EUA; o MPLA conseguiu 

mobilizar rapidamente a intervenção de soldados cubanos, com o apoio logístico da 

União Soviética; a UNITA (União Nacional para a Independência Total de 
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Angola)obteve o apoio das forças armadas do regime de apartheid, então reinante na 

África do Sul.  

Em 1976, um pacto com a União Soviética fez com que os angolanos pudessem 

restabelecer os serviços públicos. Entretanto, as guerras internas mantiveram a 

instabilidade. A paz só foi efetivada oficialmente em abril de 2002: 

 

Apenas no dia 3 de abril de 2002 o parlamento angolano aprovou uma 

lei em que foram anistiados todos os crimes contra a segurança do 

Estado, cometidos no contexto do conflito armado angolano. Não é de 

admirar que a Anistia Internacional, de acordo com os direitos 

humanos, condenasse a aprovação dessa lei, argumentando que ambos 

os lados cometeram crimes horríveis pelos quais os seus autores 

deveriam ser julgados. Mas essa é uma questão especialmente da 

população angolana, a quem cabe fazer a sua história, dando início 

a um processo de reconstrução que comece por uma 

interdependência entre a teoria e a prática da 

tolerância.(HERNANDEZ, 2008: 580 – Grifos nossos) 

 

 

 

Civilização/barbárie, branco/negro, masculino/feminino, cultura escrita/cultura 

oral. Vários foram os binarismos que originaram os complexos níveis de subalternidade 

que engendram a sociedade angolana. Neste sentido, um conjunto de alternativas que 

buscam rechaçar posturas excludentes mostra-se urgente, apontando para o fim da 

desagregação e para o afastamento das limitações oriundas da experiência colonial, 

conferindo legitimidade às alteridades coexistentes.Destacam-se, partindo de tais 

premissas, os problemas relativos ao processo de descolonização cultural, uma vez que: 

 

(...) pelas suas características e duração histórica, a relação colonial 

protagonizada por Portugal impregnou de modo muito particular e 

intenso as configurações de poder social, político e cultural, não só 

nas colônias como no seio da própria sociedade portuguesa. (...) Esta 

impregnação colonial do poder, longe de ter terminado com o 

colonialismo, continuou e continua a reproduzir-se. (...) o fim do 

colonialismo político não determinou o fim do colonialismo social. 

(SANTOS, 2006: 212) 

 

 

Diante desses traços que marcam o conturbado perfil nacional, novas 

necessidades se ensaiam, delineando a busca por deambulações reflexivas que 

explicitem os pontos nos quais os planos do período pré-independência foram 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
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corrompidos. Transcender de fato a mentalidade colonial abarca uma série de questões 

político-ideológicas, mostrando-se como uma das principais temáticas da produção 

cultural angolana. Buscando superar o processo português de superposição, o novo 

homem angolano sente-se afastado de suas referências e, para fugir do fantasma de um 

novo colonialismo (o sociocultural), resgata no passado elementos e discursos a serem 

traduzidos nas experiências contemporâneas, a fim de elaborar a formação de um ser e 

estar efetivamente nacionais.  Neste ponto, explicita-se a importância de escritores 

comprometidos com a revisão do discurso histórico, seguindo o objetivo de “aprender a 

desaprender, já que os cérebros tinham sido programados pela razão imperial/colonial” 

(MIGNOLO, 2008: 212). 

A falência do projeto utópico após a independência, o sentimento de 

imprecisãono tocante à identidade nacional angolana vem sendo objeto de uma série de 

estudos. Atualmente, a fronteira do pós-colonial não está focada somente em fatores 

como passagem do jugo português para a tensão polarizadora exercida pelos blocos 

capitalista e socialista e as sangrentas guerras civis durante período de soberania. O 

intenso processo de globalização que marca todo o cenário internacional fomenta cada 

vez mais a influênciaexercida pelos novos impérios econômicos, que viram na 

fragilizada ex-colônia portuguesa uma rentável fonte de atração de capital. Dívidas 

externas, lento processo de modernização e miséria constituem a dura realidade do país 

em seu presente democrático, bem como uma Angola “em progresso”, marcada pelas 

relações de poder e pelo alpinismo social, intensificando as cisões já preexistentes: 

 

No atual contexto global de afirmação de práticas neoliberais, que, em 

Angola, caracteriza-se pela voracidade mercantil dos novos donos do 

poder sucessores das antigas elites coloniais, a construção de uma 

nova identidade sociocultural hegemônica é um dado estratégico que 

visa legitimar e naturalizar uma condição de privilégio. 

Artificialmente fabricadas para atender a uma identidade social 

nascente, as referências culturais manipuladas pelos 

“neoprivilegiados” asseguram seu lugar de superioridade diante da 

grande maioria dos angolanos. (...) diferentemente do que ocorria 

quando os poderosos eram prioritariamente europeus – ou deles 

descendiam –, a nova elite do país é africana, e isso significa que, na 

prática, a manipulação dos valores autóctones e o solapamento da 

diversidade cultural são concebidos e financiados pelos próprios 

angolanos. (MARTIN, 2010:33) 
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Nesta perspectiva, é interessante notar como a escrita de Yaka e de Lueji, assim 

como a de boa parte dos livros de Pepetela,não somente analisa o passado e o presente 

da enunciação – a década de 80 –como também antevê um futuro predominantemente 

marcado por incertezas. Em A Geração da Utopia, uma passagem que dialoga com tais 

pensamentos nos diz: 

 

Costumo pensar que a nossa geração se devia chamar a geração da 

utopia. (...) Pensávamos que íamos construir uma sociedade justa, sem 

diferenças, sem privilégios, sem perseguições, uma comunidade de 

interesses e pensamentos, o Paraíso dos cristãos, em suma. A um 

momento dado, mesmo que muito breve nalguns casos, fomos puros, 

desinteressados, só pensando no povo e lutando por ele. E depois… 

Tudo se alterou, tudo apodreceu, muito antes de se chegar ao poder. 

Quando as pessoas se aperceberam que mais cedo ou mais tarde era 

inevitável chegarem ao poder cada um começou a preparar as bases de 

lançamento para esse poder, a defender posições particulares, egoístas. 

A utopia morreu. E hoje cheira mal, como qualquer corpo em 

putrefação. Dela só resta um discurso vazio. (PEPETELA, 1993: 202) 

 

É em meio a uma turbulência de referências que o novo sujeito angolano busca 

legitimar suas próprias facetas, dividido entre a pluralidade e a controvérsia, entre o que 

deve ser revitalizado e o que deve ser superado, entre o individual e o coletivo, uma vez 

que “não mais vão encontrar o rosto do opressor projetado no espelho barrado da 

História, mas sua própria face ali refletida” (PADILHA, 1996: 98): 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação 

e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 

em cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 

temporariamente. (HALL, 2005: 12) 

 

Desestabilizar essencialismos e garantir o equilíbrio entre identidades plurais e 

parciais torna-se, assim, o objetivo mais claro. A mediação que busca definir a nação 

como construto, para viabilizá-la, exige novas fronteiras. Não sob uma redutora 

perspectiva que propõe a separação de espaços, mas sim aquela que proporciona a 

interseção, o reconhecimento, a troca e a convivência possíveis. O caminho escolhido 

por Pepetela foi revisitar o discurso historiográfico para questioná-lo e subvertê-lo, 

propondo uma perspectiva angolana dos fatos. A partir dos meandros que envolvem 
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história, memória e ficção, percebemos em Luejie Yakaum tom crítico, mas acima de 

tudo, esperançoso pela união e pela definição de novos rumos. 

Neste ponto, fica a clara a concepção da ideia de nação como um conjunto de 

metáforas. É desta forma que Pepetela se propõe a contribuir com o processo de 

elaboração das referências simbólicas angolanas e com a própria institucionalização 

literária, uma vez que estão inevitavelmente interligados. 

Ao falar sobre o conceito de angolanidade, Pepetela diz, em entrevista: 

 
No fundo, todos procuramos isso. O que é isso? Um conceito 

abstracto. Tenho a impressão que ninguém sabe muito bem o que é. 

No fundo, não conseguimos até hoje teorizar, definir o que é isso de 

angolanidade. Isto, embora esteja patente na obra dos escritores 

angolanos, claro. Creio que é um conceito que se vai procurar ainda 

durante muito tempo. (CHAVES; MACÊDO, 2009: 39) 

 

 

O conjunto das obras de Pepetela evidencia o trajeto percorrido por Angola, bem 

como as mudanças relativas à edificação da identidade nacional. Sua obra traça o perfil 

de gerações das mais variadas gentes, tradições e etnias que construíram o país. O novo 

homem angolano, diante da tomada de consciência frente a sua história, defronta-se, 

mais do que nunca, com a urgência da transgressão de diferenças, cisões e assimetrias 

que ainda marcam lugares sociais e impedem a autodeterminação.  

Destacamos nesse ponto a noção de que a revitalização de símbolos que 

remetam à angolanidade mostra a força da fala de Pepetela como substância 

aglutinadora, já que busca encontrar novas possibilidades para o país real, não para o 

país ideal. Logo, unidade e uniformidade surgem como concepções diversas, sendo a 

primeira a objetivada pela literatura pós-colonial.A união dos diferentes sujeitos, em 

parceria,lutando pelo avanço do país,legitimaa mosaicidade cultural angolana, em 

oposição à tentativa de uniformização de identidades a partir de vozes dominantes. 

Descendente de uma família colonial portuguesa, Pepetela nasceu em Benguela, 

em 29 de outubro de 1941.  Em 1958, já na sua juventude, foi para Lisboa, a fim de 

cursar Letras. Lá, integrou a Casa dos Estudantes do Império, principiando sua trajetória 

política e literária. Entre outras atividades, tornou-se um dos criadores do Centro de 

Estudos Angolanos, o qual integra como representante do MPLA (Movimento Popular 

para a Libertação de Angola).  
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Devido à censura em relação a seus posicionamentos políticos, Pepetelaexilou-se 

na França e, posteriormente, na Argélia. Depois de retornar a Angola, o romancista 

assume o cargo de Vice-Ministro da Educaçãoquando da independência do país, sob a 

liderança do presidente Agostinho Neto, de 1975 a 1982. Formado em Sociologia na 

Universidade de Argel, optou pela docência na Faculdade de Arquitetura de Luanda, 

ofício que ainda exerce atualmente. Ganhador de inúmeros prêmios, entre eles o Prêmio 

Camões, em 1997, Pepetela é hoje um dos maiores nomes das Literaturas Africanas de 

Língua Portuguesa. 

Em seu trajeto, o escritor concentra-se na história angolana como matéria para 

sua ficção, conforme vemos em MuanaPuó (1978) Mayombe(1980), Yaka (1984), O 

Cão e os Caluandas(1989),Lueji: O Nascimento dum Império (1989), A Geração da 

Utopia (1992), O Desejo de Kianda (1995), Parábola do Cágado Velho (1996), A 

Gloriosa Família (1997), Predadores (2005) e O Planalto e a Estepe (2009), entre 

outros. Pepetela é também co-autor da História de Angola, edição do MPLA, publicada 

no ano de 1965, em Argel, pelo Centro de Estudos Angolanos, fator de grande 

relevância para a compreensão da interferência ideológica fornecida pela sua escrita. 

De acordo com o que nos apresenta Pires Laranjeira, podemos afirmar que 

Pepetela faz parte de uma geração de escritores da fase de resistência, que se inicia com: 

 
a entrada na década de 60 e o início da luta armada de libertação 

nacional, despoletada, em primeiro lugar, em Angola, passando a ser 

produzida uma literatura não de todo circunstancial (...) por escritores 

tanto com inferior nível de escolarização como com estudos 

superiores, cuja orientação ideológica e política é expressamente 

ainticolonialista, que engloba, para além de um específico corpus de 

guerrilha, também, a partir de 1969, uma temática e um discurso de 

ghetto, relativos estes ao curto período final do colonialismo 

português. Essa literatura cria textualmente a nacionalidade, antes da 

sua existência política. (LARANJEIRA, 2001: 44) 

 

 Embora não seja o único apreocupar-se com a (des)construção da identidade 

nacional, Pepetela é um caso notável na produção literária, uma vez que aborda a ideia 

de angolanidade antes mesmo que estivesse fixada, seguindo os caminhos abertos por 

figuras como Luandino Vieira e Arnaldo Santos.Tal ponto evidencia que tanto a 

literatura de resistência quanto o processo identitário nacional se desenvolveram 

http://www.infoescola.com/biografias/pepetela/
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concomitantemente, sendo alimentados um pelo outro. Ao dialogar com essa ideia, 

Inocência Mata nos diz que: 

 

(...) a relação história / ficção, sendo uma constante nas literaturas que 

emergem de situações conflituais em processo de automatização 

(política, cultural, social), é, na literatura angolana, singular. Essa 

singularidade advém do fato de que pela literatura se vai 

escrevendo também a história do país. (MATA, 2009: 195 – Grifos 

nossos) 

 

Considerando-se que a consolidação de um cânone literário é comumente 

orientado por uma “homogeneização” da identidade nacional, abrandando as diferenças 

internas à comunidade nacional, é certo afirmar que a obra de Pepetela não compactua 

com a exaltação de um nacionalismo nesses moldes. Indo contra o reducionismo que 

pode vir a orientar momentos nos quais se faz urgente a edificação da identidade 

nacional através de representações culturais, Pepetela salienta as diferenças, 

contribuindo com a revisão das categorias que balizam a noção de identidade nacional.  

É a partir do enfoque das historiografias angolana e portuguesa – falar do 

colonizado implica a obrigatoriedade de falar do colonizador – que Pepetela contribui 

para o (re)delineamento dos sujeitos, partindo do espaço mítico e tradicional silenciado 

pelo eurocentrismo. Procuraremos observar nas duas obras a influência da tradição, 

partindo das narrativas e dos símbolos utilizados por Pepetela. Entretanto, é necessário 

explicitar, antes de tudo, os questionamentos acerca das noções de história e de mito que 

orientaram nossa pesquisa. 

Literatura e história, áreas notavelmente consideradas espelhos do homem e de 

suas trajetórias, levantam, quando articuladas, variados questionamentos acerca dos 

aspectos que as aproximam e que as distanciam. A discussão acerca do tema remonta à 

Antiguidade Clássica, conforme aponta a Poética, de Aristóteles:  

 

(...) não diferem o historiador e o poeta por escreverem verso e prosa – 

pois que bem poderiam ser postas em verso as obras de Heródoto, e 

nem por isso deixariam de ser história, se fossem em verso o que eram 

em prosa –, diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam, e 

outro as que poderiam suceder.” (ARISTÓTELES, 1973: 443) 
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Com o avanço do racionalismo, a segmentação entre tais instâncias ganhou 

força: o real e o irreal, a ciência e a arte em oposição. A noção de que literatura e 

história são campos distintos determinou que a capacidade do registrar se encontraria 

factualmente na última, pois, ao passo que uma apresentaria o verossímil, a impressão 

da realidade, a outra pretenderia a verdade, a reprodução. 

De fato, a literatura não é e não pretende a reprodução. Conforme nos indica 

Blanchot, “Ela diz: não represento mais, sou; não significo, apresento” (BLANCHOT, 

1997: 330). A literatura não é reflexo, mas sim a apresentação de si mesma, como 

universo alicerçado em suas próprias – e múltiplas – possibilidades. Entretanto, é 

inegável a aproximação entre literatura e história em determinados pontos. O principal 

deles estaria no fato de que ambas são formas narrativas, que têm como suporte 

principal a linguagem. Apresentam enredos, espaços e personagens moldados por uma 

voz enunciativa e são perpassadas, conseqüentemente, por uma subjetividade. 

 A partir da seleção, versões são escolhidas e seqüenciadas, passando a circular 

entre os homens como o discurso histórico, que apresenta e explica o passado a partir 

dos registros oficiais. Conforme nos apresenta Foulcault: “O arquivo é (...) a lei do que 

pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos 

singulares.” É, também, “o que faz com que todas as coisas ditas não se acumulem 

indefinidamente em uma massa amorfa” (FOUCAULT, 1987: 147), tornando-se o 

suporte de propagação das narrativas de uma sociedade. 

Indubitavelmente, um ideal de nação institui-se de forma contínua, e é baseado 

não apenas em fatores como a língua e a territorialidade, mas também em uma série de 

signos e de discursos culturais, ideológicos, filosóficos e políticos que permeiam a 

estrutura social. Tais elementos indicam a busca por uma noção de unidade, obtida nos 

elementos comuns às origens e às características que legitimariam a inserção de um 

indivíduo em um grupo nacional específico. 

A necessidade do sujeito em reconhecer-se estável por meio do “pertencimento” 

a uma coletividade é pertinentemente indicada por Simone Weil, ao afirmar que: 

O enraizamento é talvez a busca mais importante e mais desconhecida 

da alma humana e uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem 

uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de 

uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e 

certos pressentimentos do futuro. (WEIL, 1979: 317 – Grifos 

nossos) 
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De acordo com essas premissas, tornam-se nítidas as relações entre patrimônio 

cultural e história, suportes de retenção e, por consequência, de ratificação, que se dá a 

princípio no revisitar do saber canônico. A partir da seleção, versões são escolhidas e 

seqüenciadas, passando a circular entre os homens como o discurso histórico, que 

apresenta e explica o passado a partir dos registros oficiais: é justamente com a 

problematização desses discursos cristalizados que Pepetela questiona o discurso oficial 

de Angola para propor outros olhares sobre os fatos. 

A percepção da voz histórica como discurso elucida a sua aproximação com o 

trabalho ficcional, uma vez que o historiador precisa de uma trama para dar sentido aos 

acontecimentos. A legitimidade do cânone, sob tal prisma, mostra-se irreversivelmente 

comprometida, uma vez que está sujeita à escolha daquilo que virá ou não à tona pelas 

mãos dos que a transmitem, segundo a “lei do que pode ser dito”. Neste ponto, torna-se 

inevitável revisitar Walter Benjamin e suas teses em “Sobre o conceito de história”. A 

contraposição entre historicismo e materialismo histórico, respectivamente, 

historiografia oficial e realidade(s) dos fatos, nos indica qual é esse lugar a partir do 

qual a ordem é dada: 

 

(...) se nos perguntarmos com quem o investigador historicista 

estabelece uma relação de empatia, a resposta é inequívoca: com o 

vencedor. Ora, os que num momento dado dominam são os herdeiros 

de todos os que venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia 

sempre, portanto, esses dominadores. (...) Nunca houve um 

monumento da cultura que não fosse também um monumento de 

barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, não o é, 

tampouco, o processo de transmissão da cultura.” (BENJAMIN, 1989: 

225) 

 

 

Com sua transmissão condicionada por uma rede de escolhas discursivo-

ideológicas, os fatos jamais são devolvidos em sua inteireza; lembrar o passado e 

escrever sobre ele mostram-se como atividades complexas e nada inocentes, já que são 

condicionadas pela ótica do poder vigente. Utilizando-se de um aparatocuidadosamente 

instituído para justificar e obscurecer determinadas vozes,classes dominantes perpetuam 

o processo de apagamento, e a história, como instância seletiva, não pode dar conta de 

todos os acontecimentos e pontos de vista – intencionalmente ou não. 
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Observando tais premissas, outro elemento fundamental no tocante à 

arbitrariedade do discurso histórico deve ser levantado: a diferenciação entre memória 

coletiva e história. Maurice Halbwachs aponta distanciamentos básicos entre tais 

estruturas: 

 

(...) a memória coletiva não se confunde com a história e a expressão 

‘memória histórica’ não é muito feliz (...). A memória coletiva (...) é 

uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada 

tem de artificial (...). A história divide a sequência dos séculos em 

períodos, como distribuímos a tragédia em muitos atos (...). Ademais, 

existem muitas memórias coletivas. Esta é a segunda característica 

pela qual elas se distiguem da história. A história é só uma e se pode 

dizer que só existe uma história.” (HALBWACHS, 2004: 100 -105)  

 

 

 

As colocações apresentadas evidenciam o fato de que não há uma progressão 

linear de fatos, numa narrativa una e coesa, mas sim, uma infindável variedade de 

versões paralelas e, em boa parte, conflitantes. Nas sociedades africanas, a forte tradição 

da oralidade sacraliza o testemunho, transmitido de geração em geração. Entretanto, nos 

processos de formação colonial, a cultura angolana e suas “muitas memórias coletivas” 

foram duramente preteridas pelos aparatos ocidentais, e a historiografia oficial seguiu 

orientada por moldes e posicionamentos próprios da cultura ocidental. É a partir dos 

esvaziamentos deixados pela unilateralidade da história e pelas urdiduras literárias que o 

passado é retomado para reafirmar a voz local: 

 

Nunca conheci Governador de Benguela que valesse para alguma 

coisa. (...) De tal maneira que ao fundador de Benguela e seu primeiro 

Governador, Cerveira Pereira, os colonos mataram e meteram numa 

barrica de sal e atiraram-no ao mar. Diz a lenda que foi dar a Luanda e 

assim na capital souberam da revolta. Apesar de haver um 

historiador que afirma ser isso só uma lenda, prefiro acreditar 

nela. (PEPETELA, 1984: 20 – Grifos nossos) 

 

 

 

A fala do personagem Alexandre Semedo e as tensões entre história, memória e 

ficção, aqui brevemente esboçadas, trazem à baila os elementos que constituem o bojo 

das narrativas deYakae de Lueji. Uma vez que literatura, sociedade e história são 

indissociáveis, a ficção dialoga criticamente com a história objetivando a revitalização 
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da cultura, do imaginário e das tradições de grupos sociais marginalizados pelo cânone. 

Mitos, lendas, personagens, saberes e dados da historiografia oficial formam o 

amálgama que não pretende a substituição dos registros pela literatura, mas sim uma 

interdiscursividade que permite o surgimento de novos olhares. 

Realidade cultural, linguagem que representa o homem e seu ser e estar no 

mundo. Segundo Mircea Eliade, o mito é: 

 

extremamente complexo, podendo ser abordado e interpretado em 

perspectivas múltiplas e complementares (....) o mito conta uma 

história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no tempo 

primordial, o tempo fabuloso dos começos. (ELIADE, 2000: 12-13) 

 

  

Tais palavras nos indicam um fator essencial do mito: trata-se de uma narrativa 

que procura explicar as origens. Neste retorno aos porquês que regem o imaginário 

coletivo, encontramos a tentativa de compreender os caminhos que levaram o país a ser 

o que é no presente, a partir da consideração de uma anterioridade angolana. 

Em Yaka, a narrativa apresenta a saga dos Semedo, uma família de colonos 

portugueses radicada em Angola, cuja trajetória imbrica-se à do próprio país. Os fatos 

apresentados ocorrem entre 1890, ano de nascimento do protagonista, Alexandre, até 

sua morte, em 1975, ano de independência da colônia. Acompanhamos a deflagração e 

os reflexos de uma série de acontecimentos decisivos para o país, como a expansão 

portuguesa rumo ao interior da África após o Ultimato Inglês, a queda da monarquia, as 

duas guerras mundiais, a repressão promovida pelo salazarismo e, principalmente, as 

várias revoltas dos nativos, destacando-se o início da guerra pela libertação nacional e 

os momentos que antecederam a emancipação, sob o enfoque da conduta de violência, 

hipocrisia e espoliação mantida durante a campanha colonial.   

Como escrita que representa o longo processo de luta pela autonomia, o fio 

condutor da trama é o conflito identitário do patriarca, dividido entre os valores 

portugueses e as constantes demonstrações de injustiça contra o colonizado. A 

escravidão, o roubo de terras e os massacres de negros são algumas das ações indicadas 

como os fomentadores da prosperidade da burguesia colonial, que se via como aqueles 

que traziam a “civilização” e que, portanto, poderiam se utilizar de Angola como bem 

quisessem. Tais considerações deixam clara a problemática central de Yaka, no que 
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concerne à sedimentação de um sentimento nacional: a reivindicação da posse da terra 

angolana frente à reivindicação de um efetivo pertencimento à tellusmater angolana, 

visão que se afasta da ideia da propriedade atribuída pela primeira opção. 

Em Lueji, a releitura do mito da rainha Lueji narra a fundação do Império 

Lunda, durante o final do século XVI. É construída a dois tempos, com histórias 

separadas quatrocentos anos uma da outra: a primeira referente à rainha Lueji e o 

segundo à bailarina Lu.  

No plano da narrativa que se dá no passado mítico, temos Lueji, a jovem rainha 

que foi escolhida para tal função, ainda que contra vontade, pelo seu pai, Kondi, já à 

beira da morte. Lueji passa por uma série de adversidades, uma vez que, segundo a 

tradição, uma mulher não poderia deter o poder da Lunda, passando pela reprovação dos 

mais velhos e de seus irmãos, especialmente o mais velho, Tchinguri.  

No outro plano narrativo, Lu é uma bailarina do século XX. Vive em Luanda, no 

ano de 1999, e acredita ser a rainha Lueji sua ancestral. Com este pensamento, Lu se 

empenha em elaborar um bailado que retome o mito de Lueji, um “espetáculo sobre a 

lenda antiga da formação do Império”, uma dança de raiz nacional (PEPETELA, 1989: 

354) 

Ao legitimar o tempo e o espaço narrado por vozes outras, Pepetela 

compromete-se com o engajamento em uma literatura que é instrumento paraimaginar a 

nação, não partindo de símbolos que sejam artificiais ou impostos, mas retomando a 

memória coletiva por tanto tempo rasurada, retomando a utopia da unidade nacional. 

Através da sua ficção, Pepetela capta e acompanha a evolução do projeto nacional 

angolano desde as suas origens mitológicas, invocando figuras como as rainhas Njinga e 

Lueji. O trabalho de Pepetela, baseado na (re)elaboração da identidade nacional na 

contemporaneidade, aponta para uma visão realista e condizente ao contexto angolano, 

uma vez que problematiza a ideia de unidade e de coesão para delinear traços culturais 

diferenciados, orientados por novos sentidos e paradigmas. Trata-se da identidade que 

se dá na diferença. 

Em Yaka, a retomada crítica da fundação nacional é permeada pelo prisma 

mitológico e enfoca quase cem anos da história de Angola. A narrativa se inicia em 

1890 com o nascimento de Alexandre, filho do anti-monarquista português Óscar 

Semedo, degredado para Angola e condenado a dez anos de trabalhos agrícolas, e de 
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Esmeralda, “a primeira branca a nascer em Capagombe” (PEPETELA, 1984: 10). Ao 

nascer, a mucama que fizera o parto de Esmeralda deixa-o cair na terra, permitindo que 

o primeiro Semedo legitimamente angolano entrasse em contato direto com o solo. 

 O duplo batismo, marcado pelo encontro com a terra e com as lágrimas da negra 

é extremamente significativo. Inicia-se ali uma forte ligação simbólica com Angola, não 

reconhecida plenamente por Alexandre durante toda a sua vida. Como “branco de 

segunda”, ou seja, branco nascido na colônia, Alexandre tem uma formação marcada 

pelo binarismo europeu civilizado / negro bárbaro, constituidor de diferenças e de 

identidades, e pelo embate de valores sociopolíticos, culturais e morais que impedem 

sua identificação como angolano ou como português. Desde cedo, entra em contato com 

os padrões de um segmento que busca a ascensão, passando a compreender as regras às 

quais deveria submeter-se para alcançar o status social. Tal processo, condutor da 

formação de uma burguesia benguelense ao longo dos anos, embasa os percursos dos 

Semedo.  

Com a morte de seu padrinho, Sô Queirós, Alexandre herda ainda na infância 

uma loja, símbolo do enriquecimento da família à custa da exploração dos negros, a 

partir de ações como o roubo nas medidas dos tecidos e na composição dos vinhos. Os 

filhos e netos de Alexandre, bem como os agregados da família Semedo, são 

apresentados predominantemente como burgueses gananciosos, racistas e mesquinhos, 

que vêem Angola como um verdadeiro campo de exploração, sua “árvore das patacas” 

(PEPETELA, 1984: 154). Bartolomeu Espinha, genro de Alexandre e um dos principais 

personagens da obra, uma vez que representa iconicamente o espoliador português, é 

descrito em sua primeira aparição no texto de forma irônica e denunciadora: “Chegado 

há três anos de Portugal, Bartolomeu empregou-se como cobrador duma grande firma 

comercial. (...) Não tem escrúpulos, não tem cultura (...) é o diabo. Vai longe esse 

rapaz.” (PEPETELA, 1984: 154). 

Numa perspectiva que oscila entre a crise diante das falhas do projeto utópico e 

a tentativa de releitura e adaptação desses valores, a Angola representada em Yakaé 

pautada pelos constantes embates que envolvem colonos e nativos, num enfoque que 

privilegia a força da resistência frente à ação imperialista de Portugal. Tal força é 

emblematizada na figura da estátua Yaka, apresentada na “Nota prévia” do romance, 

como uma chave para a compreensão da obra: 
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Yaka, mbayaka, jaga, imbangala (?) Foram uma mesma formação 

social (?) Nação (?) – aos antropólogos de esclarecer (...) Na 

Matamba, deram força à legendária Rainha Njinga, que empurrou o 

exército português até o mar. Talvez Njinga fosse yaka? (...) Os ditos 

guerreiros, que por comodidade chamo de yaka, (...) criadores de 

chefias, assimiladores de culturas, formadores de exércitos (...) 

parecem apenas cazumbi
1
 antecipado da nacionalidade. Mas não é 

deles que trata esse livro, só duma estátua. (...) Sendo a estatuária yaka 

riquíssima, ela poderia ter existido (...). Daí a necessidade de a criar, 

como mito recriado. Até porque só os mitos têm realidade. 

(PEPETELA, 1984: 6) 

 

As considerações feitas acerca desse povo de guerreiros constituem a premissa 

para o estabelecimento de um pacto com o leitor, no sentido de uma abordagem 

alternativa que ganha legitimidade na diegese. Retomando as figuras dos yaka e da 

Rainha Njinga, Pepetela elege como elementos que perpassam o retrato da 

(trans)formação dos perfis identitários angolanos o “cazumbi antecipado da 

nacionalidade”, emanado por uma formação social de “assimiladores de culturas”, e a 

veracidade dos mitos, as únicas versões que seriam reais: o projeto de convergência e de 

afirmação cultural da nação já se mostraria então em curso, como via fundamental para 

a edificação da angolanidade. 

Em Lueji, temos um plano narrativo que já se baseia em um mito fundacional: o 

da rainha Lueji, na região da Lunda, em um tempo sem definição exata: “Quatro séculos 

atrás (pelo menos)” (PEPETELA, 1989:09). Escolhida pelo seu pai para receber o 

lukano, adorno que indica o poder do chefe do reino, até então só usado por homens, 

acompanhamos toda a sua trajetória, desde quando se torna rainha, aos dezoito anos, até 

o momento em que entrega o lukano a seu filho, Yanvu. A despeito da desconfiança e 

da ira vinda dos mais-velhos e de seus irmãos, Chinyamae Tchinguri, a princípio 

herdeiros naturais do lukano, acompanhamos a força da rainha ao proteger seu povo, 

seguindo uma postura firme, mas ao mesmo tempo marcado por uma sabedoria que a 

levava a negociar com seu povo e com os demais de forma harmônica e inteligente. 

O ponto mais relevante deste pano narrativo está no fato de que Tchinguri, o 

irmão mais velho de Lueji, apesar de ter sido preparado por toda sua vida para receber o 

lukano perde-o por desrespeitar a tradição, afrontando Kondi. Por outro lado, a ruptura 

                                                           
1
Espírito. 



31 
 

da tradição parte da própria sabedoria de Kondi, ao entregar o lukano para sua filha, 

mulher e ainda jovem, evidenciando que novas perspectivas são fundamentais para a 

sobrevivência da coletividade: “Contigo aprendi muito e, sobretudo, que algumas 

tradições há que preservar, senão um homem se perde nas suas dúvidas e se consome 

em pequenas lutas sem significado”. (PEPETELA, 1989: 408). Lueiji torna-se rainha 

por saber conciliar a sua experiência, abrupta e inevitável, com a ancestralidade, 

recebendo a imagem de fundadora de um império. 

No segundo plano temos a personagem Lu, vivendo no ano de 1999, com o 

desejo de realizar um roteiro que possa ser representado no balé, ao tematizar o 

poderoso reino da Lunda e de sua rainha, Lueji. Nesta empreitada, pede ajuda a um 

historiador, Herculano, que indica ser seu roteiro absurdo, uma vez que estaria ligado à 

cultura oral, e não aos registros: 

 

o que realmente se passou naqueles tempos tão antigos (...) ninguém 

vai saber. Por muitas metodologias científicas que se usem. (...) Nos 

interessa a imaginação, a poesia, a mensagem que os intelectuais da 

época sintetizaram no mito. E esse mito pode ser mudado à 

vontade(...). E abaixo a tirania dos dogmas. Sobretudo os 

pretensamente históricos. Tu, Herculano, dizes não é lógico fazerem 

assim ou assado. Não é lógico dentro da tua lógica de hoje. Que sabes 

tu sobre a lógica daquela época? (PEPETELA, 1989: 377) 

 

 

 A memória coletiva tem papel fundamental para Lu nesta empreitada: é a 

permanência das narrativas que possibilita a interligação da sociedade contemporânea 

com a tradicional e, consequentemente, a sua identificação como descendente de Lueji. 

A partir da bailarina, a rainha da Lunda volta à vida e possibilita a compreensão do 

passado como experiência a ser traduzida e readaptada às feições de um país que busca 

cada vez mais revitalizar traços genuínos de sua cultura para encontrar-se. 

A evocação crítica do legado cultural em Yaka e Lueji, brevemente apresentadas 

nessas considerações,permite-nos pensar mais claramente os percursos da nação 

angolana na contemporaneidade, justamente por iluminar questões fundamentais para a 

análise delimitações ainda vigentes. Destaca-se, nesse aspecto, um complexo processo 

de descolonização, que vai muito além da emancipação política em relação a Portugal – 

e ao Ocidente, numa perspectiva mais abrangente.  
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Segundo Kwame Antony Appiah, as ex-colônias herdaram da Europa “uma 

África com Estados à procura de Nações” (APPIAH, 1997: 226), ou seja, receberam um 

aparato administrativo, mas não a nação, construto marcado por uma afetividade que 

denota a identificação factual entre os membros da populaçãocomo um grupo coeso. 

Para esclarecermos essa ideia de afetividade, recorremos a Benedict Anderson, 

ao afirmar que a nação: 

 

É “imaginada” porque, até os membros da mais pequena nação nunca 

conhecerão, nunca encontrarão e nunca ouvirão falar da maioria dos 

outros membros dessa mesma nação, mas, ainda assim, na mente de 

cada um existe a imagem da sua comunhão. (ANDERSON, 1989: 14)  

 

 

A comunhão somente ocorre a partir de elementos que permitam aos vários 

grupos formadores dessa sociedade, ainda que sob a face de uma irrevogável 

heterogeneidade étnica, religiosa, linguística ou cultural, o reconhecimento de uma 

interseção que denote a identificação geral a partir de uma entidade maior: a nação.  

Ainda pensando as ex-colônias africanas, Appiahnos diz que: 

 

A aparente simplicidade da administração colonial gerou nos 

herdeiros das nações pós-coloniais a ilusão de que o controle do 

Estado lhes permitiria, com a mesma facilidade, lograr seus objetivos 

muito mais ambiciosos. (...) Só que o domínio fora concebido para 

administrar objetivos restritos. (APPIAH, 1997: 230)  

 

Tal informação indica-nos que mesmo após a independência o surgimento de 

uma nação coesa não foi viabilizado conforme o projeto utópico dos revolucionários 

que chegaram ao poder com o MPLA. Os ideais de coletividade corroíam-se e a 

reprodução da desigualdade passou a fomentar cada vez mais conflitos.  

Forjar uma “afetividade” para esse grupo social ainda insatisfeito com seus 

rumos surge como único caminho possível, ea literatura pós-independência é, 

inegavelmente, um dos grandes pilares dessa investida: 

 

Naturalmente, muitas instituições políticas, movimentos ideológicos e 

grupos – inclusive o nacionalismo – sem antecessores tornaram 

necessária a invenção de uma continuidade histórica (...) através da 

criação de um passado antigo que extrapole a continuidade histórica 

real, seja pela lenda (...) ou pela invenção.(HOBSBAWN, 1984, p.15).  
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Pepetela, um dos principais institucionalizadores do sistema literário de seu 

país,busca compreender – quase incessantemente –,os pontos em que o projeto de nação 

se perdeu, buscando modificar tal quadro. O personagem Aníbal, de A geração da 

Utopia, indica-nos uma das principais respostas encontradas pelo autor para a questão: 

 

- Para falar a verdade, o mal vem de muitos anos atrás. Este país teve 

uma elite intelectual de dar inveja a qualquer país africano. (...) Elite 

que nunca soube aliar-se às elites rurais, tradicionais. (...) apesar de 

muita conversa sobre a ligação com o campo, a elite urbana continuou 

egoisticamente só, considerando-se superior ao resto do país. Daí a 

chamada divisão do nacionalismo angolano, que acabou por se 

manifestar nesta guerra civil, que ninguém queria considerar como tal. 

(PEPETELA, 1993: 36) 

 

 Pepetelaindica, a partir dessa reflexão, que as defasagens entre o discurso de 

igualdade e a atuação dos líderes do novo país mostraram-se como uma das grandes 

barreiras para a confluência das gentes angolanas. A busca por um descentramento e a 

superação de antagonismos oriundos do tribalismo não foram alcançados. Os 

binarismos que marcavam desigualdades sociais em muito permaneceram, ou até 

mesmo intensificaram-se.A luta revolucionária estaria, dessa forma, esvaziada de 

sentido, uma vez que grande parte da massa popular continuava sem voz.  

Para reverter tal quadro é preciso, prioritariamente, formar o novo homem 

angolano, reafirmando a evocação da utopia para restituir-lhe a esperança. Delinear a 

nação como construto, para viabilizá-la, torna-se o objetivo central de Pepetela: é nesse 

sentido que sua escrita observa as origens dos traumas históricos – tornado-os claros 

para ultrapassá-los – e apresenta-nos como dispositivos de revitalização da cultura 

angolana as transposições metafóricas, sobre os quais nos debruçaremos no próximo 

capítulo.  
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3. HISTÓRIA, LITERATURA E SUAS RE(A)PRESENTAÇÕES: UM ESTUDO 

DAS TRANSPOSIÇÕES METAFÓRICAS EM PEPETELA 

 

Em Como se escreve a história, Paul Veyne nos mostra que o “real” está sempre 

a escapar da narrativa histórica, uma vez que é elaborada a partir de causas, fins e 

acasos, mostrando-se tão subjetiva quanto a fala literária. Dividido em três partes, o 

livro problematiza a história como narrativa verídica, expondo as armadilhas da 

hierarquização de discursos, numa construção cujas informações a serem trabalhadas 

são recortadas por aquele responsável pelo relato. Assim, o historiador se torna o 

construtor de uma trama (assim como o romancista). Da forma como é tecida, tal trama 

faz com que a história siga um ou outro viés, baseados em relações complexas de 

valores: 

 

A história é um palácio do qual não descobriremos toda a extensão 

(não sabemos quanto nos resta de não-factual a historicizar) e do qual 

não podemos ver todas as alas ao mesmo tempo; assim não nos 

aborrecemos nunca nesse palácio em que estamos encerrados. Um 

espírito absoluto, que conhecesse seu geometral e que não tivesse 

nada mais para descobrir ou para descrever, se aborreceria nesse lugar. 

Esse palácio é, para nós, um verdadeiro labirinto; a ciência dá-nos 

fórmulas bem construídas que nos permitem encontrar saídas, mas que 

não fornecem a planta do prédio. (VEYNE, 1995: 133) 

 

 

Uma vez que Yaka e Lueji apresentam um teor todo anticolonial e objetivam, 

sobretudo, mostrar as múltiplas faces do povo angolano, torna-se importante pensar o 

enquadramento dessas obras como romances históricos. Carlos Alexandre Baumgarten 

observa as marcas essenciais, pautadas por Georg Lukács: 

 

a – traçam grandes painéis históricos, abarcando determinada época e 

um conjunto de acontecimentos; 

b – a exemplo dos procedimentos típicos da escrita da História, 

organizam-se em observância a uma temporalidade cronológica dos 

acontecimentos narrados; 

c – valem-se de personagens fictícias, puramente inventadas, na 

análise que empreendem dos acontecimentos históricos; 

d – as personalidades históricas, quando presentes, são apenas citadas 

ou integram o pano de fundo das narrativas; 

e – os dados e detalhes históricos são utilizados com o intuito de 

conferir veracidade à narrativa, aspecto que torna a História 

incontestável; 
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f – o narrador se faz presente, em geral, na terceira pessoa do discurso, 

numa simulação de distanciamento e imparcialidade, procedimento 

herdado igualmente do discurso da História. (LUKÁCS apud 

BAUMGARTEN, 2000: 170) 

 

 

Desta forma, o romance histórico clássico é uma narrativa baseada em um tempo 

anterior à época do escritor, como pano de fundo, unindo história e ficção na descrição 

de uma sociedade e de suas transformações. 

De fato, YakaeLuejitraçam um grande painel histórico. Todavia, a subversão de 

algumas das propostas indicadas é notável, principalmente no que se refere ao 

distanciamento e à imparcialidade. As personalidades históricas são retomadas e os 

dados históricos utilizados, não para conferir realidade, mas sim para contestá-la, num 

tom explicitamente crítico: há a transcodificação da matéria historiográfica, que já não é 

pano de fundo. Além disso, os entrecruzamentos temporais são marcas essenciais dos 

textos analisados. 

Ao problematizar o discurso historiográfico, Pepetela se apropria literariamente 

de elementos históricos, rejeitando uma apresentação mimética dos fatos. Neste ponto, é 

inevitável ressaltar a pertinência das convergências entre o projeto literário de Pepetelae 

determinados conceitos estabelecidos por Linda Hutcheon no que se define como 

“metaficção historiográfica”, tópico fundamental quando se fala em produção literária 

contemporânea. Em uma de suas colocações, a autora indica que, ao falar sobre esse 

conceito, refere-se: 

 

(...) àqueles romances (...) que são intensamente auto-reflexivos e 

mesmo, assim, de maneira paradoxal, também se apropriam de 

acontecimentos e personagens históricos. (...) A autoconsciência 

teórica sobre a história e a ficção como criações humanas passa a ser 

base para seu repensar e sua reelaboração das formas e dos conteúdos 

do passado. (HUTCHEON, 1991: 21 -22) 

 

Uma vez que a metaficção historiográfica é relacionada à paródia e ao conceito 

de pós-modernismo – eliteraturas mais recentes, como as africanas, não poderiam se 

inserir em tal contexto, de acordo com alguns autores –, deve-se ressaltar a necessidade 

de evitar tanto as posturas que estejam fechadas a quaisquer tipos de associações quanto 

as posturas que busquem categorizar, de maneira forçosa, falas do contexto pós-colonial 
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dentro da proposta de Linda Hutcheon. Consideramos o fato de estarmos abordando 

produções literáriascontemporâneas, ou seja, situadas a partir da década de 80 do século 

XX, o que transcende categorizações mais restritas.  

O tratamento da história, construto que opera simultaneamente como intertexto e 

extratexto, cria o espaço de dispersão em que as grandes narrativas passam a ser 

revisitadas sob um olhar questionador e, acima de tudo, irônico. 

Segundo as mais arraigadas concepções, ironia é uma figura de linguagem por 

meio da qual se diz o contrário do que se quer dizer. Entretanto, ironia e mentira não são 

a mesma coisa. Enquanto o enunciador da mentira não quer ser descoberto, o 

enunciador irônico revela sempre uma opinião, mostrando a realidade por um ângulo 

inesperado. Pepetela oferece com sua ironia uma multiplicidade de sentidos, acionando 

o pensamento e a dúvida. É principalmente a partir do irônico que o escritor firma seu 

pacto com leitor, que aceita deslocar-se de sua posição para enxergar outros 

significados. 

Segundo Linda Hutcheon, o conceito de ironia se dá em duas acepções: a do 

ironista e a do interpretador. Assim, “a pessoa geralmente chamada de ironista (...) é 

aquela que pretende estabelecer uma relação irônica entre o dito e o não dito. O 

interpretador, por sua vez, é aquele que apreende a existência de “significado em 

acréscimo ao que se afirma – e diferentemente do que se afirma – uma atitude para o 

dito e o não dito” (HUTCHEON, 2000:28). 

A ironia configura-se como um jogo, “removendo a segurança semântica de ‘um 

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

diferencial da criação de sentido irônico (HUTCHEON, 2000:38). A instabilidade 

provocada deve-se ao fato de que as regras do jogo podem ser diferentes para quem as 

elabora e para quem as interpreta, fator que evidencia a ideia de que o ironista “pode 

nem sempre ter sucesso em comunicar aquela intenção (ou relação)”. (HUTCHEON, 

2000:28). O que possibilita o reconhecimento, essencialmente, é o fato de que “as 

comunidades discursivas tornam a ironia possível” (HUTCHEON, 2000:37), 

partilhando pontos de vista. 

Ainda que se trate de um jogo discursivo, deve-se ressaltar que “a ironia não 

pode ser usada como instrumento de domínio” (MILLER apud HUTCHEON, 2000: 
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64). Ao contrário, ela desloca domínios estabelecidos para minar estruturas 

cristalizadas: 

 

A função mais construtiva ou “apropriada” de ironia teria como alvo o 

próprio sistema, do qual o ironista também faz parte. Ela tentaria usar 

aquele sistema, como todo jogo que o sistema permite, para produzir 

fins diferentes, isto é, para mudar os produtos do sistema. 

(CHAMBERS apud HUTCHEON, 2000: 36) 

 

 

Pensar o local a partir do qual Yaka e Luejiironizam torna-se fundamental. 

Observando as construções literárias delineadas por Pepetela, analisaremos 

características e funções das heranças resgatadas das gerações passadas, articuladas à 

experiência presente para pensar o nacional em ampla perspectiva, indicando 

notavelmente a predominância da tradição e a luta para que esta não caia no 

esquecimento.  

A ironia pepeteliana permite uma habitação de silêncios que chama atenção para 

o que há de implícito, tanto na fala literária quanto na histórica. Tal recurso exige um 

“julgamento” por parte do leitor, seja em relação ao que é de fato verídico ou não na 

historiografia, seja em relação às intenções do autor com o seu discurso. Pepetela busca 

em seu leitor aquele sujeito que construirá sentidos e criará uma realidade possível, já 

que: 

 

A ironia raramente envolve uma simples decodificação de uma única 

mensagem (...) é (...) um processo semanticamente complexo de 

relacionar, diferenciar e combinar significados ditos e não ditos – e 

fazer isso com uma aresta avaliadora. É também (...) um processo 

moldado culturalmente. (...) É a comunidade que vem na frente e que, 

de fato, torna possível a ocorrência da ironia. (HUTCHEON, 2000: 

134) 

 

 A passagem evidencia uma responsabilidade atribuída ao leitor, que passa a 

perceber a escrita como experiência. Numa revisão que pensa criticamente o papel do 

escritor e do leitor, nota-se que, para uma boa apreensão dessa escrita, ambos devem 

sair de uma posição passiva para construir sentidos, numa efetiva desautomatização. 

A reelaboração autoconsciente que a história angolana apresenta em Yaka e 

Lueji, entre mitos e memórias, mostra-se como um verdadeiro quebra-cabeças a ser 
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compreendido não somente pelos personagens, mas pelo próprio leitor, inserido num 

jogo de interpretação e associação de fatos e simbologias. Cabe ao leitor aprofundar a 

conexão da narrativa com o contexto espaço-temporal representado, pensando o lugar 

do real no ficcional e vice-versa. 

Ao adotarmos a concepção de “transposições metafóricas”, consideramos a 

mencionada relação real/ficcional para elegermos como dispositivos de análise os 

construtos imagéticos elaborados pela escrita pepetelianacom o objetivo de viabilizar a 

percepção dos sentidos que se apresentam como produto da experiência 

coletivaangolana nos períodos colonial e pós-independência. Paul Ricoeur, em A 

metáfora viva, atribui a Aristóteles a primeira definição de metáfora, considerada a 

“epífora do nome”, ou seja, assentada no nome ou na palavra como elemento essencial: 

 

A metáfora deve ser considerada comoo transporte a uma coisa de um 

nome que designa uma outra, transporte quer do gênero à espécie, 

quer da espécie ao gênero, quer da espécie à espécie ou segundo a 

relação de analogia. (RICOEUR, 2000: 20) 

 

Tal relação é a mais reconhecida quando se trata de metáfora: uma relação entre 

desvio e empréstimo semântico, comum quando levamos em consideração as figuras de 

linguagem e o transporte de sentido próprio em sentido figurado.  

Por muito tempo, as metáforas foram consideradas como um adorno e mesmo 

como um desvio utilizado pelo homem para embelezar a linguagem. Entretanto, é 

preciso considerar que, aos falarmos sobre o caso de Pepetela, elas ultrapassam tal 

plano, pois: 

 

os significados não são propriedades das palavras, mas construções 

que se atualizam na mente dos sujeitos, em correlações que se 

estabelecem entre a forma manifesta e os contextos nos quais a 

interação ocorre. O contexto determina qual domínio está ativo e, 

importando para a construção do significado as informações ali 

armazenadas, podemos construir o significado do enunciado 

manifesto. (CHIAVEGATTO, 2002:148) 

 

 

 O que buscamos destacar, neste ponto, é a dimensão da metáfora como 

fenômeno social, especialmente se considerarmos o leitor angolano: construir sentidos 

para a metáfora, a partir de Yakae de Lueji, implica construir a própria identidade 
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nacional, já que tal interação possibilita o reconhecimento de uma anterioridade e 

instiga o sentimento de que a heterogeneidade está sendo representada e reconhecida, ou 

seja, traça a atmosfera de afetividade, proposta por Benedict Anderson, para a 

estruturação de uma comunidade imaginada – conforme vimos no capítulo anterior. 

Ricoeur nos indica que a metáfora não é sustentada apenas como desvio 

nominal. Para aproximar duas ideias é preciso um enunciado que não se dá apenas no 

âmbito do nome, transgredindo o nomee dialogandoo consciente dos sujeitos de um 

determinado contexto sócio-histórico e espacial, para fornecer novos modos de 

compreender a realidade. Uma vez que “todo discurso se produz como acontecimento, 

mas se deixa compreender como sentido” (RICOEUR, 2000: 113), corrobora-se, ainda, 

a “referência à realidade e a referência ao locutor”(RICOEUR, 2000: 121).  

Tem papel fundamental emYaka e Luejio lugar dos narradores e, principalmente, 

da voz pepeteliana, que orquestra cada uma delas, já que qualquer referência que 

alcance o imaginário social, ultrapassando o meramente linguístico, faz ver um sujeito 

escrevente. Seus discursos, ao proporcionarem uma rede de interações, estabelecem 

inevitavelmente uma auto-referência ao sujeito que pensa os caminhos da nação 

Angolana.  As transposições metafóricas nas obras estudadas engendram uma 

construção inteiramente coerente com suas próprias premissas: a de estabelecer um 

contato efetivo com o interlocutor ao trabalhar no plano discursivo aquilo que não é 

historiográfico, para falar da nação: 

 

Percebemos nitidamente cada momento da narração em dois planos: 

no plano do narrador, na sua perspectiva expressiva e semântico-

objetal, e no plano do autor que fala de modo refratado nessa  narração 

e através dela. Nós adivinhamos os acentos do autor que se encontram 

tanto no objeto da narração como nela própria e na representação do 

narrador, que se revela no seu processo. Não perceber esse 

segundo  plano intencionalmente acentuado do autor  significa não 

compreender a obra. (BAKHTIN, 1990: 118 - 119) 

 

 

A inter-relação trazida pela fala de Bakhtin esclarece a crítica feita por 

Pepetela – como testemunha e agente dos processos sociais de Angola – ao presente da 

enunciação, momento em que reside a transição da sociedade angolana recém-libertada. 

É a partir dessa consideração que vemos a rede dialógica essencial: a do autor com o seu 

leitor. 
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Podemos afirmar, portanto, que a metáfora é um acontecimento semântico, uma 

instituição que atribui sentido, num determinado contexto.O que pensamos é que a 

metáfora ultrapassa a linguagem e chega aos sentidos, não como substituição, mas como 

evidenciação de uma fala. Elegemos como conceito de metáfora o apresentado por 

Solange Coelho Vereza, ao analisar que tal mecanismo: 

 

Transcende a um simples recurso lingüístico: essa linguagem seria de 

natureza conceitual. Por isso, não faria sentido falar na freqüência da 

linguagem figurada somente por sua dimensão lingüística, já que o 

próprio sistema conceitual seria fundamentalmente metafórico. [a 

metáfora] facilita a compreensão de determinados aspectos da 

realidade não acessíveis de outra maneira. Além disso, o mito de 

que a linguagem figurada resultaria em um afastamento da razão não 

teria fundamento, uma vez que esse tipo de linguagem serviria 

principalmente para “chamar atenção para a própria linguagem”, 

produzindo sentido e sustentando assim a própria razão.  

(VEREZA,2007: 112 – Grifos nossos) 

 

A fala esclarece, ainda, que as transposições metafóricas afastam-se do conceito 

de alegoria de Walter Benjamin (Cf. BENJAMIN, 1984), uma vez que não objetiva 

construir um símbolo novo, mas sim estabelecer interligações com algo preexistente.Os 

processos metafóricos evidenciam, assim, a noção de que “a palavra age, não como uma 

força ideal, mas como um poder (...) que obriga as coisas, tornando-as realmente 

presentes fora delas mesmas”(BLANCHOT,  1997: 315). 

Para que os sentidos construídos por Pepetela e seus leitores a partir das 

transposições metafóricas efetivamente pudessem“recombinar a experiência em plural” 

(RICHARD, 2002: 113), seria necessário considerar e, acima de tudo,questionar todo 

um legado cultural, especialmente as tradições que permeiam as práticas sociais 

contemporâneas. 

Embora sejam conceitos aparentemente opostos, tradição e modernidadeacabam 

por fomentar-se: enquanto a tradição seria todo um legado cultural e identitário de um 

povo, a modernidade seria o rompimento com determinadas categorias preestabelecidas. 

Entretanto, somente é possível pensar a modernidade se pensarmos no que a tradição 

carrega, para ser revitalizada. Para manter firme o antigo projeto de nação, torna-se 

inevitável readaptá-lo à contemporaneidade a partir da recuperação do legado e da 

superação das heranças incondizentes com o atual projeto de liberdade que permite uma 

efetiva agregação. 
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Sobre esse tipo de relação identitária estabelecida com a tradição, o crítico indo-

britânico Homi K. Bhabha afirma:  

Os termos do embate cultural, seja através de antagonismos ou 

afiliação, são produzidos performativamente. A representação da 

diferença não deve ser lida apressadamente como o reflexo de traços 

culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa da 

tradição. A articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, 

é uma negociação complexa, em andamento, que procura conferir 

autoridade aos hibridismos culturais que emergem em momentos de 

transformação histórica. O “direito” de se expressar a partir da 

periferia do poder e do privilégio autorizados não depende da 

persistência da tradição; ele é alimentado pelo poder da tradição de se 

reinscrever através das condições de contingência e contraditoriedade 

que presidem sobre as vidas dos que estão “na minoria”. O 

reconhecimento que a tradição outorga é uma forma parcial de 

identificação. Ao reencenar o passado, este introduz outras 

temporalidades culturais incomensuráveis na invenção da tradição. 

Esse processo afasta qualquer acesso imediato a uma identidade 

original ou a uma tradição ‘recebida’. (BHABHA, 1998: 20-21) 

 

A ideia de que a tradição não é “recebida”, passivamente, mas sim construída e 

transformada, surge como a chave principal para a nossa abordagem das transposições 

metafóricas, uma vez que se trata de seu objetivo principal. Levaremos em conta, desta 

forma, a perspectiva da retomada da tradição como legado vivo, a ser traduzido e 

questionado na experiência cotidiana, narrado a partir do simbólico para a construção 

ficcional da resistência. 

Notamos a partir de tais considerações que as transposições metafóricas 

configuram-se, finalmente, como um “processo de canibalização dos signos e símbolos 

literários constituidores de um passado” (MATA, 2001: 26), uma vez que a escrita de 

Pepetela não somente convida seu leitor a rever, mas a repensar lugares e ações sociais, 

abrindo espaço para que a tradição seja sempre (trans)formada da melhor maneira 

possível pela sociedade angolana contemporânea. Trata-se de “revitalizar o que é antigo 

para que as mobilizações correntes não se tornem engessadas, através da estratégia de 

ab-rogação própria da estética pós-colonial” (MATA, 2007), tomando como 

instrumento as muitas perspectivas que envolvem os percursos angolanos. 

Pensando mais a fundo a mosaicidade cultural do país, seguiremos com a análise 

de um dos elementos que melhor representam-na, quando se trata da escrita pepeteliana: 
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a pluralidade narrativa e suas ligações com o discurso oral, numa rede dialógica 

carregada de simbolismo e reveladora do modo com que Pepetela integra a 

angolanidade à sua literatura. 

 

 

 

 

 

3.1 PLURALIDADE NARRATIVA 

 

Na polifonia ocorre a combinação de 

várias vozes individuais, realiza-se a 

saída de princípio para além dos 

limites de uma vontade. Poder-se-ia 

dizer assim: a vontade artística da 

polifonia é a vontade da combinação 

de muitas vontades, a vontade do 

acontecimento. (BAKHTIN, 1981: 

16) 
 

Ao pensamos a pluralidade de vozes presentes em Yakae Lueji, torna-se 

inevitável pensar a dimensão da oralidade para a cultura angolana e para o próprio 

autor, que tão ativamente participou de marcantes períodos apresentados em suas obras. 

A partir de uma série de estratégias narrativas, Pepetela apresenta-nos um prisma 

caleidoscópico – mas não caótico –, oriundo do diálogo entre a sua voz e a dos 

narradores, dos personagens, da historiografia e da própria literatura. O esforço em 

contar reforça o papel da interação leitor/ouvinte, legitimando o caráter coletivo que as 

experiências apresentadas passam a adquirir.  

A partir das estratégias discursivas, é possível notar quais os papéis e as posições 

ideológicas de cada instância narrativa, sem hierarquizações: 

 

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram 

todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as 

que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros 

narradores anônimos. (BENJAMIN, 1994: 198) 
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A literatura confirma-se como ofício empenhado na desmontagem como crítica 

tanto do contexto socio-histórico quanto do próprio narrar. Busca-se edificar um 

passado mais condizente com a ideia de futuro que era preciso cultivar, e a 

“autobiografia coletiva” (CHAVES, 2010: 14) precisa ser delineada, dando-se a partir 

de um projeto estético e político que é agenciado pelas vozes das tradições que 

constituem o povo angolano. A memória, como elemento mediador entre o leitor e os 

percursos angolanos, garante o resgate de cada uma das identidades convidadas ao 

testemunho. Revela-se, desta forma, um sincretismo de vozes que ilumina a dimensão 

da oralidade trabalhada pela literatura, propiciando a construção de um mosaico 

memorialístico híbrido, a partir do qual as narrativas aprofundam-se. 

É fundamental ressaltar o papel do próprio Pepetela como o grande contador “da 

História e das estórias angolanas” (SECCO, 2009: 151), fator que deflagra a figura do 

romancista não somente como aquela que orquestra, mas também como aquelaque surge 

como uma das incontáveis vozes de Yaka e Lueji , universalizando, por fim, o projeto 

utópico arquitetado por gerações inconformadas com as opressões sofridas durante 

séculos, seja diante das verdades arraigadas durante dominação do colonizador, seja 

diante das impostas por determinadas categorias fincadas pelas próprias culturas 

angolanas: 

 

O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, 

metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações 

humanas, que foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, 

enfeitadas, e que, após longo uso, parecem a um povo sólidas, 

canônicas e obrigatórias. (NIETZSCHE, 1983: 48 – Grifos nossos) 

 

 

Yaka e Luejinão são apenas ficção, no sentido de desvalor daquilo que não é 

cunhado pelas “verdades” já arraigadas. Tratamos de construções caminhantes nas 

linhas de fuga das versões hegemônicas – que narram, pela repetição, aquilo que deve 

ser dito. Sem, pretensamente, assegurar-se na oficialidade, tais obras permitem a 

identificação dos elementos que edificam a “autobiografia coletiva” angolana.   

 Memória social e consciência individual interligam-se na construção romanesca 

a partir do momento em que percebemos que coletividade só pode ser viabilizada a 

partir da subjetividade que vivenciou, sentiu e participou dos processos apresentados. 

Desta forma, cada uma das vozes, personagens e arquétipos compõe a transposição 



44 
 

metafórica da pluridiscursividade possível, sem sobreposições ou silenciamentos. 

Segundo Padilha: 

 

O movimento de revitalização, pela escrita, de normas e 

procedimentos estáticos da oralidade acirra-se, quando a cultura toma 

consciência de seu hibridismo e busca formas de equilibrar as duas 

forças quando os imaginários artísticos percebem que se faz 

necessário subverter o discurso hegemônico, encontrando um caminho 

de expressão pelo qual possam falar Angola e seu povo. (...) De outra 

parte, não se trata de abandonar o legado do colonizador, sobretudo no 

que se refere ao uso de sua língua. (...) Não se pretendia então o 

abandono do discurso cultural alheio, parte integrante já do universo 

colonizado, mas sua adaptação à condições históricas dos povos de 

África. (PADILHA, 2007: 209-210) 

 

A saga da família Semedo se inicia com o nascimento do personagem 

principal, Alexandre, em 1890, e termina com a sua morte, em 1975, como já dissemos. 

O protagonista, marcado pelo conflito identitário diante da angolanidade latente e da 

opressão imposta pelos valores colonialistas – apresentados em Yaka a partir de 

diferentes formas de lesar o povo angolano –, é acompanhado durante toda sua vida pela 

enigmática estátua yaka, que dá título à obra. 

A estátua, representação da fala nacional, destaca-se entre os narradores, por 

funcionar como um contraponto às ações colonialistas que envolvem o cotidiano de 

Alexandre Semedo, numa crítica a sua imobilidade perante o jugo imperialista. Sua 

presença na família é explicada por Alexandre da seguinte forma: 

 
O meu pai ganhou essa estátua yaka no jogo. Já a tinha em 

Capangombe, quando casou. A minha mãe sempre a achou horrível 

com esses olhos de berlinde e estas três listras paralelas, branca, preta 

e vermelha. Repara, tem quase um metro de altura e corpo de homem, 

mas a cara é estranha, por vezes com aspecto humano, por vezes 

animal. Parecia que tudo via. Impressão da minha mãe, claro. Mas 

herdei dela essa impressão. Sempre ficou na sala, em equilíbrio 

instável, pois o soco de madeira não é muito liso por baixo. Foi feita 

para estar no chão de terra batida, como esse por baixo das 

mangueiras dos quintais, chão liso por tanto ser varrido e pisado, mas 

aderente por causa da umidade. Porém, nunca caiu. Sinto cada vez 

mais que ela me fala. Mas não entendo. (PEPETELA, 1984: 22) 
 

 

Feita pra ficar em solo, ou seja, em contato com a terra angolana, permanece na 

casa dos Semedo, mostrando elementos que não eram compreendidos. Ainda seguindo a 
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forma da estátua, os capítulos segmentam-se. Desta forma, temos: “A Boca” 

(1890/1904), “Os Olhos” (1917), “O Coração” (1940/41), “O Sexo” (1961) e “As 

Pernas” (1975). A organização sugere, na ordem: a origem, que se dá na palavra – 

considerada pela tradição cultural angolana como o elemento que dá a vida, numa 

alusão ao nascimento de Alexandre como um possível anúncio da liberdade esperada; o 

testemunho das recorrentes explorações sofridas pelo povo angolano, intensificadas com 

os massacres de negros, que visavam à apropriação de terras para o plantio de café; o 

princípio de um sentimento de conscientização e de afirmação da nacionalidade, frente à 

intensificada repressão salazarista; a fecundação, iniciada com as lutas armadas pela 

libertação e, por fim, a tão almejada independência, representada pelo livre caminhar.  

A proposta anticolonial e o lento forjar da angolanidade, sugerido pela junção 

das partes que compõem a estátua e o romance, vêm delineados desde o início da obra, 

na fala de yaka: “Esperava a chuva única, talvez sem água, que ia ligar a boca aos olhos 

e às pernas e ao sexo, ainda isolados em desconfianços” (PEPETELA, 1984: 14) 

Privilegiados pela multilateridade narrativa, muitas vezes encontramos 

respostas que somente serão indicadas ao protagonista ao final da obra. Sobre o 

nascimento de Alexandre, por exemplo, temos a seguinte descrição, feita por Yaka: 

 

 

Ouvi o grito de Alexandre Semedo a rasgar as entranhas da mãe e sair 

para a luz. Me misturei aos olhares curiosos e assustados das gazelas e 

ao parar súbito dos lagartos azuis fazendo sim-sim com a cabeça. 

Esperava a chuva única (...) que ia ligar a boca aos olhos e às pernas 

ao sexo, ainda isolados em desconfianços. (...) Vi a boca do menino 

morder a terra seca. Mordeu ou beijou? Essa mordidela-beijo era arco-

íris de fim da tarde puxando a chuva da música, ou apenas o feixe de 

capim em que se dá o nó para amarrar a vinda anunciada? Estou para 

ver. E para contar a quem entende. Sofrendo. (PEPETELA, 1984: 14) 

 

 

 

Já o próprio Alexandre diz: 

 

 
Nasci em 1980, embaixo duma árvore. A minha mãe foi assitida pela 

velha Ntumba, escrava ganguela. A escrava, talvez por velhice, 

deixou-me cair no pó. Segundos apenas. Os suficientes para no meu 

corpo ficar misturado o pó da terra e os líquidos que trazia comigo ao 

sair da mãe. O pai berrou que ia matar a velha. A mãe disse que foi 
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sem querer. A velha só chorava, lavando-me. Depois o pai acalmou. 

(PEPETELA, 1984: 9) 

 

 

Em seguida, na obra, Alexandre mostra-se curioso em relação à arvore sob a 

qual teria nascido, a mulemba, considerada sagrada pelos nativos cuvale –  uma vez que 

tem grande porte, apesar de situar-se numa região extremamente árida. Os cuvale são 

apresentados como povos pastoris do Sul de Angola, constantemente atacados pelos 

brancos benguelenses em busca de terras e animais. A postura desse segmento, marcada 

pela fidelidade e pela ligação emocional no tocante às suas tradições, denota a total 

contraposição às tentativas de assimilação do colonizador, reforçando sua representação 

como símbolo de uma genuína interligação com a terra angolana: 

 

Meteram-me ao caminho para Benguela. (...) Passaram a Bibala (...) 

quando começaram as dores. Foi ali mesmo no caminho, debaixo 

duma árvore cujo nome nunca me disseram, que eu nasci (...). Em 

pleno território mucubal. Cuvale, para dizer o nome exato. (...) Até 

hoje gostaria de saber (...) se a árvore meu primeiro teto não era por 

acaso a mulemba sagrada dos cuvale, o centro do Mundo. (...) Se me 

falam da Bibala, não evoco nenhum nome ou fato; só uma sensação de 

vertigem. Será da queda no pó ao nascer? É como se o mais 

importante não me tivesse sido contado.” (PEPETELA, 1984: 12 - 19) 

 

 

Devemos destacar aqui o interesse pela cultura cuvale e a correção que ele 

mesmo faz do nome desse grupo, recusando a corruptela portuguesa “mucubal”, dotada 

de teor pejorativo. Numa divagação certamente promovida pela ligação com a terra, o 

próprio personagem tem a sensação de que o mais importante não foi contado, o que de 

fato procede. Algo foi privado de Alexandre: o testemunho da estátua. Instigado à 

reflexão, o personagem tem um posicionamento caracterizado pela ambigüidade, uma 

vez que o silêncio de Yaka causa estranhamento, “vertigem”, mas não traz efetivas 

respostas. É o movimento errante em busca do seu ser e estar nesta terra que faz com 

que Alexandre freqüentemente assuma e recuse sua forte ligação com Angola. 

A estátua Yaka, entretanto, sabe sobre a árvore e nos mostra que: 

 
O primeiro vagido de Alexandre Semedo estalou em terra cuvale. 

Parecia era tiro (...) Mas agora esse ruído estranho que saiu dos quatro 

vultos (antes eram três), acocorados à sombra da mulemba em 

estranhos afazeres, que feitiço vai provocar na minha criação? (...) A 
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boca do menino se fechou, quando mordeu a terra. (PEPETELA, 

1984: 8) 

 

O paralelismo de testemunhos mostra-se em Yaka como matéria fundamental. 

Tal práxis criativa traz à tona e põe em confronto com a fala oficial memórias que 

certamente foram obliteradas no processo de transmissão dos acontecimentos na história 

angolana. Um dos episódios mais relevantes, nesse sentido, é o assassinato do 

cuvaleTyenda, filho de Vilonda. Aquiles Semedo, primogênito de Alexandre, é descrito 

como um capataz de profissão, que sai numa manhã com seus amigos para caçar perto 

da oganda
2
 de Vilonda e Tyenda. Ao ver Tyenda banhar-se, Aquiles atira nele por 

simples diversão, matando-o, igualando-o a um animal de caça. A morte de Tyenda é 

apresentada na voz de Vilonda como um premeditado ato de covardia: “Eles mataram 

Tyenda que foi tomar banho no rio, só com a tanga, nem mesmo o punhal, talvez. Nos 

olhos do branco se via o objetivo deles, vinham para matar. A onça estava no brilho 

amarelo dos olhos deles” (PEPETELA, 1984: 173).Vilonda, em resposta ao ataque, 

acerta Aquiles no peito com sua azagaia e mata-o, o que faz o grupo recuar, com medo. 

Um dos amigos de Aquiles, ao relatar o fato para a família Semedo e um 

sargento, afirma: 

- Fomos só caçar, Ao aproximar-nos da oganda eles atacaram de 

repente. Eram muitos, talvez uns vinte. Disparamos. Um deles 

tombou. (...) - Os outros apoiaram com a cabeça. Sabiam, amanhã 

algum do grupo ia contar à namorada ou a um amigo o que realmente 

passara. E o mujimbo
3
ia se espalhar pela cidade. Mas ficavam sempre 

duas versões e as pessoas acreditam mais no que lhes convém. (...) 

Apresentadas as condolências à família e ouvidas as informações, os 

oficiais já iam se retirar. Bartolomeu Espinha falou pela primeira vez: 

- O exército não vai fazer nada? É preciso vingar a morte do meu 

cunhado. Esses selvagens têm de ser castigados. (PEPETELA, 1984: 

173-174) 

 

O episódio desencadeia uma operação militar durante a qual autoridades, junto a 

Bartolomeu Espinha, tomam de assalto a onganda de Vilonda, massacram a família 

cuvale e confiscam seu gado, com a conivência do capitão. Este ataque tornará a família 

Semedo uma das mais ricas de Benguela: 

 

- O meu cunhado foi morto por esses selvagens. Venho cobrar. 

-Bois? 

                                                           
2
Moradia. 

3
Boato 
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- Claro. Têm mais alguma coisa que valha? 

- Percebo, mas é ilegal. 

- Legal, ilegal, não sei. O que é legal? (PEPETELA, 1984: 179) 

 
 

 

Os trechos apresentados evidenciam de que tipos de artifícios os colonos se 

utilizavam para legitimar a apropriação que faziam dos bens que pertenciam aos povos 

locais. O cinismo representado pela afirmação de que cerca de vinte cuvales teriam 

iniciado um ataque sem razões aparentes e a tentativa de Bartolomeu em mascarar o 

interesse nos bois de Tyenda e Vilonda demonstram a frieza e a desconsideração em 

relação aos cuvale, apoiando-se no fato de que certamente suas falsas versões seriam 

aceitas, em detrimento das reais. 

Neste ponto ficam claras as relações entre a memória e o esquecimento como 

processo essencial na formação do discurso histórico: “tornar-se senhores da memória e 

do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes (...) que dominaram e 

dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e silêncios da história são 

reveladores” (LE GOFF, 2003: 422). O poder de justificar, omitir ou mesmo forjar, 

mostra de que maneiras o colonizador pôde conduzir e registrar sua evolução em 

território angolano. 

Tal processo dereificação mostra-se ainda na lembrança que Alexandre tem 

de Tuca, menino negro que acompanhava seu grupo de amigos, durante a adolescência. 

Sua presença entre os brancos, condicionada pelo racismo, era solicitada para as 

brincadeiras numa tentativa de encontrar alguém que representasse a figura de Mutu-ya-

Kevela, líder principal da revolta dos Bailundos, insurreição contra o recrutamento 

forçado de serviçais para as roças de São Tomé e contra a queda dos preços de compra 

da borracha, uma vez que os colonos passaram a pagar apenas metade ou um terço do 

produto fornecido por esses nativos. Tal líder é apresentado por yaka, enquanto 

narradora, da seguinte forma:  

 

Mutu-ya-Kevela (...) sabe onde está a sua força. (...) está na boca (..), 

donde podem sair palavras que arrastam os outros. (...) Mutu-ya-

Kevela era um grande chefe, porque nunca atacou as missões, nem 

católicas nem protestantes. Fazia propaganda contra a escravatura e a 

aguardente. (PEPETELA, 1984: 38 - 43) 
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Tuca, por sua vez, assumia a visão do negro derrotado, destituído de sua 

força, figura atribuída pelos portugueses após seu assassinato: “Quem como ele podia 

morrer assim de olhos brancos na cara negra, estender os braços negros pela areia 

amarela e rebolar no último grito atirando embora a vida?”(PEPETELA, 1984: 47) Até 

mesmo na brincadeira dos meninos, reproduz-se o binarismo civilização/barbárie que 

rege a sociedade em que se inserem. Alexandre e seus amigos viam-se como os heróis 

que venciam o inimigo, o negro que se colocava contra as suas vontades. Esse mesmo 

Tuca seria, no futuro, tenente de “guerra preta”, lutando contra as populações negras 

sublevadas. Assim como Alexandre, Tuca também precisa atravessar um longo 

processo de conscientização para identificar seu lugar – e seu valor – nessa sociedade.  

Observando a relação entre negros e brancos apresentada na obra, torna-se 

importante ressaltar a problematização de uma perspectiva dicotômica, a partir da 

recusa por fundamentalismos. Esse processo pode ser apreendido, principalmente, nas 

figuras de Acácio, de Joel e até mesmo de Alexandre, em variados momentos. Temos 

nesses personagens a indicação de que a raça não é o fator preponderante na construção 

do sentido nacional, mas sim a experiência revolucionária. 

O barbeiro Acácio, figura central para Alexandre em sua infância, atuava como 

crítico dos abusos promovidos pelos colonos e era claramente contra a exploração dos 

negros. Por conta de seus ideais contestadores, é misteriosamente assassinado em sua 

barbearia, recebendo umkomba, funeral tipicamente africano, como homenagem: 

“Acácio foi morto por ser o único branco que defendia os negros” (PEPETELA, 1984: 

84). Um diálogo relativo à figura de Mutu-ya-Kevela entre Acácio e sua companheira, a 

negra Ermelinda, mostra seu posicionamento diferenciado: 

 
- Aqui é preciso dizer que o Quebera

4
 tem dentes de vampiro. De 

Oma-kisi!
5
 

- Hum! A minha mãe era do Bailundo e nunca me disse comem gente. 

- Claro. Mas aqui é preciso dizer. Para os brancos ficarem com raiva e 

esmagarem o inimigo. Truques dos opressores! (...) 

A voz de Acácio era triste e isso era das coisas que Ermelinda nunca 

compreendia. Até parecia ele era pelos pretos, uns incivilizados e 

matumbos! (PEPETELA, 1984: 44) 

 
 

                                                           
4
 Corruptela portuguesa de Mutu-ya-Kevela 

5
 Monstro carnívoro 
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Devemos destacar nesse ponto o estranhamento de Ermelinda diante da fala 

de Acácio e a visão que ela mesma tem dos negros, num discurso notavelmente 

assimilado a partir dos colonos. Contundente nas suas colocações, Acácio incomodava 

profundamente seus adversários, que fingiam ignorá-lo, mas que, na verdade, sentiam-

se extremamente insultados pelos seus discursos que condenavam a busca desenfreada 

pela propriedade, tão promovida em Angola: “A propriedade suja, torna os homens 

piores que bicho. A propriedade é um roubo, dizia Proudhon, é isso. (...) Basta a 

miragem da propriedade para um homem decente se tornar prepotente, um tirano.” 

(PEPETELA, 1984: 74-75) 

A divergência ideológica de Acácio é marcada, ainda, pela sua relação com a 

camada burguesa local. Dentro da pequena comunidade branca de Benguela, as revoltas 

negras são passíveis de diversas interpretações: para o fazendeiro Sô Agripino, por 

exemplo, tais ações são vistas como massacres: “Os brancos mortos por esses canibais 

são comidos, as mulheres violadas, os filhos esquartejados e tudo porque estão a 

defender a pátria”(PEPETELA, 1984 :101).  

Quando Acácio ironiza tal visão, por considerá-laexagerada, Sô Agripino 

responde, iniciando um tenso debate: 

 
- Exagero? Você ainda vai acabar mal. Alguém um dia não vai 

suportar as suas ofensas. Nós lá a ser mortos para defender a pátria e 

você aqui a gozar. Ou se está de um lado ou se está do outro. Com a 

bandalha que há em Portugal e a guerra na Europa, nós não aceitamos 

que nos minem a retaguarda.  

- Nós quem? – perguntou Acácio, se levantando.  

- Nós, os que estamos a construir esta terra. Nós, os civilizadores desta 

negralhada. Vamos pôr isto direito, nem que seja a ferro e fogo. (…) 

De todos esperamos o máximo de patriotismo. (…). E afinal há 

brancos que se põem do lado dos negros. Vendidos, traidores! É uma 

infâmia (PEPETELA, 1984: 101).  

 

 

Para Acácio, a verdadeira barbárie era aquela exercida pelos,colonos ao 

reprimiremos negros.Sua perspectiva libertária, contrária à da maioria dos colonos,faz 

com que o barbeiro seja assassinado pelos filhos mulatos de Sô Agripino, a mando 

deste. Em vez de um funeral tradicional, Acácio recebeu o komba, festa típica dos 

negros, como reconhecimento de sua postura diferenciada: 
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As piadas de Acácio estavam demasiado presentes na memória do 

padre (...). Rancoroso, esfregava as mãos e ria,desconseguia esconder 

a satisfação daquela morte violenta. Mas o povo das sanzalas deu ao 

enterro a cor que a Igreja não quis dar. Ao ritmo de ngomas e 

carpideiras. E um coral improvisado que cantou em umbundo no 

momento do caixão entrar na cova. (PEPETELA, 1984: 85) 

 

 

Joel, único bisneto de Alexandre Semedo, elabora a sua identidade 

revolucionária interpretando a realidade e assistindo à luta do povo angolano pela 

libertação. Com dezessete anos, vivendo em uma terra em conflito, ele se identifica com 

aqueles que lutam por amor à terra-mãe, participa de comícios e, ao contrário dos 

Semedo, não se sente diferente dos negros. Na casa dos seus familiares, ele vê a 

mesquinhez e, principalmente, o medo dos que exploraram a terra e o povo durante 

muitos anos: “Colonialismo, colonialismo, não têm outra palavra na boca. Mas o tal 

colonialismo é que desenvolveu essa terra!” (PEPETELA,1984: 252). 

Ao unir-se às Frentes Armadas Para a Libertação de Angola (FAPLA), Joel é 

rebatizado pelo bisavô como Ulisses, nome que adota como alcunha de guerra, quando 

está prestes a iniciar sua própria Odisséia nas trincheiras, em busca da independência. 

Alexandrevalida a coragem do neto e ajuda-o adotar uma identidade de herói. O velho 

patriarca batiza o bisneto com um novo nome, agora condizente com sua atitude 

guerreira: 

 

- Tu realmente foste uma surpresa para mim, Joel, sabes que quando 

nasceste te quis pôr um nome e os teus pais recusaram?   

- Sei, avô. Era Ulisses. 

- Ulisses sim, o herói da guerra de Troia, que sofreu mais do que 

ninguém naquele joguete de deuses de um lado, deuses do outro. O 

mais hábil e manhoso dos gregos. O que inventou o cavalo de Tróia e 

dez anos andou pelos mares a ser traído pelo deuses, mas a escapar 

deles também. E dos raros que consegui fazer vergar os deuses, voltar 

à sua terra, recuperar até a esposa. Ulisses, o que conseguiu o seu 

objectivo… 

- O meu nome de guerra será Ulisses, avô. (PEPETELA, 1984: 292) 

 

 

 Nesse ritual de transição – claramente uma referência tanto à cultura africana 

quanto à clássica, já na indicação da pluralidade possível e, mais ainda, necessária –, ele 

cumpre o destino traçado no duplo batismo de Alexandre e mostra-se como uma 

continuidade sua. O protagonista, ainda que tardiamente, aceita seu lugar e permanece 
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em Angola com Joel, enquanto os demais Semedo fogem para Portugal ou para a África 

do Sul, com medo dos efeitos da emancipação. 

É apenas ao final da narrativa, após quatro gerações da dinastia Semedo, que 

aparecerá um descendente capaz de decifrar o olhar misterioso da estátua, abrindo 

espaço para que Alexandre finalmente pudesse ouvi-la:  

 

- A estátua representa um colono, avô. Repare bem. É o que o escultor 

pensava dos colonos. Ridicularizados. Veja o nariz. Burros e 

ambiciosos! (...) 

Ficou calado, perplexo. Como não tinha visto? Mesmo o miúdo tinha 

compreendido à primeira. (...) 

- Também pressinto, avô, que ela fala duma compreensão entre os 

homens. Mesmo se diferentes. 

- Não te iludas, Ulisses. Pode não ser para este século. 

- Aqui vamos todos entender-nos, avô. Já estamos a lutar juntos, 

homens de raças diferentes. (...) 

- É preciso ultrapassar muita coisa, o peso da História. (...) 

- É este ou não o caminho, avô? 

- Claro que é. (...) Vai, Ulisses, responde ao chamado da 

terra.(PEPETELA, 1984: 294-296) 

 
 

Alexandre nãocompreendia nem a linguagem nem o pensamento da estátua, 

pois elarepresentava uma cultura, uma tradição e um povo que Alexandre percebia, mas 

evitava. Após perceber que passou “metade da vida a combater a outra metade” 

(PEPETELA, 1984: 294), Alexandre entende o porquêde seus filhos e netos nunca 

gostarem da estátua e o porquêdesta causar sentimentos contraditórios de fascinação e 

incômodo.  

A fala refratada do autor nessa passagem é clara: um projeto de união e 

progresso é possível, mas segue um longo processo e é condicionado pela transgressão 

do “peso da História”. A estátua representa uma Angola em construção, cuja 

diversidade é apresentada pelas diferentes partes de Yaka e do romance. O processo 

narrativo concorre para a reunião de todos os grupos sociais num único corpo, que 

ultrapassa o colonialismo a partir do caminhar com as próprias pernas. Alexandre 

Semedo, incitado por uma longa trajetória de conscientização que chega ao ápice na 

postura de seu bisneto Joel, percebe de forma definitiva a necessidade de romper os 

ciclos de exploração e injustiça, encontrando a redenção e o acolhimento no seu novo 

encontro com a terra, no momento da morte. Finalmente Alexandre consegue ouvir a 

fala da estátua: 
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A tua geração vai ser a última. (...) Isso te falei toda a vida, para te 

preparares. E também que sempre fostes um grande impostor. 

Roubavas na loja mas criticava a situação para calar os remorsos que 

eu criava em ti. (PEPETELA, 1984: 301)  

 

A tomada de consciência do protagonista no tocante à realidade social e à 

necessidade de transformá-la reforça o caráter utópico da obra, uma vez que, somente 

quando despido dos valores colonialistas, Alexandre pôde ouvir a estátua e morrer junto 

à terra: “A terra que Alexandre Semedo morde lhe sabe bem” (PEPETELA, 1984: 301). 

Através da sua ficção, Pepetela capta e acompanha a evolução do projeto 

nacional angolano desde as suas origens mitológicas, retomando as figuras de Njinga e 

dos Yaka, passando ao jugo colonial, à luta armada, ao triunfo da independência, até a 

crise da utopia num período pós-colonial. No epílogo de Yaka, a estátua, enquanto 

narradora, sugere que a independência não garantiu a certeza do caminhar sonhado: 

 

Bem, já posso fechar estes olhos transparentes que tantas coisas viram. 

Minha criação está aí em torrentes de esperança, a anunciada chegou. 

Posso então me desequilibrar do soco e ficar em cacos pelo chão, a 

boca para um lado, os olhos pelo mar, o coração embaixo da terra, o 

sexo para o Norte e as pernas para o Sul? Ou será melhor aguardar 

ainda?(PEPETELA, 1984: 302) 

 

Seria ainda necessário o difícil diálogo com outros Alexandres para que a 

consolidação do sentimento nacional ocorresse? Talvez a fala de Yaka indique que 

sempre será necessário retornar ao passado, “superar o seu peso” e não aceitar a 

mutilação do corpo nacional. A independência não trouxe a resposta para um “quem sou 

eu?” angolano, ao contrário, tornou-o ainda mais indefinido. O conflito, no contexto 

pós-colonial, já não se apresenta na oposição colonizado / colonizador, mas sim 

engendrado na própria sociedade angolana, assinalado pela heterogeneidade racial, 

lingüística, cultural, mitológica, religiosa e política, que continua a dificultar os projetos 

de entendimento e progresso.  

O trabalho de Pepetela, baseado na (re)elaboração da identidade nacional na 

contemporaneidade, aponta para uma visão realista e condizente ao contexto angolano, 

uma vez que problematiza a ideia de unidade e de coesão para delinear traços culturais 

diferenciados, orientados por novos sentidos e paradigmas. Trata-se da identidade que 

se dá na diferença, conforme nos indica mais uma fala da estátua, ao descrever em uma 
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passagem a adaga de Vilonda: “No segredo da adaga cuvale está a mensagem duma 

cultura para outra; não forçosamente antagonismo, (...) mas mensagem duma 

diferença nascida no passado dos homens que a fizeram e usaram”. (PEPETELA, 1984: 

211 - Grifos nossos). 

Em Lueji,a proposta de polifonia narrativa mostra-nos dois enredos intercalados 

– a composição de uma coreografia pela bailarina Lu e os momentos que precedem a 

eclosão da guerra da rainha Lunda, Lueji. Há dois tempos e ações diversos, ligados pelo 

surgimento de uma ancestralidade: Lu acredita ser descendente da rainha Lueji sendo 

inspirada e protegida por seu espírito durante a elaboração da dança. Segundo Antunes: 

 

Com a beleza e a força que só a juventude pode dar, Lueji, a rainha, é 

uma jovem feliz, correndo pelos campos, amando no lago,dançando 

nos batuques noturnos, cumprindo os rituais, não com muita 

convicção, para não ferir quem ama. Lu é a jovem bailarina moderna 

que busca nas raízes, nas histórias da avó, os porquês, melhor dizendo, 

as respostas a muitos porquês que a apoquentam. (ANTUNES, 2009: 

65) 

 

 

A percepção que Lu tem de si,como pertencente a uma etnia, é reforçada pela 

presença da tradição, que manteve vivas as histórias que povoaram sua infância, 

demonstrando a força da memória coletiva e da dimensão da oralidade como força 

social. 

A narrativa sobre o império de Lueji inicia a obra. A rainha viveu há 400 anos de 

Lu, na capital lunda, Mussumba, que estaria situada atualmente na província de 

Katanga.Filha do grande rei lunda, Kondi, Lueji é escolhida para usar o lukano, símbolo 

de proteção e de liderança. Seu irmão mais velho – logo, o herdeiro natural –, 

Tchinguri,mostra-se como um guerreiro impulsivo, audaz e forte, mas uma grande 

ameaça à tradições, uma vez que acreditava que “a tradição se cria” (PEPETELA, 1989: 

140). Um dia, tomado pela fúria após uma punição imposta pelo pai, agride-o 

violentamente, levando-o à morte. 

Ainda morimbundo, Kondi reúne seus conselheiros e decide-se pela escolha de 

Lueji para a sucessão, fato inovador, uma vez que o lukano tradicionalmente era 

entregue a homens. Ainda havia Chinyama, irmão de Lueji eTchinguri, fiel ao último. 

Entretanto, Kondi também não via nele os predicados necessários para um bom líder. 

Revoltado pela opção por Lueji, Tchinguri busca artifícios para derrotar a irmã e sai da 
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terra lunda, fundando a linhagem dos Imbangalas, enquanto os Lundas são os 

descendentes da rainha Lueji e do príncipe lubaTchibindaIlunga, pais de Yanvu. 

 A indicação do início da fala do narrador é marcada na narrativa referente à 

rainha Lueji pela sentença “AGORA SOU EU QUE FALO, EU,” marcando o 

testemunho do mesmo fato por parte de diversos personagens, exceto a própria Lueji, 

que não atua como narradora. Sobre a escolha de Lueji para rainha, Kondi fala: 

 

AGORA SOU EU QUE FALO, EU, KONDI, 

Chefe dos Tubungo e rei da Lunda, no momento que meu espírito do 

corpo se liberta e voa, ligeiro, para cima da mulemba mais alta de 

Mussumba, onde vai ficar para sempre.(...). Cumpri o meu destino 

para o bem da lunda e apesar de ter enterrado viva a minha filha, a ter 

arrancado aos seus sonhos despreocupados para a colocar no centro 

dos redemoinhos de vento, não sinto remorsos, apenas tranqüilidade. 

Ela vai fazer o necessário, vai alimentar o meu espírito com as 

melhores iguarias da Lunda, vai respeitar o meu nome e cultivar meu 

prestígio, não vou ser esquecido pelas gerações que se colocam já na 

bicha do futuro (...) Que dor tão grande deserdar Tchinguri, o mais 

valente, o mais inteligente de todos os lundas. Mas também o mais 

descrente, o mais ímpio, o destruidor das crenças seculares que podem 

manter vivo o meu espírito e a recordação do meu nome. Por isso era 

necessário eliminá-lo. (PEPETELA, 1989: 25) 

 

 

  Já Tchinguri, apresentando-nos a própria perspectiva, relata: 

 

 
AGORA SOU EU QUE FALO, EU, TCHINGURI, 

Filho de Kondi, herdeiro legítimo do trono da Lunda pela linhagem 

direto dos meus avós (...). Leva um tempo a criar um grande chefe. E 

eis que me nasceram eu, Tchinguri, e compreendi esse grande chefe só 

podia ser eu, que tinha coragem de afrontar os Tubungo com as suas 

próprias armas e não meu pai, Kondi, um velho fraco querendo o calor 

das suas mulheres e cuja única guerra foi contra os desprezíveis 

Mataba, desconhecedores da arte de forjar o ferro, caçadores de 

animaizinhos com fundas e armadilhas, só. (...) Teria eu de me 

inclinar frente a um velho camponês, só porque ele é velho? (...) E 

entregaram o poder a essa criança da Lueji, adorável, mas uma criança 

e uma mulher, se uma objeção não bastasse. (PEPETELA, 1989: 73) 

 

 

Lueji não atua como narradora, mas sabemos a impressão que ela tem da sua 

ascensão ao trono, que não foi desejada. Quem transmite seus pensamentos é um 

narrador heterodiegético: 

 



56 
 

Não queria pensar no que decidia naquele momento o grande 

Conselho dos tubungo. Queria pensar no grande lago que gostaria 

conhecer, queria pensar no homem que saíra uma vez da Lua, queria 

pensar em tudo menos no Conselho. Mas não podia. O coração estava 

agitado, perante o futuro que lhe reservaram. Era uma grande 

injustiça. (PEPETELA, 1989: 22) 

 

 

 Neste sentido, destacamos a presença do narrador/personagem Ndonga, que 

desconstrói o mito como vinha sendo apresentado até então e afirma que Kondi morreu 

quando Tchinguri ainda era muito jovem para governar, apesar de ser o herdeiro natural. 

Os conselheiros Tubungo teriam escolhido Lueji, que seria mais velha, para regente do 

irmão, enquanto ele fosse menor. Entretanto, Lueji une-se a Ilunga e, ameaçado, 

Thinguri vê-se forçado a lutar pelo seu trono. Uma vez que Ilunga seria um feiticeiro, 

ela expulsa Tchinguri da Lunda. Temos, assim, a versão dada por um Imbangala, 

descendente de Tchinguri, a quem chamam Kinguri: 

 

 

AGORA SOU EU QUE FALO, EU, NDONGA, 

Filho e neto e bisneto e trisneto de Cassanje, o jaga dos Imbangala, 

descendente direto de Kinguri. (...) Muitas gerações se passaram desde 

que Tchinguri abandonou a Lunda e se tornou Kinguri (...) mas eu sei 

o que passou, a tradição foi transmitida de pais para filhos assim como 

o lukano do chefe e não me deixo enganar pela perfídia dos lundas, 

nem pelas suas doces palavras mentirosas. E o que realmente passou 

foi assim: 

(...)chegou junto de Lueji um caçador estrangeiro, que disse se chamar 

Ilunga. E lhe ofereceu a presa dum elefante que tinha matado (...) 

Kinguri (...) sentiu de repente o coração apertar. Logo reconheceu 

nisso um sinal. Voltou para trás sorrateiramente e encontrou Lueji 

comendo com Ilunga. Sacrilégio! (...) Furioso pela maneira como as 

leis do povo estavam a ser violadas pela irmã, Kinguri só tinha uma 

coisa a fazer, defender seu trono. Pequeno embora, cresceu com 

coragem e ameaçou o estrangeiro. (...) valente como um leão, atacou. 

Começou então Ilunga a mostrar os encantamentos que possuía. (...) 

Haka! Grande feiticeiro. Quem pode combater um nganga assim? 

Nem o corajoso Kinguri. (...) Lueji então mandou-o sair da Lunda, 

para ela reinar com Ilunga. (...)  

 (PEPETELA, 1989: 418) 

 

 

Temos nesse relato um Kinguri nobre, injustiçado e valente, o oposto do que 

vinha sendo representado pela versão lunda. Tal contraposição mostra-nos que há 

choques não somente entre as tradições oral e escrita, mas também dentro apenas da 
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própria tradição oral, que apresenta várias versões para um mesmo fato. Embora 

emLuejitenhamos o enfoque da jovem rainha, ainda despreparada, mas com respeito às 

tradições e ao povo, há a apresentação do contraponto, as versões que apresenta 

Tchinguri nessa mesma posição: “Despótico, assassino cruel, desrespeitador das 

tradições, sacrílego, herege, de tudo me acusaram e hoje até de parricídio”. 

(PEPETELA, 1997: 73) 

Já no tocante à segunda narrativa, a necessidade de Lu em estar em contato 

com Lueji se dá à medida que surge a ideia de montar seu bailado. Lu é observada pelos 

personagens da primeira história, destacando-se a presença de Tchinguri e de Lueji. E a 

rainha Lueji conversa com sua descendente, através do bailado, para acalmá-la. A 

ligação que tem com Lueji faz a interseção de suas histórias: 

 

Esse amuleto vai fechar teu corpo, vai acalmar o cazumbi. Mas ele 

pode se mexer ainda, não vai parar logo de chatear. O espírito de 

mulher vai pouco-pouco lhamarrar. Não tassusta se ele mexer, fizer 

algumas malandrices. Não vai ser grave, tu vai poder resolver mesmo 

sozinha. Mas chama sempre o espírito de Lueji, ela é tua avó, vai 

tajudar. (PEPETELA, 1989:320) 

 

 Quem nos apresenta a história de Lu é um narrador, o escritor, que ora é 

autodiegético, ora é homodiegético: 

 

Porque escritor é complicado demais, exige silêncios quando não 

deve,etc, vocês já conhecem [...] Decidi fazer jejum de namorada fixa 

e escrever o livro. O problema era saber qual. As ideias estavam ainda 

mais esfumaradas que as da Lu, como mais tarde aprenderia. No 

entanto eu devi pressentir em Lu um tema, porque senão qual o 

interesse? (PEPETELA, 1989: 95) 

 

 Em outros momentos fala sobre Lu como narrador onisciente: 

 

Ia chegar atrasada ao ensaio, o que começava a se tornar rotina. Nunca 

antes tinha acontecido, era modelo de pontualidade no grupo. Mas 

ultimamente, talvez pela ânsia de devorar os livros do centro de 

Documentação, talvez pela procura cega queefetuava, talvez porque as 

marimbas tocavam e ela não as entendia, perdia a noção do tempo e 

chegava depoisdo aquecimento. (PEPETELA, 1989: 27) 
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A enunciação plural garante, em Yakae em Lueji, uma série de relações 

dialógicas, destacando-se a dos narradores, diretamente com o leitor, a de Alexandre 

com a estátua e a de Lueji e Lu, numa rede que evidencia a força da oralidade para a 

permanência – e transformação da cultura angolana.      

Neste sentido, as transposições metafóricas referentes à pluralidade de 

narradoresevidenciam a percepção da convergência possível entre as alteridades e a 

legitimação de cada discurso, numa observação de que as divergências são aceitáveis – 

e mesmo necessárias – diante da edificação da unidade nacional, em oposição a um 

unitarismo artificial e opressor. As diversas vozes dialogam entre si e com o leitor, 

permitindo uma nova percepção dos fatos: 

 

Pepetela constrói uma instância de fundamentação reflexiva ao situar-

se entre uma heterogeneidade que decorre da observação empírica do 

seu país (...). Sua escrita pode, por essa razão, ser descrita como 

“patriótica” visto que articula espaços diversos que decorrem de 

segmentos igualmente múltiplos em um só lugar discursivo. (DUTRA, 

2011: 174) 

 

 

Tal rede dialógica mostra-se como o grande foco das obras estudadas, uma vez 

que evidencia a necessidade de traduzir e de problematizar, no presente nacional, lições 

e valores já obliterados por muitos. Uma vez que há o enfoque do mito e da memória 

coletiva, legitimam-se, inevitavelmente, as contradições, próprias da realidade nacional, 

numa dinamicidade que transita entre a perspectiva do autor, dos narradores, das 

personagens e do próprio leitor, que se vê como construtor de sentidos ao integrar tal 

jogo de interações. 
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3.2 TRADIÇÃO E RUPTURA 

 

A tradição, longe de constituir um legado imóvel e fixo, pronto para 

ser transmitido de geração em geração, a tradição é também mudança 

e sinônimo de um quadro dinâmico longamente entretecido entre o 

indivíduo e o grupo, que alimentam o antigo e estabelecem a 

necessária ponte entre o velho e o novo. (TAVARES, 1998: 52) 

 

 

Tradição e modernidade são concepções que, comumente, tendem a ser 

abordadas de forma dicotômica. Entretanto, ambas configuram-se como componentes 

da história de um povo e de sua identidade, frutos de todo um legado cultural, político e 

econômico 

Tal premissa surge, nas duas obras estudadas, como fundamental ponto de 

reflexão para analisarmos a transposição metafórica da dinâmica legado / ruptura, uma 

vez que a modernidade só é possível quando há tradições a serem problematizadas, em 

nome das urgências que engendram o contexto social presente. 

Em Yaka, a ruptura com o legado se dá, essencialmente, no questionamento 

do racismo que fundamenta a sociedade colonial.Segundo Bhabha, o racismo facilita as 

ambivalências e alimenta o “papel facilitador da contradição e da heterogeneidade na 

construção das práticas autoritárias e de suas fixações estratégicas” (BHABHA, 1998: 

123). 

Como marcante exemplo dessa temática, elegemos a lembrança que 

Alexandre temde sua primeira relação sexual, propiciada pelo estupro de uma negra, 

quando ainda era adolescente. Neste episódio, é a visão de Tuca que reforça o enfoque 

atribuído por yaka – enquanto narradora – à vitima, indo de encontro às declarações dos 

jovens: 

 

 

Como daquela vez que estavam no Cavaco e passou uma rapariga 

negra dos seus treze anos. (...) O grupo correu para a rapariga, não deu 

tempo de fugir. Lhe agarraram e deitaram no chão. (...) A rapariga 

lutava e gritava, gritava e lutava. Alexandre pegou numa perna, 

Arnaldo na outra, separaram. Afonso já podia fazer o que queria. Fez. 

Depois foi o outro. E outro. Assim. A rapariga já não lutava, nem 

gritava. Os olhos estavam abertos, olhando os ramos das árvores que 

zumbiam com o vento. Tuca viu o que ela olhou, não viu o que ela 

via. (...) 
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- Por que não quiseste? - lhe perguntou Alexandre Semedo. 

- É verdade, o Tuca não fez nada - disse Afonso. 

- Por quê? - insistiu Alexandre. - Por ela também ser negra? 

- Não foi por isso. Mas é porque ela não queria. Não gostou. Eu vi. 

- Gostou, sim - disse Arnaldo. - Gozou que nem uma negra. 

- Não gostou, eu vi. - disse Tuca. 

- E que interessa se ela gostou ou não? - disse Alexandre. - O que 

interessa é nós gozarmos. Ela não conta. 

- Se fosse uma branca, tu querias? - perguntou Arnaldo ao Tuca. 

- Xê, cala-te - disse Amílcar. - Isso é pecado. (PEPETELA, 1984: 47-

48) 

 

 

A expressão “gozou como uma negra” indica a forma como a jovem é vista 

por Amílcar e os demais: uma mulher, negra, adolescente e, portanto, numa posição 

ainda mais frágil nessa sociedade. Um objeto sexual a ser livremente usado, o que 

justificaria o estupro, visão reforçada com a afirmação de que fazer o mesmo com uma 

branca seria “pecado”. O choque entre a violência da cena e a fala do grupo é enfatizado 

pela presença de Tuca, claramente perturbado pelo ocorrido ao ser o único a sentir a 

exploração, uma vez que pôde perceber claramente que a cor de sua pele determinava o 

seu lugar social, assim como a da menina. 

A tomada de consciência do protagonista no tocante à realidade social e à 

necessidade de transformá-la reforça o caráter utópico da obra, uma vez que, somente 

quando despido dos valores colonialistas, Alexandre pôde ouvir a estátua e morrer junto 

à terra. Talvez a essa altura Alexandre teria a resposta para o estranhamento que teve, 

quando jovem, diante das tensões raciais por ele vividas. Isso ocorreu em dois pontos 

fundamentais da obra. O primeiro quando se refere à Njaya, uma negra por quem se 

apaixonara: “Nunca nada de parecido lhe tinha sucedido. Quando solteiro, dormia com 

quitatas. E uma ou outra mulata engatada em farra do Bairro Benfica. Mas nunca se 

tinha interessado assim por uma mulher e logo uma negra!” (PEPETELA, 1984: 95) 

Reforçada em seguida, em um encontro com Tuca: 

 

 

– Olha, Tuca. Vou dizer-te uma coisa, mas só a ti, vê lá. Penso que foi 

Sô Agripino que mandou matar Acácio. Os filhos dele saíram logo 

atrás do Acácio, depois de o pai ameaçar. Nessa noite foi morto. 

– Pode ser. 

Alexandre se arrependeu logo a seguir. Que raio de impulso! Por que 

dizer isto ao Tuca? Nunca se confiara a alguém e logo da primeira vez 
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era a um negro. Ficou a procurar dentro dele a raiz da contradição. 

Então não queria matar todos? 

(PEPETELA, 1984: 119 – Grifos nossos) 

 

 A contradição buscada estava no racismo, que se baseia em fatores eleitos pela 

voz do colonizador para impor sua dominação. A fala de Alexandre evidencia a 

artificialidade da estratificação proposta por esse discurso, uma vez que até aquele 

ponto somente se apaixonara e se abrira para duas pessoas, e tratava-se de dois negros: 

legitima-se, assim, o reconhecimento da outridade de Njaya e Tuca, ainda que de forma 

difusa, numa sensação de estranhamento. 

  Boa partedas falas do barbeiro Acácio, crítico da postura dos brancos, indica um 

importante preceito colocado por Albert Memmi: o ressentimento do colono em relação 

a Portugal: 

 

 O colonizador não se orgulha das dificuldades econômicas de seu 

compatriota, dos impostos que pesam apenas sobre ele e de suas 

remunerações medíocres. Ele volta perturbado de sua viagem anual, 

descontente de si e furioso contra o metropolitano. Precisou, como 

sempre, responder a insinuações ou até mesmo a ataques diretos, 

utilizando o arsenal, pouco convincente, dos perigos do sol africano. 

(...) Eles também não falam a mesma língua política: na mesma 

classe, o colonialista fica naturalmente mais à direita que o 

metropolitano. (...) Existe um antagonismo real, política e 

economicamente fundamentado, entre o colonialista e o 

metropolitano. (...) ele não tem mais os mesmos interesses dos seus 

compatriotas. Em certa medida, não é mais um deles. (MEMMI, 

2007: 102) 
 

O colonizador, nesta medida, sabe dos seus privilégios na colônia, das 

possibilidades que somente naquele espaço “naturalmente mais à direita”, que conserva 

os preceitos da política exploratória e escravagista, poderiam ser perpetuados. Seu 

estranhamento ocorre tanto em relação aos negros quanto aos metropolitanos, o que 

explica a sua forte ligação à engrenagem colonial como única forma de estabilizar e 

manter a sua condição social. 

Neste ponto das nossas reflexões, torna-se fundamental, após pensar os lugares 

do negro e do branco, observar aqueles que estão num incerto patamar: os mulatos. 

Certamente, esta é a mais complexa das relações quando consideramos as tensões 

raciais em Yaka. Isso se dá na medida em que “a miscigenação não é a consequência da 
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ausência de racismo, como pretende a razão luso-colonialista ou luso-tropicalista, mas é 

certamente a causa de um racismo de tipo diferente” (SANTOS, 2006: 227). 

Os mulatos estavam inevitavelmente fadados ao entrelugar: não eram brancos 

nem negros, não encontravam a legitimidade em nenhum dos dois grupos. 

Freqüentemente são retratados em Yaka como figuras subordinadas aos seus pais, com 

os quais mantêm predominantemente uma relação de trabalhadores – capatazes, 

cobradores, soldados, balconistas – e patrões, em nada marcada por traços de 

afetividade: 

 

Sô Agripino de Sousa era o mais exaltado dos colonos. O filho mulato 

tinha ido no princípio do ano com uma caravana para o território dos 

Lutchazi. (...) Não havia notícias dele. Pelos cálculos, a revolta devia 

tê-lo apanhado já na volta pelas bandas do Huambo. Não era tanto 

pelo filho, que era mulato e mulatos se fazem mesmo sem querer, mas 

ele tinha muito dinheiro nessa caravana. (PEPETELA, 1984: 38) 

 

A mistura das raças, que inicialmente indica a interseção, mostra ainda como 

segregação. A afirmação de que os mulatos se fazem “sem querer” evidencia uma dupla 

coisificação do negro: primeiramente, a da mãe, certamente vista como objeto sexual 

pelo colono; em seguida, a do filho, não-reconhecido plenamente por seus pais, que, em 

verdade, eram seus senhores. 

A tensão racial mostra-se, em Yaka, como um dos principais pontos de ruptura, 

uma vez que há a presença de algo maior a ser buscado: a verdadeira angolanidade, que 

não depende da raça, mas sim do sentimento de pertencimento à terra angolana. Em 

figuras como Acácio, cujo nome remete à acácia, árvore considerada “símbolo solar de 

renascimento e de imortalidade” (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 2000: 10) 

posteriormente escolhida como símbolo da independência, Alexandre, referência ao 

grande conquistador do mundo antigo, ou Ulisses, o herói da Guerra de Tróia, vemos a 

quebra dos fundamentalismos, com figuras de brancos que em diferentes momentos da 

trama, encontram-se como angolanos de fato. A reificação dos nativos mostra-se como 

um processo natural daquela sociedade, e causa vergonha a Alexandre, quando da morte 

de Aquiles: “Alexandre Semedo (...) recusara ir ao enterro do filho, estava silencioso há 

uma semana. (...) matei o meu filho. Eduquei-o dessa maneira, de ser superior porque 

branco. Tudo podia acontecer.” (PEPETELA, 1984: 188) 
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Notemos que o próprio nome Aquiles também faz referência a um grande herói, 

obviamente permeada pela ironia: o Aquiles de Yakaera de fato um homem de ímpeto e 

força, mas sem escrúpulos. Da mesma forma, temos a figura do negro Tuca, que assistia 

às sessões de estupro de seus companheiros brancos e, quando adulto, foi tenente da 

“guerra preta” (PEPETELA, 1984: 106), a favor dos portugueses: “Um preto bom, o 

Tuca, pensou Alexandre. Com alma de branco...” (PEPETELA, 1984: 196). 

O sentimento de nacionalidade, desta forma, surge como elemento essencial em 

Yaka.  Sentimento este que brota como produto de uma série de discursos e metáforas, 

que, como já mencionamos, dão a impressão da unidade, do pertencimento à pátria, já 

que “a cultura nacional é o conjunto dos esforços feitos por um povo no plano do 

pensamento para descrever, justificar e cantar a ação através da qual o povo se 

constituiu e se manteve” (FANON, 1979: 194): 

 

 

– Sabe o que lhe digo? Perdemos a grande oportunidade no século 

passado. Independência de Benguela com a do Brasil. 

– O meu pai achava uma cretinice a independência de Benguela, 

mesmo a de Angola inteira. 

– Sempre admirei seu pai, sabe, Semedo? Um grande homem, culto. 

Mas era português. Sentimentalmente ele não podia aceitar a 

separação. Isso influenciava o seu raciocínio político mas nós não 

somos portugueses, você e eu. Por isso entendemos de outra maneira. 

– Não somos portugueses? 

– Nada temos a ver com aquilo. Somos benguelenses, o que é muito 

diferente. 

Era a primeira vez lhe diziam aquilo. Alexandre ficou assustado pela 

coisa nova e inesperada. Soava como sacrilégio. Não eram 

portugueses? Se havia alguma coisa que nunca tinha posto em dúvida 

era isso. (...) Ernesto Tavares introduzira um dado novo, embora 

lógico, que faria perder todos os apoios. Essa de que não somos 

portugueses é que não, ninguém aceita isso. E a Pátria, e Camões? 

(PEPETELA, 1984: 109 - 111) 
 

 

 O choque de Alexandre ocorre quando há a percepção de que não seria de fato 

português, mas sim angolano. Nasce então um sentimento de nacionalidade, ainda que 

por meio do estranhamento. A desconstrução da alegoria da pátria portuguesa mostra-se 

então de duas formas: a primeira, como pretexto utilizado pelas oligarquias 

benguelenses para solidificar sua dominância, a segunda, como um verdadeiro 

sentimento de nacionalidade. 
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Neste sentido, Pepetela indica-nos a ruptura com binarismos, especialmente 

quando se pensam as questões raciais. Acima de tudo, nota-se a provocação feita 

pelaescolha de um jovem branco para herói do romance: ser branco ou negro não 

legitimaria de fato a angolanidade, fato relevante mesmo quando pensamos no próprio 

escritor, descendente direto de portugueses. De acordo com Adolfo (1992): 

 

Como dissemos um pouco atrás ser angolano não é nascer em Angola, 

pois Angola não é uma criação angolana e sim uma criação 

portuguesa. Assim como os portugueses inventaram o Brasil, 

inventaram também a Angola, delinearam-lhe fronteiras, marcaram 

território, fortificaram-lhe defesas através da luta, da pirataria, da 

exploração, levaram àqueles povos uma maneira de ser lusitana, uma 

nova língua, novos hábitos, uma nova maneira de sentir. (ADOLFO, 

1992: 159) 

 

 

Neste ponto, fica clara a necessidade de romper com Angola como comunidade 

imaginada pela Europa para conceber Angola como comunidade imaginada, planejada e 

construída por / para angolanos, pois somente a última propiciará a edificação de uma 

verve nacionalista, concatenada ao projeto utópico. Desta forma, Pepetela ecoa uma das 

maiores aspirações daqueles que lutam pela efetiva libertação do país: a independência 

em relação aos estereótipos eurocentristas incutidos ao longo de todo o período colonial. 

 No que se refere aLueji, a ruptura da tradição é representada essencialmente por 

destacar-se uma figura feminina que, apesar de designada pelo rei, não deveria liderar a 

Lunda: “Tchinguri não serve mas Lueji é mulher, nunca uma mulher tinha reinado no 

trono da Lunda, as mulheres eram importantes, mas não a esse ponto” (PEPETELA, 

1997: 22). 

A peculiaridade de Lueji está justamente no fato de carregar em si tanto o 

respeito às tradições quanto a predisposição, intencional ou não, ao rompimento com 

paradigmas – dualidade que, de acordo com nossa leitura, representauma transposição 

metafórica dosnovos sujeitos angolanos diante de seus próprios legados histórico-

culturais.  

Um dos principais dados que nos sugerem a predestinação da rainha ao poder 

está na forte ligação que mantém com as rosas de porcelana,flores que, posteriormente, 

a simbolizarão, conforme indica Chinyama: “Eu ficava sentado na margem a olhar os 

nenúfares e as rosas de porcelana. (...) Hoje lhes chamam o cetro de Lueji, nome bem 
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mais merecido, afinal” (PEPETELA, 1997: 172). De acordo com Chevalier e 

Gheerbrant, a rosa de porcelana “simboliza apoio, defesa, guia (...), símbolo de 

soberania de poder e de comando, tanto na ordem intelectual e espiritual como na 

hierarquia social” (CHEVALIER&GHEERBRANT, 2000: 127). São atribuídas à 

protagonista características que se confirmarão longo do tempo de liderança, de acordo 

com a sacralizada relação entre nome e merecimento, já mencionada no tópico anterior. 

Entretanto, Lueji ainda passaria por um longo processo até a autodefiniçãocomo 

voz ativa em seu grupo social. Enquanto ainda não era rainha, podemos identificar tanto 

a sua postura ainda indefinida em relação às tradições lundasquanto a dominância 

exercida pelo irmão mais velho, Tchinguri. Junto a ele, é levada a romper com a 

tradição pela primeira vez, de acordo com a obra, ao perder sua virgindade: 

 

Assim, quebrando a tradição que manda uma rapariga ser 

deflorada pelo tio depois da festa de iniciação, Lueji foi deflorada 

pelo irmão antes da festa da iniciação.Sem pesares nem remorsos. 

Começava então a quebrar tradições. Muitas vezes foram tomar 

banho sozinhos no rio e muitas vezes se esconderam nas matas de 

papiros, fetos e begônias. Chinyama acabou por descobrir e também 

quis, mas tens outras raparigas, na Lueji não tocas senão rebento 

contigo, e Chinyama só podia obedecer ao irmão. (PEPETELA, 1989: 

147 – Grifos nossos) 

 

 

Lueji mantinha com o irmão mais velho uma relação de inocência e plena 

confiança, deixando-se levar frequentemente pelos seus desígnios; Tchinguri, entretanto, 

apesar do carinho e da proteção que dava à irmã, já antevia uma estratégia política: 

desejava o casamento entre os dois:“De criança, Tchinguri dizia com minha irmã vou 

casar” (PEPETELA, 1986: 380), pois, segundo Kondi, a aliança fortaleceria seu reinado: 

 

 

Muako e Kaweji, nossos antepassados diretos, eram irmãos gêmeos. 

Serve para reforçar o poder (...). Se outros irmãos, não reis, casarem 

entre si, grandes desgraças se abatem sobre as famílias e a terra. É ato 

que chama as pragas de gafanhotos, que faz enraivecer os espíritos 

vigilantes. (...) E Tchinguri (...) repetia claro que o faremos, vou ser 

um grande rei e para o ser tenho de casar com a minha irmã.  

(PEPETELA, 1989: 148) 

 

 



66 
 

 Devido às contravenções de seus irmãos, Lueji é escolhida por Kondientre os 

filhos varões, e mais uma vez a tradição é rompida. A decisão gerou uma grande 

revolução não somente na tribo, até então governada por homens, mas na própria 

personalidade de Lueji, que se viu obrigada a assumir uma postura cautelosa diante de 

práticas coletivas que não lhe favoreciam: 

 

Ficou com o lukano no braço. Apenas o devia tirar quando estivesse 

com a menstruação, o sangue menstrual lhe conspurcava o lukano 

e lhe tirava a força mágica. Assim lhe ensinou Kandala e também 

que nesses dias não se devia mostrar ao povo, nem presidir 

cerimônias, pois estaria sem força mágica. Pensou, sentada na cadeira 

esculpida, tinha de inventar estratagemas nesses períodos se houvesse 

alguma maka e sua intervenção fosse necessária. Os homens não têm 

esses problemas, podem usar todos os dias o lukano. É, o poder 

está concebido para os homens. Terei que ser mais esperta que 

eles. (PEPETELA, 1989: 37 – Grifos nossos) 

 

 

A exceção ao uso do lukano evidencia o fato de que o poderdeveria estar nas 

mãos das figuras masculinas. Ainda que fosse a rainha da Lunda, Lueji precisava 

respeitar as condições de uso do ornamento, devendo até mesmo esconder-se do povo 

enquanto estivesse menstruada, como se esta condição fossea representaçãode um ponto 

de vulnerabilidade intrínseco ao seu gênero. 

Uma vez que não desejava o trono, Luejiviu-se praticamente condenada à 

promessa que fez ao pai moribundo:  

 

Tinha prometido ao pai defender o lukano e transmiti-lo ao seufilho. 

Nada podia contra essa promessa. Se não cumprisse, o espírito de 

Kondi ia persegui-la parasempre, provocar as maiores desgraças (...). 

A pior vingança é a dum espírito atraiçoado, por isso nunca ninguém 

ousaria descumprir uma promessa feita a um morimbundo. O 

morimbundo é paradoxalmente a pessoa mais forte que existe, ele já 

vê o outro lado, que nenhum vivente pode ver. Já está em contato com 

os espíritos do vento e da chuva, da sombra e da luz, ninguém lhe 

pode mais fazer mal, impor sua vontade. Só o morimbundo pode 

impor vontades.(PEPETELA, 1989: 101) 

 

A obediência ao desejo de Kondiinsere-se no culto aos ancestrais. Uma vez que 

nacultura banto a morte não representa o fim, mas um estágio, prestar honrarias aos 

mortos seria um dever, e o descumprimento geraria punições não somente para Lueji, 

mas também para seu povo.  
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É neste ponto que passamos a ver a rainha como metonímia de uma coletividade: 

a jovem, que despreocupadamente “gostava era de correr pelas chanas atrás dos 

animais, se banhar pelo rio, subir às árvores à procura do mel, ouvir as piadas dos 

rapazes e provocá-los, ir sonhar para o lago ao anoitecer” (PEPETELA, 1989: 20), via-

se então diante da necessidade de erigir uma consciência social, sacrificando-se pelo 

futuro dos Tubungo.Agora se assume como “filha de Kondi, a descendente direta de 

mamã Nhaweji, de Namutu e Samutu, os primeiros homens, de Muako e 

Kaweji”(PEPETELA, 1989: 20), que recebe o lukano para salvar a Lunda. Suas 

decisões, a partir desse momento, fossem elas transgressoras ou não, seriam em nome 

desse juramento. 

No tocante à escolha de seu marido, Lueji foge ao esperado e não escolhe um 

lunda. Ao início da obra, percebemos uma enigmática presença durante os passeios de 

Lueji no “lago de sua infância (...) rodeado de rosas de porcelana” (PEPETELA, 1989: 

09), seu sítio favorito: 

 

Escureceu e a Lua subiu, inteira Lua de prata se refletindo no lago, 

azul escuro ao luar da Lunda. Lueji nela viu a silhueta do homem 

eterno, elástico e firme E foi sonho ou ilusão, foi pressentimento ou 

magia, mas do outro lado da margem, banhado pelo luar, estava o 

homem que saiu da Lua, alto e quase nu, um machadinho de chefe na 

mão esquerda e um longo arco na direita. (...) o homem caminhava 

pela margem, se afastando. Agora só havia o silêncio e a figura difusa 

se recortando no luar. Quis gritar, chamar (...) mas a garganta estava 

seca, não emitiu senão um gemido. Ficou parada, muda e angustiada, 

vendo-o desaparecer para lá da colina. (PEPETELA, 1989: 09) 

 

 

Lueji ocasionalmente via a silhueta no lago, mas não sabia de quem se tratava. 

Um dia, sem saber de que forma, a rainha finalmente teve o encontro por tanto tempo 

esperado, descobrindo tratar-se de TchibindaIlunga, rei luba, que vai às margens do 

Kalanhi para caçar elefantes: “O vento cessou de fazer mexer os papiros (...). O coração 

de Lueji parou. Subitamente se pôs a galopar, parecia rinoceronte fugindo. Era ele, o 

homem que saíra da Lua” (PEPETELA, 1989: 273). Por parte de TchibindaIlunga, as 

emoções foram similares: “Ilunga levantou os olhos para ela pela primeira vez, viu o 

gesto e não percebeu, pois a visão do busto dela lhe provocou um grito calado dentro de 

si, rito do nome dela (...). Foi difícil libertar a garganta para falar” (PEPETELA, 1989: 

273). 
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Lueji pressentia que deveria casar-se com TchibindaIlunga, especialmente 

devido ao fato de há tanto tempo estar em contato com essa figura, pela qual sentia um 

fascínio que não podia explicar. Entretanto, precisava convencer o Conselho dos 

Tubungo a aceitar um estrangeiro como pai do herdeiro do lukano. Neste sentido, 

persuadiu os mais velhos e o povo a aceitarem seu casamento com TchibindaIlunga com 

o argumento de que essa seria uma aliança entre dois reinos, o Luba e o Lunda, tática 

que fortaleceria o império na guerra contra Tchinguri – o que de fato ocorreu. 

Embora tivesse grande respeito pelo Conselho e porKandala, seu mentor,a 

rainha progressivamente busca marcar a autonomia como soberana dos lundas, 

mostrando-se plenamente capaz de traçar estratégias e fazer valer sua voz. 

Lueji acaba por evidenciar que, conforme afirmava seu pai, “o poder é um vício, 

adquire-se usando-o” (PEPETELA, 1989: 41), bem como o instinto para as escolhas 

que favoreceriam seu reinado. Um dos pontos mais relevantes da narrativa, nesse 

sentido, é apresentado quando as mahambas dos antepassados são deslocados para a 

oganda real, fazendo com que todos que quisessem adorá-las prestassem ao mesmo 

tempo culto e respeito também à filha de Kondi: 

 

– Escolheste o sítio, rainha? – perguntou Kandala. 

– Dentro da minha oganda. Eu mesma tratarei das mahambas. 

Kandala não respondeu logo, atônito. Depois sacudiu a cabeça de 

velho. As mahambas ficavam sempre em sítios públicos, espalhadas 

pela Mussumba. Assim era de tradição. (PEPETELA, 1989: 242-243) 

 

 

 Consciente de que deveria centralizar seu poder,Luejideixa claro que tal medida 

era necessária, respaldando-se no fato de que “A rainha da Lunda precisa de muita força 

para defender o Lukano, como quer Kondi” (PEPETELA, 1989: 243). 

Notamos que o nome de Kondi surge frequentemente quando Lueji fala sobre 

tradição.Este é um elemento-chave quando pensamos a transposição metafórica da 

relação tradição/ruptura, uma vez que ele próprio representa a tradição e o 

consentimento à ruptura para que o legado de seus antepassados permaneça ao escolher 

Lueji como rainha. 

Lueji era estéril, mas ainda assim precisava de um descendente para carregar o 

lukano. Em determinados momentos, acreditava ela tratar-se de castigo divino, por ter 
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quebrado tradições. Seu ventre era “terra onde os elefantes dormem. Nada ali crescia” 

(PEPETELA, 1989:434).  

Em um contexto marcado pela predominância masculina, somente a 

ressignificação do legado poderia favorecer a rainha.Contudo,não sabia se o pai de fato 

estava satisfeito com suas ações, pois, uma vez que Kondiencontrava-se “em cima da 

mulemba” (PEPETELA, 1989: 25) era difícil para ela compreender as próprias 

dinâmicas da tradição e em que medida poderiam ser alteradas.Essa indefinição remete 

à mesma vivida pelos novos homens angolanos diante de suas tradições. Em que 

medida é preciso retomar ou manter determinadas práticas sociais? Embora não existam 

respostas claras, é preciso correr o risco e buscá-las, assim como faz Lueji. 

Não há a certeza de que havia castigo divino, mas o fato é que Lueji nunca pôde 

ter filhos. Fez com que Ilungatomasse também por esposa KamongaLuanza, anilombe 

mais bela que possuía. Esta gerou Yanvu, criado para um dia reinar. 

Lueji cumpre a vontade de seu pai, e entrega o reinado simbolicamente a seu 

marido, embora continue reinando na Lunda até o momento em que o filho tenha idade 

para tomar o poder, com sabedoria diplomática e respeito pelo seu povo. Entretanto, 

Yanvu não consegue dar continuidade ao legado de sua mãe: 

 

– Agora que és rei e cumpri minha promessa vou descansar. Sempre 

que querias um conselho, podes pedir, estou cá para isso. Mas só se 

precisares. No entanto, queria lembrar-te um ensinamento antigo (...) 

muitos vão querer te levar a guerras de conquista (...). Tens cuidado. 

O território deve ser tomado com carinho, sem destruições, para 

render. É o último conselho que tua mãe tem para ti. Parece Yanvu 

não ouviu bem o conselho mas já não cabe nesta estória. (PEPETELA, 

1989: 478) 

 

Talvez fosse preciso que Lueji mais uma vez tivesse rompido as tradições pelo 

bem do seu povo, seguindo como rainha, assim como Lu. Esta não abre mão de seu 

bailado, resgatando a força de Lueji. Lu é a personagem que realiza, na modernidade a 

plena autonomia da rainha Lueji, destacando a sua força dentre os lundas e como 

representação da tellusmatter, que não se deixa dominar pelo poder masculino. O único 

homem a quem Lueji obedece é seu pai, não por se tratar de um homem, mas devido à 

tradição da ancestralidade: 
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E lá em cima, a vaidade dos muataYanvu (...) se tornará enorme. 

Esquecerão os ensinamentos de Lueji (...) E a força da Lunda, 

aquilo que fazia os outros povos a admirar e aceitar sua chefia. (...) 

Quem vai saber um dia que ela sofreu por ter perdido o lago da sua 

infância? (...) Quem vai saber um dia que seu irmão Tchinguri o 

odiado, foi seu primeiro amante? (...) Os muataYanvu vão ser os 

primeiros a esquecer tudo isso. (...) Errou no fim, criando em Yanvu a 

ideia de que ele era igual aNzambi? (...) Claro que sim, ela é a 

responsável. Sempre foi assim, o criador duma coisa é também o 

criador da morte dessa coisa, ao dar a vida dá a morte (...) Luejicritou 

o Império e criou as condições da sua destruição. Só podia ser 

assim. Por que culpá-la da sua humanidade?  

(PEPETELA, 1989: 483 – Grifos nossos) 

 

 

O trecho do epílogo mostra a preocupação com a ruptura da tradição feita por 

Yanvu. Ao contrário de Lueji, ele não faz um rompimento pela renovação – e 

permanência – em nome da coletividade, mas sim pelo esquecimento, baseado 

unicamente na ambição. Entretanto, sabemos que a memória de Lueji permanece, sendo 

exaltada aqui pela ação de Lu e pela voz pepeteliana. Vemos assim que: 

 

No mito, a relação que une o significante mítico ao seu significado é, 

acima de tudo, uma relação de deformação. Em Lueji é claramente 

mostrada a manutenção/manipulação do mito, transfigurado de acordo 

com as necessidades de assegurar o controle e a identidade do povo 

Lunda, adaptado por Lueji para legitimar seu governo sobre a região. 

Indo mais além, é possível estabelecer uma analogia entre as várias 

versões possíveis para o mito e a polifonia do romance. (ALÓS, 2009) 

 

Neste sentido, a tradição que não se apresenta como conservadorismo e observa 

as funções do mito na contemporaneidade. Em Lueji,vemos marcadamentea 

recuperação de símbolos para marcar a união do presente – e, consequentemente, do 

futuro, com uma anterioridade angolana, num discurso de reapropriação de valores 

fundamentais à legitimação da pátria a partir da identificação e do aprendizado com o 

viés mitológico. 

A textualização das tensões entre tradição e ruptura em Pepetela indica, a partir 

de transposições metafóricas, a necessidade de avaliar criticamente concepções 

cristalizadas para viabilizar a já mencionada pluralidade possível, minando oposições 

para apontar as peculiaridades como forma de romper com fundamentalismos. Seja a 

partir dos brancos “com alma de negro” – e vice-versa –, seja a partir da figura feminina 
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que se estabelece como grande rainha, os romances repensam o status quo das relações 

de raça, de gênero e de outras categorias,indicando alternativas ao pré-conceito e à 

estratificação social instaurada, em oposição ao projeto igualitário das falas 

revolucionárias. 

 

 

 

 

3.3 MEMÓRIA COLETIVA E DISCURSO HISTORIOGRÁFICO 

 

(...) o meu livro, recordo-lho eu é de 

história, Assim realmente o 

designariam segundo a classificação 

tradicional dos gêneros porém, não 

sendo propósito meu apontar outras 

contradições, em minha discreta 

opinião, senhor doutor, tudo quanto 

não for vida, é literatura, A história 

também, A história sobretudo, sem 

querer ofender (...). 

 

(SARAMAGO, 2006: 15)  

 

 

Um dos principais instrumentos da colonização foi impor esquecimentos, a partir 

da desvalorização da outridade, que tem como base fundamental, em África, a memória 

coletiva, que preserva e forma comunidades. Suas narrativas representam verdadeiras 

estratégias de sobrevivência.Yaka e Lueji, assim como mitos fundacionais, levantam 

versões alternativas e pretendem “uma estória que localiza a origem da nação, do povo e 

de seu caráter nacional" (HALL, 2005: 55). E é o caráter do mito o considerado pela 

fala literária, por ser dissociado da fala histórica e, consequentemente, das versões do 

colonizador, uma vez que se liga às memórias coletivas: 

 

A ilusão de reconstituição integral advém do fato de que os 

documentos, que nos fornecem as respostas, nos ditam também as 
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perguntas (...). O conhecimento histórico é traçado sobre o modelo de 

documentos mutilados; não aceitamos passivamente esta mutilação e 

devemos fazer um esforço para a ver (...).” (VEYNE, 1995: 14) 

 

 

 Desta forma, notamos nas obras em questão a necessidade de problematizar as 

relações entre o discurso histórico e o coletivo. Torna-se necessário repassar para os 

mais novos a experiência, conforme a cultura do aprendizado, que vai do mais velho 

para o mais novo: 

 

 

Mas é uma tentativa de mostrar: era assim. (...) Daqui a uns tempos 

não haverá pessoas que tenham vivido a situação colonial “por 

dentro”. E toda a nova geração deverá ouvir falar, apenas. Há de haver 

textos de história sobre o que era o colonialismo, o que era a 

mentalidade do colono, etc, mas forçosamente texto de história é uma 

coisa fria... E as pessoas acabam por imaginar o que seria, mas não 

compreender profundamente, e aí é o papel do romance, fundamental, 

para a nova geração conseguir “viver” um pouco o que era a vida 

antes. (SERRANO, 1999:138) 

 

É sob a perspectiva da investigação quePepetela apresenta a transposição 

metafórica das tensões entre a ciência e o mito, como forma de revitalizar as memórias 

coletivas e desubvertero cânone para trabalhá-losob o prismada nacionalidade: a 

problematização da história portuguesa de Angola deve, assim, abrir espaço para as 

memórias angolanas de Angola. 

Em Yaka,a história da formação social é apresentada ao leitor na já aludida“nota 

prévia”, com a estátua yakacomo representação de um grupo de guerreiros 

“assimiladores de culturas”, “cazumbi” de uma angolanidadeque se formava,indicando 

a reinstauração do projeto de convergência cultural que estaria em curso antes mesmo 

do colonialismo.Buscando um espaço de negociação entre as diferentes vozes 

angolanas, valoriza-se aquilo que por tanto tempo foi deixado à margem: o “mito. 

Ao investigar os escombros, Pepetela reencontra a força e a integridade do povo 

angolano, soterradas por anos de opressão. Yaka encontra-se dividido em cinco 

capítulos, todos marcados por acontecimentos fundamentais para a edificação de uma 

identidade nacional.  Em entrevista a Michel Laban, o autor fala do modo como 

organizou a obra, para que o livro abrangesse uma extensa dimensão temporal: 
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resolvi situá-lo em cinco momentos, exceto a primeira parte que é 

numa linha mais contínua – a parte da infância em que tinha de haver 

uma certa continuidade – mas, a partir daí, situar em momentos 

precisos, que eram momentos significativos da própria história da 

região … Portanto situar  com revoltas, fundamentalmente 

(LABAN, 1991: 8000 – Grifos nossos). 

 

Ao pontuar cada capítulo com uma revolta iniciada por povos africanos contra 

os colonos, Pepetelaapresenta ao seu povo uma verdadeira referência, com 

acontecimentos que deixam de ser transmitidos sob o prisma português e passam a ser 

perspectivados pelo olhar angolano. Tais segmentos, designados como as partes do 

corpo da estátua Yaka – logo, do corpo nacional –, encontram-se dispersos, à espera da 

“chuva anunciada” que lhes permitam a formação de uma unidade. São compreendidos, 

ainda, espaços temporais determinados,com enfoque na figura de Alexandre, no seu 

posicionamento diante dasgerações da família Semedo e no diálogo que mantém com 

Yaka. 

Os cinco capítulos são precedidos por uma nota prévia acercadaqueles que 

teriam esculpido a estátua, os Yaka, também conhecidos como Mbayaka e Yagas. 

Pepetela, em entrevista, comenta a presença de um sentimento nacionalista 

embrionárionesse povo, fundador de várias regiões angolanas. Os Yaka são encarados, 

assim, como os pais do povo angolano, os fundadores da nação, no plano simbólico: 

 

 
Realmente os Yagas tiveram influência preponderante numa sériede 

regiões de Angola. Pontuam um percurso que se tornounacional, mais 

tarde. É o que eu chamo de “cazumbi antecipado de nacionalidade”, 

portanto o espírito. (…) É uma alegoria ou um rito de nacionalidade, 

por isso se chama Yaka também… Por isso a estátua também… (…) 

mas é para dar uma ideia, de facto, daunidade– que talvez seja um 

termo forte demais, - as de pontos comuns em todo o território 

(LABAN, 1991: 803).  

 

No sentido de anunciar seu comprometimento como uma ressignificação tanto 

da história quanto da memória coletiva, Pepetela apresenta logo ao início do livro, antes 
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mesmo do prefácio, o seguinte mote: “Kassanje é o símbolo dos que tombaram de pé – 

Para ele, uma flor rubra de acácia” (PEPETELA, 1984: 03). 

Em 03 de Janeiro de 1961, trabalhadores das plantações algodoeiras da empresa 

luso-belga Cotonang desencadearam um movimento de revolta na Baixa de Kassanje, 

clamando por condições trabalhistas dignas, gerando violenta repressão por parte de 

Portugal.Localizada a mais de 300 quilômetros de Luanda, a região da Baixa de 

Kassanje era a principal zona de produção de algodão, importante produto de 

exportação durante o período colonial. 

Este movimento de resistência, aliadoao clima tenso da década, incentivouainda 

mais a luta pela conquista da liberdade nacional. Devido à falta de registros históricos, 

não se sabe ao certo o número de trabalhadores mortos. Entretanto, o MPLA afirma 

oficialmente que foram quase 10.000(Cf. JERÓNIMO). 

 A falta de registros oficiais sobre um marco tão importante da luta contra os 

opressores é apresentada como provocação inicial no tocante ao papel que 

Pepetelaatribuía historiografia, convocada a partir de então, junto à literatura e à 

memória coletiva para a formação de um campo de interlocuções.  

Ao mesmo tempo em que temos a história da família Semedo, encontramos uma 

série de revoltas que representam as numerosas e constantes lutas contra o jugo 

português, elementos fundamentais para a narrativa: 

 

Revolta dos mucubais ou cuvale era coisa de todos os dias. Os colonos 

faziam cana-de-açúcar e algodão e criação de gado. Este era o 

problema, segundo a minha mãe, pois os mucubais roubavam o gado, 

mas ela não contou a Alexandre Semedo o resto, os colonos saíam de 

Capangome em razia, matavam alguns cuvale e recuperavam o gado 

multiplicado por dez (...) depois da abolição, alguns escravos foram 

libertos. (...) Esses libertos eram os piores, dizia a mãe. Conhecedores 

dos costumes dos brancos, respeitavam-nos menos (...) eram 

arrogantes como só eles. (PEPETELA, 1984: 10) 

 

A mãe de Alexandre apresenta os revoltosos ao filho como grupos de negros 

violentos e arrogantes. Entretanto há uma voz que faz a contraposição, indicando a 

“recuperação do gado”, que nada mais era do que uma manobra para a aquisição de 

terras. Note-se ainda que a despretensiosa fala da mãe informa-nos que, após a abolição, 
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algunsescravos foram libertos, o que evidencia o fato de que o sistema de escravidão 

não havia sido de fato finalizado. 

É neste sentido que somos apresentados a figuras como o sekuloChitekulu, 

Mutu-ya-Kevela, Tyenda, Vilonda e o próprio povo Yaka, uma vez que os angolanos 

“sabiam com precisão todas as datas e todas as façanhas dos monarcas europeus, mas 

nada sobre a rainha Nzinga ou o rei Ngola” (EVERDOSA, s/d: 101-102): 

 

Até que um sekulo do Bailundo, que vinha a chefiar a sua caravana 

desde o território dos ingleses, na outra costa de África, juntou 

desdenhosamente toda a sua borracha num quintalão e lhe pegou fogo. 

Nenhum comerciante tinha aceitado comprá-la ao preço anterior e ele 

mais barato não vendia. (...) O sekulo estava perto do fogo, grande e 

imóvel, com os panos às costas como um príncipe, as pernas 

afastadas, o punhal cintilando com as chamas. 

- Fiquem com a vossa borracha, brancos. A Chitekulu ninguém rouba. 

Olhem, brancos, olhem a vossa borracha. 

Sonhei nessa noite com Chitekulu, imponente nos seus panos 

vermelhos pela fogueira, lançando faíscas dos olhos, de vinganças. 

Tive muito medo nesse sonho. (PEPETELA, 1984: 28) 

 

Notam-se nesse trecho, novamente, como ângulos diferentes de encarar uma 

realidade social evidenciam a complexa trama identitária. Ao mesmo tempo em que 

Chitekulu é forte e imponente, “como um príncipe”, causa medo a Alexandre.A 

memória coletiva, trazida à tona por Pepetela, parte de um lugar e sua apresentação 

também passa por um filtro ideológico. Como sua escrita pretende uma alternativa à 

unilateralidade, não pode pretender ser totalizadora e se sobrepor, mas sim instaurar um 

campo de interlocuções.  

Em vários pontos do romance, notamos a partir da fala dos colonos as razões 

que, nas suas perspectivas, justificavam a dominação portuguesa: 

 
– Por que não conversam sobre outras coisas? – interrompeu Glória. 

– Não há nada mais para conversar, mãe – disse Xandinho. – Só isso. 

Trata-se da nossa vida. Acho que são todos iguais e qualquer que seja 

o Movimento que fique no Governo vai-me lixar. Sem ter em 

consideração os anos que trabalhei para esta terra, a abrir estradas, a 

organizar recenseamentos, a cobrar impostos, etc. Tudo isso era para o 

bem do País, ou não? (PEPETELA, 1984: 252). 

 

 

Sobre isso, Memmi nos indica que: 
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Aceitar a si mesmo como colonizador seria (...) aceitar-se como 

privilegiado não legítimo, isto é, como usurpador. O usurpador, é 

claro, reivindica seu lugar e, quando necessário, o defenderá por todos 

os meios. (...) Ele precisa, em suma, lavar-se de sua vitória, e das 

condições em que ela foi obtida. (...) Dois procedimentos parecem 

possíveis: demonstrar os méritos eminentes do usurpador, tão 

eminentes que pedem uma recompensa (...) ou insistir nos deméritos 

do usurpado. (MEMMI, 2007: 90 – Grifos nossos) 

 

 

A legitimação dos méritos do colonizador sobre o colonizado é assimilada a 

partir do racismo, que justifica privilégios e indica “categoria definitiva” (MEMMI, 

2007: 108). É esse racismo que surge como condição para a imutabilidade e justificaria 

o paternalismo português: 

 
Portador dos valores da civilização e da história, ele realiza uma 

missão: tem o imenso mérito de iluminar as infamantes trevas do 

colonizado. (...) O colonialista poderia se permitir viver quase 

relaxado, benevolente e mesmo benfeitor. O colonizado só poderia lhe 

ser grato (...). É aqui que se inscreve a espantosa atitude mental 

chamada paternalista. O paternalista é aquele que, uma vez admitidos 

o racismo e a desigualdade se pretende generoso para além deles. 

(MEMMI, 2007: 111 – 112) 

 

O racismo que estabelecera relações interétnicas assimétricasfoi tão incutido que 

muitosdos lugares-comuns ainda hoje se projetamnas relações sociais, dando 

continuidade à estratificação colonial. Assim como antes havia justificativas para a 

dominação portuguesa, há atualmente justificativas para a dominação burguesa: o 

sistema capitalista inevitavelmente favorece alguns em detrimento de uma maioria 

esmagadora que, não por acaso, é formada prioritariamente por mestiços e negros, que 

permanecem em situação de exploração e miséria. 

Não é somente numa interação história portuguesa de Angola / memória(s) 

coletiva(s) de Angola que a presença da historiografia aparece. Em um momento da 

narrativa, diante de mais um levante dos africanos, Alexandre apresenta uma postura 

diferenciada, que nos leva ao dia 14 de julho de 1917: 

 

 

A prisão em casa varreu a aparente tranqüilidade dele. A espera foi 

longa e angustiosa. Até à meia-noite. 

Foi naquela noite do dia 14 de julho de 1917 que Alexandre Semedo, 

sitiado em casa pelo medo, escoltado pela grávida Donana, deu um 

murro na mesa e, como tantos outros, gritou para a posteridade: 



77 
 

- Merda! Não se pode viver sempre com medo. Temos de acabar com 

eles. (...) O meu pai morreu com medo. Todos esses vivem só com 

medo. Não há ano sem revolta. Porra, já chega! (PEPETELA, 1984: 

101) 

 

Sendo o dia 14 de julho uma referência à Queda da Bastilha e o ano de 1917 à 

Revolução Russa, inserida no segmento “Os olhos”, temos a indicação do exemplo que 

vem da História, para propor uma ruptura. Isso demonstra que nem sempre a 

historiografia será retomada para ser desconstruída, mas sim para ser exemplo.Casado 

com Donana, Alexandre logo é chamado à razão pela mulher, que indica ainviabilidade 

do plano: “se matam todos, quem vai trabalhar?” (PEPETELA, 1984: 101). 

Apesar da tentativa de livrar-se da dominação, mais uma vez a insurreição é 

controlada pelos colonos: 

 
Naquele outubro de 1917, os sumbes e os seles perderam os sonhos 

deles, aquecidos no calor das fogueiras, a olhar os frutos vermelhos do 

café. Acabar com o trabalho forçado nas roças? Haka, sonhos! 

Recuperar as terras boas para o café? Haka, sonhos! Acabar com o 

imposto de cubata? Acabar as razias, as rusgas, as violações de 

meninas? Haka, sonhos! Tudo sonhos, como antes os dos bailundos, 

como antes os dos mundombe. Canhão veio, destruiu os 

sonhos.(PEPETELA, 1984: 122 - 123) 

 

 

É interessante notar que a valorização da confluência cultural também é 

fortemente apresentada pela forte presença ao mesmo tempoda cultura helênica e da 

africana sobre os nomes dos membros da família Semedo: 

 

Do pai me veio o gosto pelos gregos e suas lendas e tragédias. Aos 

filhos pus sempre nomes gregos: Aquiles, Orestes, Sócrates, 

Eurídice... Qual será o próximo? Tinha de começar já a pensar no 

nome. O nome duma pessoa é muito importante. Nisso os negros 

ensinam-nos muito, Yaka. O verdadeiro nome, o definitivo, só é 

dado depois da puberdade, quando a pessoa mostrou qualidades 

que podem ajudar a escolher nome conforme. Sempre estive de 

acordo com essa filosofia. Só que é uma maçada mudar o nome no 

registro civil. (PEPETELA, 1984: 95 – Grifos nossos) 

 

 

Os nomes gregos dos descendentes de Óscar Semedo são retirados do teatro de 

Sófocles e das epopéias de Homero. A princípio, Alexandre Semedonão possui muitos 

traços que lembrem o grande conquistador grego, pois a principal característica desta 

personagem é a ambigüidade, o que não combina com o espírito pragmático dos 
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grandes dominadores.Entretanto, é ele quem inicia o processo de conscientização que 

será continuado pelo neto, Joel. 

Além de Alexandre, os mitos de Aquiles e Ulisses, relidos por Pepetela, 

merecem atenção. Ao contrário dos heróis originais, eles não combaterão do mesmo 

lado. Aquiles Semedo morrerá defendendo o colonialismo, enquanto Joelparticipará da 

guerra que libertará Angola de Portugal. 

Assim como o Aquiles grego lidera as tropas de Agamênon paradestruir e 

saquear Tróia, Aquiles Semedo reúnegrupo de colonos armados e parte em direção à 

oganda de Vilonda e mata Tyenda, assim como foi morto Heitor, filho de Príamo e 

principal guerreiro troiano. 

Joel torna-se Ulisses,já na sua juventude, depois de mostrar qualidades 

suficientes para merecer o nome simbólico que o avô lhe queria dar. Primeiro ele prova 

quem é e depois recebe o seu nome: Ulisses, conforme ditam os rituais da tradição 

africana. Enquanto o Ulisses grego luta contra a fúria dos deuses para retornar aÍtaca, o 

Ulisses de Pepetela lutará nas FAPLAtambém para reconquistar aquilo que é seu, a terra 

angolana, dominada durante séculos pelos colonizadores.  

Ao final do romance, Alexandre Semedoobserva através dos olhos da estátua 

Yaka o seu neto Joel em plena luta pela independência de Angola: “Pelos olhos da 

estátua yaka o patriarca vê agora Joel da Bibala, deitado no chão à sombra duma àrvore, 

será a mulemba sagrada dos Cuvale, o centro do mundo, onde moram todos os espíritos 

dos antepassados?” (PEPETELA, 1984: 300) 

A mulemba, árvore sagrada dos cuvale, como já foi exposto,relaciona-se à terra-

mãe. A imagem de Joel descansando à sombra da mulembatraduz a sua união, e a do 

próprio avô, com as raízes de Angola. Os antepassados que habitam a árvore parecem 

consentir ligação: a inscrição do jovem na herança cuvale representa a integração de 

Joel na pátria angolana e a legitimação da confluência cultural, mote que orienta todo o 

romance, já que a árvore sagrada dos cuvale é o centro do mundo. 

No que diz respeito aLueji, acreditamos que a principal provocação está na 

presentificação do passado, aliada àhistoricização do mito. Observamos o nascimento 

do império lunda e seu processo de corrosão diante das cisões do povo, problemática 

que se mostra recorrente desde os tempos primeiros da nação. 
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Sabe-se que a Lunda foi um famoso reino centro-africano, e que ainda hoje dá 

nome a duas províncias: Lunda Norte e Lunda Sul. Segundo Martins (2001), quando 

Diogo Cão chegou a Angola, em 1482, toda a África Equatorial e Austral era polarizada 

por três grandes impérios: o Reino do Congo, o Império Lunda e o Império 

Monomotapa. Desta forma, parte de Angola pertencia ao Reino do Congo, enquanto o 

Nordeste estavasob domínio do Império Lunda.  

 Durante o processo de efetivadominação territorial das colônias africanas no 

séculoXIX,o militar português Henrique Augusto Dias de Carvalho (1843 - 1909)foi 

enviado para uma expedição na região da Lunda entre 1884 e 1888. Nesta empreitada, 

conviveu com os nativos eouviu uma série de relatos de viagem, para compor dados 

oficiais, tornando-se esses os primeiros documentos que dão conta da Lunda sob a 

perspectiva européia de forma mais detalhada. A compilação originou a obra Expedição 

Portugueza ao Muantiânvua: ethnographia e história tradicional dos povos da Lunda – 

1884 – 1888.  

De acordo com os relatos da expedição, no tocante à rainha Lueji, o chefe dos 

bungos, Kondi, fora de fato morto a paulada por seus dois filhos, ficando o lukano com 

Lueji. A historicização do mito se dá uma vez que, segundo aponta o próprio Henrique 

Augusto Dias, “é difícil apurar datas entre o gentio, pelo modo irregular por que 

dividem o tempo, e, sobretudo, quando os fatos se referem a épocas anteriores ao tempo 

da pessoa que se interroga” (CARVALHO
6
apud SILVA, 2007: 36). Tal colocação dá 

margem para que, de fato, consideremos que há uma série de versões no tocante aos 

conflitos entre os filhos de Kondi em decorrência da transferência do lukano para Lueji. 

Pepetela toma para o seu romance o enfoquena rainha Lueji, indicando que após 

sua entronização na Mussumba, capital da Lunda, Tchinguri revolta-se coma irmã, 

fugindo, posteriormente, da região. Com o objetivo de fortalecer alianças políticas e 

gerar um filho, Lueji cogita a possibilidade de unir-se a NdumbauaTembo, descendente 

dos chefes das linhagens lundas. Entretanto, surge um estrangeiro, caçador e guerreiro 

                                                           
6
 CARVALHO, Henrique Augusto Dias de Carvalho Expedição Portugueza ao Muantiânvua: 

ethnographia e história tradicional dos povos da Lunda – 1884 - 1888 Lisboa: Imprensa 

Nacional, 1890. 
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luba, TchibindaIlunga. Lueji decide casar-se com ele e anuncia que desta aliança 

nascerá seu filho. 

O processo, ao mesmo tempo em que fortalece o poder de Lueji e da Lunda, faz 

com que o reino seja fragmentado.Tchinguri torna-se o chefe dos Imbangala, 

NdumbauaTembo, rejeitado pela rainha, torna-se chefe dos Tchokue e até mesmo 

Chinyama passa a chefiar os Luvale “que o adoravam pelo seu espírito brincalhão e 

amante de boa vida” (PEPETELA, 1989: 365).As versões dessas partes divergem da 

principal, indicando que Lueji traiu a confiança dos seus irmãos, entregando o reino a 

um estrangeiro e desonrando a linhagem lunda, conforme vimos no segmento referente 

à pluralidade narrativa. 

Uma referência ao mito da formação dos lundas e dos imbangala dá-se 

claramente quando Lu conhece Marina: 

 

- Acabamos por sermos irmãs? – se maravilhou Marina. 

- Se as estórias forem verdadeiras... Quem pode saber? Seríamos 

primasem centésimo grau... Lueji e Tchinguri viveram há mais de 

quatrocentos anos. O Herculano diz que todos os lundas se 

consideram descendentes de Lueji. Da mesma maneira os imbangala 

se consideram de Kinguri ou Tchinguri. (PEPETELA, 19889: 45) 

 

O diálogo indica-nos uma ligação familiar, uma vez que todos seriam 

descendentes dos filhos de Kondi. Entretanto, não há a noção de rivalidade, mas sim de 

familiaridade. É nesta perspectiva que somos transportados a uma importante questão: o 

tribalismo e a tentativa de superação das limitações que este possa oferecer. Apesar dos 

cambiantes processos de formação, todos os segmentos pertenceriam a uma mesma 

origem: o povo lunda, e o mito indicariam, assim, um projeto de convergência possível.  

No romance de Pepetela, Lu é uma bailarina que enfrenta uma série de 

dificuldades para elaborar um espetáculo de dança que representasse Angola, 

contrariando as regras do balé clássico e as imposições do coreógrafo da companhia, um 

tcheco “obcecado pelo realismo” (PEPETELA, 1989: 31). O eixo encontrado por Lu foi 

recontar, a partir de suas coreografias e ritmos, a história da rainha lunda, Lueji, 

retomando o mito de origem comum dos povos angolanos. 

Na primeira aparição de Lu, a moça caminha apressadamente, e já a 

encontramos envolvida com o mistério da Lunda e com um projeto indefinido que a 

persegue, a criação de um bailado: 
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Raramente pensava no próximo ano 2000. Ouvia música indefinida de 

marimbas, procurava algo desconhecido em livros sobre a Lunda, só 

porque a avó viera de lá para Benguela e encheu a infância dela de 

lendas e estórias de feitiços, cuidado menina, teu pai não acredita 

porque é branco, mas eu vi muita coisa, vivi muito, sabedoria antiga, 

não despreza só. (PEPETELA, 1989, p. 27) 

 

 

Lu se vê cercada pelos relatos da avó, figura que reforça a existência de um 

legado latente,inspirando-a. A força de uma ancestralidade matrilinear faz com que o 

enredo seja orientado no sentido do encontro com as tradições ainda vivas na memória 

coletiva: 

 

 
Único também tinha que ser esse bailado, trazido dos tempos pela 

memória coletiva de vários grupos. Por isso Lu não simportava de 

imaginar passos dos muquixes dos Tchoukue e mesmo as suas vestes, 

animando as festas da rainha, ou o cadenciado das palmas femininas 

dos Luvale, ou mesmo os sembas dos que falavam kimbundu, tudo 

isso acompanhado por sons de kissanje eletrônico, única maneira de se 

fazer ouvir. (PEPETELA, 1989: 264) 

 

 

A criação do bailado estaria assim inspirada na diversidade de grupos étnicos e 

na diversidade temporal, com a ideia de modernidade trazida pelo “kissanje eletrônico”, 

indicando que somente a releitura do mito e sua adaptação à contemporaneidade 

permitiriam a continuidade da tradição.A personagem compreende que não será uma 

cópia de seus ancestrais, umavez que se insere na sociedade luandense moderna. 

Entretanto, sua identidade tende a serreconstruída e amalgamada a partir das lembranças 

ligadas às narrativas, lendas, mitos e sons de marimbas, que vêm a delinear o bailado. 

Nas palavras de Lu: 

 

E falou de Lueji, porque a foi buscar ao fundo dos tempos para firmar 

raízes e a amparar e como pensava dançar a rainha do seu coração e 

como as versões se transformavam por influência da música de 

marimbas e do lago que criara em sonhos acordados. (PEPETELA, 

1989: 311) 

 

 

Lu pretendia fugir aos padrões da dança clássica e elaborar um espetáculo 

verdadeiramente nacional, buscando a diversidade das gerações que compõem a 
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sociedade angolana. Dentre as pessoas a quem recorre para a composição está 

Herculano, o historiador, que defende uma visão científica e acredita que Lu esteja 

fugindo à“verdade”, uma vez que a memória coletiva, com suas versões múltiplas e 

contraditórias, ao contrário da historiografia, não seria confiável: 

 

-Não usamos metodologia nenhuma – disse Lu. – Não nos 

interessamas metodologias. 

-E depois querem fazer obra científica... 

-Ninguém pretendeu fazer obra científica. Para isso são os cientistas. 

Nós somos artistas. Eu li uma série de livros. E tu sabes bem, porque 

mos indicaste. Ora, as versões são contraditórias, como disseste. São 

ideológicas? Tudo certo. Então, não tenho o direito, eu também, de 

inventar a minha própria versão? Quem te garante que é mais falsa 

que a que tu escreverias? A tua também seria ideológica... 

(PEPETELA, 1989, p. 376) 

 

 

 

A discussão abarca, neste ponto, não somente dos afrontamentos entre história e 

memória coletiva, mas também o “papel” do artista, no qual o próprio Pepetela se 

insere, ao articular história e literatura. Há quase uma justificativa para o que faz em 

suas obras: o artista tem o direito de trabalhar a seu modo, uma vez que não faz uma 

obra científica. Entretanto,a feição que dá a seu trabalho não é meramente estética, uma 

vez que também se encontra permeada por ideologias. 

Ao indicar falhas no roteiro de Lu, que não deseja prender-se à historiografia 

como base, o próprio Herculano aponta que: “Cada grupo deforma uma versão em 

função dos seus interesses mais ou menos imediatos, isto é, a versão tradicional é 

sempre ideológica, justifica ou o poder que se tem ou o poder que se quer obter” 

(PEPETELA, 1989: 376), mas ainda assim acredita que não há como se deixar levar 

pela tradição, reforçando a ideia de que“há cientistas que pretendem nunca ter havido 

um Tchinguri ou uma Lueji. Que eram linhagens em luta e que a tradição corporizou em 

pessoas.” (PEPETELA: 1989: 378) 

A isso, responde Lu: 

 

- Isso é uma hipótese – disse Lu. – Conheço. 

- Sim, é uma hipótese. 
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- Então, se é apenas uma hipótese, tem tanto valor como as versões da 

tradição. (...) E tens de compreender o resto – disse Lu. - Isto é arte,a 

qual tem as suas necessidades (PEPETELA, 1989: 378) 

 

 

A dança, como arte, e a história, como versão, surgem como traço fundamental 

da relação que Lu deseja estabelecer com o discurso científico de Herculano. A 

bailarina entende que história e mito são igualmente construções, emanadas por 

diferentes ideologias, em diferentes tempos e espaços.  

Lu rompe com o modelo de uma nação moderna totalmente distanciada das 

tradições.O retorno ao mito de Lueji e à própria historiografia auxilia a composição de 

uma identidade mais unificada e próxima da configuração heterogênea da sociedade 

angolana, uma vez que se apropria de visões de mundo que não precisam ser 

dissociadas. É possível a convivência entre a tradição e a modernidade, o mito e a 

história, a arte e a ciência: 

 

 

Faltavam poucos meses para a mudança do século. Os velhos mitos 

renasciam com a aproximação do ano 2000. Medos. Esperanças. 

Arritmias. Fim do Mundo, Julgamento Final? Bem procurávamos nos 

afastar desses temores, pensando isso são mitos da Europa, lendas 

criadas a partir dos semitas e do Novo Testamento, que temos nós, 

bantos, a ver com isso, os nossos mitos são outros (...). Mas o Mundo 

deixara de ser o somatório de mundos fechados, era um só, cada 

vez mais mestiço. (PEPETELA, 1989: 26-27) 

 

 

As transposições metafóricas que envolvemHistória e Literatura deixam clara a 

noção de que a observação do passado deve ser uma constante, uma vez que é preciso 

investigar o que ainda persiste e o que ficou para trás quando se trata da edificação de 

um projeto nacional. Os amplos universos de Yakae Lueji suscitam questionamentos 

sociais de ordens diversas, configurando-se em questões inesgotáveis. Segundo Santo 

Agostinho: 

 

O que agora claramente transparece é que não há tempos futuros nem 

pretéritos. É impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, 

presente e futuro. Mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são 

três: presente das coisas passadas, presente das coisas presentes, 

presente das coisas futuras. (AGOSTINHO, 1980: 222) 
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Por mais conturbada que seja a busca por uma unidade nacional, a proposta de 

respeito às alteridades e a de superação de ressentimentos, em prol do ideal comum de 

afirmação da autonomia angolana, mostram-se em Yaka e em Luejicomo o caminho 

para as configurações desta nação e para o delineamento de seus “presentes”. A 

retomada das memórias coletivas revitaliza-as e as adapta na experiência 

contemporânea, buscando subverter a atmosfera distópica.  

A mediação que busca definir a nação como construto, para viabilizá-la, exige 

novas fronteiras, não sob uma redutora perspectiva que propõe a separação de espaços, 

mas sim aquela que proporciona a interseção, o reconhecimento, a troca e a convivência 

possíveis entre as várias raças e etnias angolanas. A partir dos meandros que envolvem 

história, memória e ficção, percebemos nas obras um tom crítico, mas acima de tudo, 

esperançoso pela união e pela definição de novos rumos a serem trilhados pelo corpo 

nacional angolano, enfim preparado para a caminhada e já livre de 

“desconfianços”(PEPETELA, 1984: 14). 
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4. CONCLUSÃO 

 

Nasci na Gabela, na terra do café. Da 

terra recebi a cor escura de café, vinda 

da mãe, misturada ao branco defunto 

do meu pai, comerciante português. 

Trago em mim o inconciliável e é este 

o meu motor. Num universo de sim ou 

não, branco ou negro, eu represento o 

talvez. Talvez é não para quem quer 

ouvir sim e significa sim para quem 

espera ouvir não. A culpa será minha 

se os homens exigem a pureza e 

recusam as combinações? Sou eu que 

devo tornar-me em sim ou em não? 

Ou são os homens que devem aceitar 

o talvez? (PEPETELA, 1982: 06-07) 

 

 

 

Com o advento da independência na década de 70, Angola via-se diante da 

necessidade de confirmação da unidade nacional caracterizada por um novo dinamismo, 

condizente com o projeto utópico de união dos revolucionários. A despeito do que fora 

idealizado, muitas foram as cisões a partir do fim do jugo português, e o processo de 

distopia ganhou cada vez mais força. Os choques entre o enriquecimento de pequenos 

grupos e a miséria de grande parte da população, entre a cultura globalizada e as antigas 

tradições, entre a concentração de poder político e a necessidade de renovações são 

fatores que evidenciam a crise de valores que perpassa o país na contemporaneidade. 

Para compreender de que formas Pepetela realiza literariamente sua intervenção 

sociopolítica, elegemos os romancesYaka e Lueji, indicando como dispositivos de 

leitura as transposições metafóricas.  

No primeiro segmento de análise, Pepetela e a nação angolana: uma escrita 

pela utopia,procuramos observar como o mote da construção de uma identidade 

nacional marcada pela pluralidade torna-se o ponto basilar da escrita pepeteliana. 

Pudemos comprovar que, segundo o autor, para que tal processo efetivamente 

transcorra, seria fundamentalrenunciar à atmosfera de crescente desencanto, 
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reformulando utopias que viabilizem o planejamento da edificação de uma nova Angola 

para todos os novos sujeitos angolanos.  

No segundo segmento, apresentamos nossos instrumentos de observação, as 

transposições metafóricas. Reforçamos a importância de considerarmos a metáfora 

numa perspectiva mais ampla, instância socialmente construída e compartilhada que 

apresentaaquilo que não poderia ser dito de outra maneira, afastando-se tal preceito da 

concepção de metáfora como alegoria ou de mera substituição.  

Para sistematizar nossa análise, segmentamos a observação das transposições 

metafóricas em três dimensões: Pluralidade narrativa, Tradição e ruptura e Memória 

coletiva e discurso historiográfico.  

No tocante à primeira, indicamos a pluralidade de narradores como transposição 

metafórica da interdiscursividade possível, sem sobreposições ou silenciamentos. 

Vimos, neste sentido, quetal pluralidade revela a importância da dimensão oral própria 

das sociedades africanas, maneira de reforçar o papel da interação leitor/ouvinte e, 

consequentemente, de legitimar o caráter coletivo que as experiências apresentadas 

passam a adquirir.  

É importante notar que tal recurso propicia uma interação que recupera fontes 

desprovidas de valores restritos em si próprias, uma vez que cada parte 

obrigatoriamente deve ser associada à(s) outra(s), seja a partir da paródia, da ironia, da 

tradução ou de outras formas de retomada, para formar um outro significante e opor-se à 

onisciência – seja no que se trata da literatura, com suas concepções tradicionais da 

figura do narrador, seja no que se trata do discurso oficial, que privilegia apenas uma 

parte das muitas envolvidas. 

Já na segunda dimensão, estudamos a transposição metafórica da dinâmica 

legado / ruptura, que a tradição deve ser, acima de tudo, autocrítica, acompanhando as 

modificações sociais para viabilizar maneiras de criar um futuro melhor. Para tanto, 

conseguimos notar a urgência do rompimento com categorizações, binarismos e 

limitações de ordens diversas.  

Devemos considerar, nesta perspectiva, que Pepetela não propõe pura e 

simplesmente a ruptura, mas também a permanência de determinados valores, uma vez 

que, conforme afirma Tchinguri, “algumas tradições há que preservar, senão um homem 

se perde nas suas dúvidas e se consome em pequenas lutas sem significado 
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(PEPETELA, 1989:408)”.Tal concepção reforça o princípio de que uma Angola 

moderna e estruturada em torno da unificação – e não do unitarismo –só é possível 

quando há tradições a serem repensadas e readaptadas  

Temos, por fim, a transposição metafórica das tensões entre a ciência e o mito, 

representada fundamentalmente pelo questionamento da historiografia que traz à tona 

a(s) memória(s) coletiva(s) angolana(s). Vimos a importância dessa subversão como 

maneira de resgatar práticas e discursos ocultados pelo cânone, evidenciando a 

necessidade do retorno ao passado para a compreensão das atuais problemáticas do país.  

Pudemos com isso perceber que, devido a limitações da atualidade arraigadas há 

séculos na sociedade angolana, a edificação da angolanidade constitui um longo 

processo. Esse ponto evidencia que a dimensão dautopia proposta por Pepetelamostra-se 

como mote pautado por um interesse ideológico e, até mesmo, pedagógico de sua 

escrita: é preciso mostrar aos membros dessa comunidade a urgência em superar a 

atmosfera fragmentária para fortalecer um sentimento de nacionalidade. 

A análise das transposições metafóricas emYaka e Lueji mostra-nos de que 

forma memória, tradição, história, literatura e, principalmente, identidade são um 

trânsito. O balanço feito pelas obras é, acima de tudo, prospectivo, uma vez que faz o 

retorno à história para pensar os caminhos vindouros da sociedade angolana.A 

pluralidade de narradores, as relações entre legado e questionamento e os diálogos entre 

a memória coletiva e o discurso historiográfico surgiram como as linguagens escolhidas 

para analisar o enfoque que Pepetela dáà diversidade, ratificando a ideia de que: 

 
Para Pepetela não é a diferença que está em foco e sim a semelhança. 

Suas obras destinam-se a resgatar e firmar uma identidade nacional 

angolana, e para tanto o círculo deve ser alargado até para além das 

fronteiras angolanas. (ADOLFO
7
 apud MENDES, 2010: 01). 

 

Considerando a transfiguração artística dos percursos nacionais, procuramos ir 

além de uma análise meramente conteudística para compreendermos melhor as relações 

                                                           
7
ADOLFO, Sérgio Paulo.  A ficção de Pepetela e a formação da angolanidade. São Paulo: 

UNESP/Assis, 1992. (Tese de Doutorado em Literaturas de Língua Portuguesa) 
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entre ficção, história e sociedade no tocante ao amadurecimento de uma identidade 

nacional angolana. Notemos que as três transposições abordadas complementam-se 

quando pensamos o projeto de angolanidade uma vez que, ao considerarmos 

pluridiscursividade, ruptura e questionamento, perceberemos que um movimento não é 

possível sem os outros dois. É a articulação que viabiliza o respeito à outridade e a 

reavaliação de paradigmas necessários à mudança. 

Para concluir nosso trabalho, podemos afirmar que Yaka e Lueji evidenciam uma 

escrita que, acima de tudo, desconstrói fronteiras sociais e artísticaspara propor a ideia 

de interseção.O romancista, historiador, moderno,tradicional, escritor e 

contadorPepetela é indiscutivelmente um dos grandes personagens da luta pela 

edificação da angolanidade,e sua biografia,indiscutivelmente, constituia mais relevante 

das transposições metafóricas que construiu para a pluralidade possível tão desejada 

para seu país. 
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