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RESUMO 

 

Na presente tese de doutorado, intitulada “Transposições metafóricas na escrita 

metaficcional de Pepetela: um estudo de A Sul. O Sombreiro, A Gloriosa Família e 

Predadores”, interessa-nos analisar de que maneiras as transposições metafóricas do 

romancista confirmam-se como formulações estéticas, ideológicas e expressivas que 

ampliam possibilidades de reflexão sobre a trajetória de Angola. Por meio de 

referências como Achile Mbembe (2001, 2003, 2011, 2014a, 2014b), Boaventura de 

Sousa Santos (2001, 2004, 2006), Inocência Mata (2009, 2010), Linda Hutcheon (1991, 

2000, 2011), Solange Vereza (2007) e Stuart Hall (2000, 2003, 2005, 2016), 

pesquisaremos como as dinâmicas de deslocamento, a (re)criação das vozes subalternas 

e a inadequação aos modelos de sujeito tornam fluidas as fronteiras que delimitam 

instâncias como passado, presente e futuro, utopia e distopia, fala e silenciamento ou 

ficção e realidade para questionar a pretensa fixidez de categorias e disposições sociais. 

Tencionamos confirmar, ao término do trabalho, o papel da escrita de Pepetela como 

projeto de conscientização que anuncia o redirecionamento ético e a solidariedade como 

princípios básicos para o desenvolvimento de olhares críticos e interventivos diante das 

relações predatórias humanas. 

 

Palavras-chave: Pepetela. História. Literatura. Metáfora. Angola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the presente doctoral thesis, entitled  “Transposições metafóricas na escrita 

metaficcional de Pepetela: um estudo de A Sul. O Sombreiro, A Gloriosa Família e 

Predadores”, we are interested in analyzing in what ways the metaphorical 

transpositions of the novelist are confirmed as esthetic, ideological and expressive 

formulations that expand possibilities of reflection on the trajectory of Angola. Through 

references such as Achile Mbembe (2001, 2003, 2011, 2014a, 2014b), Boaventura de 

Sousa Santos (2001, 2004, 2006), Inocência Mata (2009, 2010), Linda Hutcheon (1991, 

2000, 2011), Solange Vereza (2007) and Stuart Hall (2000, 2003, 2005, 2016), we will 

investigate how the dynamics of displacement, the (re) creation of subaltern voices and 

the inadequacy of the subject models make fluid boundaries that delimit instances as 

past, present and future, utopia and dystopia, speech and silence or fiction and reality to 

question the alleged fixity of categories and social dispositions. We intend to confirm at 

the end of the paper the role of Pepetela's writing as an awareness project that 

announces ethical redirection and solidarity as basic principles for the development of 

critical and interventional stares in the face of predatory human relations. 

 

Keywords: Pepetela. History. Literature. Metaphor. Angola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

En la presente tesis de doctorado, titulada “Transposições metafóricas na escrita 

metaficcional de Pepetela: um estudo de A Sul. O Sombreiro, A Gloriosa Família e 

Predadores”, nos interesa analizar de qué manera se confirman las transposiciones 

metafóricas del novelista como formulaciones estéticas, ideológicas y expresivas que 

amplían las posibilidades de reflexión sobre la trayectoria de Angola. A través de 

referencias como Achile Mbembe (2001, 2003, 2011, 2014a, 2014b), Boaventura de 

Sousa Santos (2001, 2004, 2006), Inocência Mata (2009, 2010), Linda Hutcheon (1991, 

2000, 2011), Solange Vereza (2007) y Stuart Hall (2000, 2003, 2005, 2016), 

investigaremos cómo la dinámica del desplazamiento, la (re) creación de voces 

subalternas y la insuficiencia de los modelos de sujeto crean límites fluidos que 

delimitan instancias como pasado, presente y Futuro, utopía y distopía, discurso y 

silencio o ficción y realidad para cuestionar la supuesta fijación de categorías y 

disposiciones sociales. Pretendemos confirmar al final del documento el papel de la 

escritura de Pepetela como un proyecto de concienciación que anuncia la redirección 

ética y la solidaridad como principios básicos para el desarrollo de miradas críticas e 

intervencionistas frente a las relaciones humanas predatorias. 

 

Palabras-clave: Pepetela. Historia. Literatura. Metáfora. Angola. 
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Deixa eu te contar 

a história que a História não conta 

o avesso do mesmo lugar 

Tem sangue retinto pisado 

atrás do herói emoldurado 
 

 
 

“História pra ninar gente grande” - Samba- 

enredo da Estação Primeira de Mangueira, 2019. 

Compositores: Danilo Firmino / Deivid 

Domênico / Mamá / Márcio Bola / Ronie 

Oliveira / Tomaz Miranda 

 



1. Introdução 

 

São recorrentes, na contemporaneidade, debates voltados aos rumos 

sociopolíticos e identitários em espaços outrora coloniais, principalmente quando 

pensamos nações referenciadas por processos tardios de independência. Diante da vasta 

abrangência de campos como os estudos culturais e o pós-colonialismo, interessa-nos 

pesquisar, em especial, o modo como é elaborada, sob formulações de ordem estética, 

ideológica e expressiva, a escrita do romancista angolano Pepetela. Nesse sentido, 

tencionamos analisar, por meio das urdiduras textuais, as transposições metafóricas que 

compõem as obras A sul. O sombreiro (2011), A gloriosa família - o tempo dos 

flamengos (1997) e Predadores (2005), de Pepetela. 

Em nossa Dissertação, Do lukano à estátua yaka: um estudo das 

transposições metafóricas em Pepetela1, elegemos as transposições metafóricas como 

construções temáticas que perpassam a dimensão ideológica do escritor a partir do 

diálogo entre as tessituras literária e histórica nos romances Yaka (1984) e Lueji 

(1989). Para tanto, foram basilares as concepções de Ricoeur (2000) e de Vereza (2007) 

acerca da metáfora para sustentá-la como acontecimento semântico, instância que 

transgride a noção de desvio nominal e efetiva-se como fenômeno social.  

Com o objetivo de sistematizarmos nossas análises, àquela altura, o estudo das 

transposições metafóricas nas obras foi segmentado em três tópicos: “Pluralidade 

narrativa”, “Tradição e ruptura” e “Memória coletiva e discurso historiográfico”. No 

primeiro tópico, tratamos da polifonia erigida por meio da multiplicidade de narradores, 

instaurando em ambas a legitimação do caráter coletivo que as experiências 

apresentadas traçam, a despeito de serem múltiplas e, mesmo, conflitantes. No segundo, 

abordamos as tensões entre legado, continuidade e ruptura como a superação de 

fundamentalismos em favor do processo da aceitação da outridade. Por fim, exploramos 

a ressignificação da tradição 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.  

Acreditamos na relevância dos estudos iniciados durante o Mestrado, uma vez 

que a mediação literária de Pepetela revigora os olhares sobre Angola, tornando-se 

                                                             
1 Dissertação de Mestrado defendida no ano de 2013. Orientadora: Profª Drª Renata Flávia da 

Silva - Universidade Federal Fluminense, Niterói: RJ. 



intervenção política que busca a visão heterotópica segundo um programa em que “o 

país ideal ainda se pensa, mas com novos ingredientes e estratégias, porque os 

fundamentos são outros” (MATA, 2010, p. 16). Dessa forma, desejamos permanecer 

investigando, no caminho da ficcionalidade, não somente os elementos concernentes às 

identidades nacionais, mas, sobretudo, de quais maneiras são trabalhados.  

Relativamente à análise da nação angolana, notamos uma profícua articulação 

entre os romances escolhidos para a atual pesquisa, visto que evidenciam um projeto 

cíclico de continuidade-inovação: A Sul. O Sombreiro, publicado em 2011, vai à 

Angola seiscentista e enfoca a conquista de Benguela para pensar a desordenada 

interiorização territorial; A gloriosa família - o tempo dos flamengos, de 1997, retoma 

os sete anos (de 1642 a 1648) durante os quais os holandeses, estabelecidos com a 

Companhia das Índias Ocidentais, realizaram o tráfico de escravos de Luanda para o 

Brasil; Predadores, de 2005, por sua vez, leva-nos à eclosão da independência e ao 

desencanto pós-colonial diante da total subversão dos projetos utópicos, abordando um 

período que vai de 1974 a 2004. Conforme veremos, as obras enfocam o caráter híbrido 

e transfronteiriço das memórias coletivas que traçam as identidades nacionais desde 

suas origens, passando pela utopia revolucionária e pela vigência das demandas 

neoliberais. 

Reconhecemos que toda a produção literária de Pepetela volta-se à 

re(a)presentação de Angola por meio de romances que traçam importantes painéis dos 

tensionamentos pré e pós-independência; entretanto, o estudo de A Sul. O Sombreiro, 

A gloriosa família - o tempo dos flamengos e Predadores não apenas delineia uma 

sequência histórica, mas o faz por meio de performatividades2 e de figuras que se 

complementam tanto na investigação do homem angolano quanto na compreensão dos 

fatores sociais, políticos e culturais que condicionaram suas demandas identitárias. 

Neste sentido, destacamos, respectivamente, Carlos Rocha, o criado mudo e Vladimiro 

Caposso como chaves de leitura para a compreensão desse sujeito como um palimpsesto 

de demandas, discursos, memórias, falas e silenciamentos. 

                                                             
2 Em nossa pesquisa, consideraremos como performatividade “o conjunto de procedimentos 
retóricos responsáveis por instaurar uma nova realidade a partir daquilo que designam, mediante 
a própria enunciação literária”. (Cf. MAINGUENEAU, p. 6) 

 



Considerando a percepção de que “só os ciclos são eternos” (PEPETELA, 1993, 

p. 09), acreditamos que o autor lança um olhar tanto sobre a nação quanto sobre sua 

própria elaboração ficcional. Pensar a produção de Pepetela implica considerá-la, 

portanto, como um palimpsesto, já que articula recriação, reinterpretação e, sobretudo, 

dinamicidade. Segundo Hutcheon (2011), o trabalho adaptativo é consideravelmente 

enriquecedor, pois 

 
A adaptação não é vampiresca: ela não retira o sangue de sua fonte, 

abandonando-a para a morte ou já morta, nem é mais pálida do que a 
obra adaptada. Ela pode manter viva a obra anterior, dando-lhe uma 

sobrevida que esta nunca teria de outra maneira (HUTCHEON, 2011, 

p. 234). 

 

Ainda nesse sentido, de acordo com o crítico e teórico francês Gerárd Genette, o 

palimpsesto consiste em um intertexto que surge quando uma obra é adaptada e 

transformada para gerar outra, sem apagar ou esconder os textos precedentes. Dessa 

forma, o diálogo entre os romances escolhidos é inevitável, visto que: 

 
um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada 
para se traçar outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode 

lê-la por transparência, o antigo sob o novo. Todas as obras derivadas 

de uma obra anterior, por transformação ou imitação, transparecem, de 

uma forma ou de outra, a sua fonte, de modo que um texto pode 
sempre ler um outro, e assim por diante, até o fim dos textos. (...) 

Toda situação redacional funciona como um hipertexto em relação à 

precedente, e como um hipotexto em relação à seguinte. Do primeiro 
esboço à última correção, a gênese de um texto é um trabalho de auto-

hipertextualidade.” (GENETTE, 2010, p.05). 

 

Destaca-se, a partir de tal reflexão, que historiografia, memória coletiva e 

literatura são as bases do pergaminho representado pelo conjunto da obra pepeteliana e 

confirmam a trajetória sócio-política de Angola como mote que, sob vários ângulos e 

perspectivas, estabelece uma relação adaptacional. Dessa forma, temos uma auto-

hipertextualidade que revitaliza elementos da cultura, do imaginário e das tradições 

marginalizadas pelo cânone para propor o surgimento de novos olhares. 

Ao trabalhar com o diálogo entre as diferentes linguagens artísticas – 

especificamente por meio da adaptação – Hutcheon situa tal fenômeno igualmente como 

produto e como produção que transpõem aberta e extensivamente outra(s) obra(s); a 

adaptação, entretanto, não é mera cópia, mas trama que conjuga repetição e diferença.  



Se pensarmos sobre o que, afinal, é adaptado, num palimpsesto, consideramos o 

conceito de heterocosmo3, “literalmente um outro mundo, ou cosmo, completo claro, 

com todas as coisas, como a história, os lugares, os personagens, os eventos e as 

situações” (HUTCHEON, 2011, p.15). As adaptações, portanto, são obras que jogam 

com a construção e com a desconstrução de heterocosmos. Tal fato reforça não somente 

que a adaptação só é compreendida como tal por meio do reconhecimento das fontes 

adaptadas, mas também que a adaptação vai além de uma alusão pontual. 

Ao considerarmos o corpus escolhido, torna-se importante indicar o alicerce 

conceitual que abaliza as transposições metafóricas como aparatos de análise. 

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, p. 121), instaurando, a partir da mediação organizadora 

do romancista, uma complexa rede de ironias, sátiras, analogias e ponderações cujas 

particularidades não seriam condizentes a uma análise estruturalista. 

Por muito tempo, as metáforas foram consideradas como adorno ou desvio 

utilizado pelo homem para ornamentar a linguagem. Entretanto, é preciso considerar 

que 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, p.148) 

 

O discurso pepeteliano permite uma habitação de silêncios que chama atenção 

para o que há de implícito, tanto no viés literário quanto no historiográfico. Tal recurso 

exige julgamentos, seja em relação ao que é de fato verídico ou não na historiografia, 

seja em relação às intenções do autor com o seu discurso. A força dialógica surge na 

medida em que, para que os sentidos construídos por Pepetela e seus leitores 

efetivamente pudessem “recombinar a experiência em plural” (RICHARD, 2002, p. 

113), seria necessário considerar e, acima de tudo, questionar todo um legado cultural, 

                                                             
3 Ao conceituar o heterocosmo literário, Hutcheon afirma que durante o ato da leitura os 

referentes da linguagem do romance constituem um universo ficcional e dialógico que “não é 

objeto da percepção, mas um efeito a ser experienciado pelo leitor, para ser criado por ele e 

nele”. (Cf. HUTCHEON, 2011, p. 230) 



especialmente as tradições que permeiam as práticas sociais contemporâneas. Assim, 

sua obra facilita a compreensão de determinados aspectos da realidade não acessíveis de 

outra maneira, e sua ficção não é representação do mundo real, mas uma forma 

privilegiada de vê-lo, elaboração intelectual que busca dar vida e forma diferente ao 

acontecido e ao que poderia ter acontecido. 

Nesse ponto, fica a clara a concepção da própria ideia de nação como uma 

tessitura de memórias, estórias e histórias: é de tal maneira que Pepetela se propõe a 

contribuir com o processo de elaboração, adaptação e composição das referências 

simbólicas nacionais e com a própria institucionalização literária, uma vez que estão 

inevitavelmente interligados. Acreditamos que, conforme indica Inocência Mata, 

 
a valorização do histórico – e, no caso pepeteliano, do histórico que é 

um passado bem presente – pressupõe inevitavelmente uma nova 
forma de dizer, pressupõe outros recursos para armar o dispositivo 

textual de modo a que signifique como forma do presente que ilumina 

as dobras do passado. (...) Busca, simultaneamente, a historicidade 

textual, isto é, a semântica social e a especificidade dos modos de 
escrita na sua dimensão emissora e receptora. (MATA, 2010, p. 31) 

 

Ao longo de nosso trabalho, investigaremos de que maneiras as transposições 

metafóricas de Pepetela propiciam o questionamento de categorias e de relações 

engessadas, que vêm regendo políticas de marginalização desde o estabelecimento das 

fronteiras coloniais. Nesse sentido, dividiremos o presente estudo de acordo com eixos e 

abordagens temáticas relevantes para a estruturação de nossas análises. 

No segundo capítulo, intitulado Escritura e performatividade: um estudo das 

transposições metafóricas na obra de Pepetela apresentaremos, inicialmente, nossa 

perspectiva acerca do conceito de transposições metafóricas e pontuaremos os 

referenciais teóricos que escolhemos como ponto de partida para essa formulação. 

Reforçaremos, ainda, a importância da metáfora como acontecimento semântico único e 

insubstituível, construído e compartilhado por e para um grupo social, indicando sua 

confluência em relação à metaficção historiográfica, que percebe a literatura e a história 

como discursos constituidores de sistemas de significação específicos.  

Em seguida, justificaremos mais detidamente a escolha das obras A Sul. O 

Sombreiro, A gloriosa família - o tempo dos flamengos e Predadores com base no 

fato de que seria possível analisar tanto a formação colonial quanto o quadro 

contemporâneo, marcado pelo avanço capitalista, observando como a ficção apropria-se 



das brechas historiográficas para construir outros sentidos acerca dos fatos e das figuras 

reais e fictícias que representam a pluralidade de sujeitos, discursos e vozes que 

atravessam a sociedade angolana. 

Para sistematizar nossa análise, segmentamos a observação das transposições 

metafóricas em três subtópicos: 

No primeiro, Percursos em desconstrução: deslocamentos espaciais e 

identitários em A Sul. O Sombreiro consideraremos a transposição metafórica do 

deslocamento dos personagens Manuel Cerveira Pereira e Carlos Rocha para pensarmos 

as possibilidades de formulações identitárias, espaciais e relacionais proporcionadas 

pelas viagens. Analisaremos, ainda, a composição do sul como espaço de 

reconfigurações utópicas e organização social. Para tratarmos tais questões, 

recorreremos a pesquisadores como Ana Margarida Fonseca (2012), Frantz Fanon 

(1979, 2008), Homi K. Bhabha (2007, 2010), Michel Onfray (2009) e Octávio Ianni 

(2000).  

No segundo, Enunciações parti(lha)das: palavra e poder em A gloriosa 

família - o tempo dos flamengos situamos como transposição metafórica a subversão 

enunciativa da (re)criação de vozes silenciadas pelo colonizador. Se o romance tem 

Baltazar van Dum como protagonista, não é ele, entretanto, quem nos apresenta os 

fatos, mas sim seu inseparável escravo, o narrador analfabeto e mudo de nascença. Por 

meio de tal impossibilidade de base essencialmente metaficcional, Pepetela 

problematiza a marginalização operada pela destituição da palavra, reforçando-a como 

elemento crucial para a construção de subalternidades. Para tratarmos desse romance, 

recorreremos a pesquisadores como Bhabha (2007, 2010), Mbembe (2001, 2003, 2014) 

e Spivak (2010). 

No terceiro, “Assim engorda um tubarão...” Vladimiro Caposso e a 

subversão do novo homem angolano em Predadores observamos como transposição 

metafórica a oposição entre o homem novo angolano, idealizado durante as lutas de 

libertação, frente à ascensão do novo homem angolano, forjado a partir de valores 

capitalistas. Os tensionamentos delineados pela conjugação utopia-distopia, ou seja, 

homem novo-novo homem, na obra de Pepetela, traduzem, em boa medida, não 

somente as problemáticas enfrentadas por Angola na atualidade, mas o elemento 

central de sua atuação literária: a busca por identificações a serem pensadas a partir das 



falhas que marcam os modelos subjetivos – bem como as interpretações e adaptações 

realizadas a partir de tais modelos. Para estudarmos a obra, recorreremos em especial a 

Fanon (1979, 2008), Frade (2007) e Mudimbe (2012). 

Na terceira parte de nosso estudo, apresentaremos nossas considerações finais, 

buscando asseverar a relevância das transposições metafóricas escolhidas para o estudo 

da obra de Pepetela. Intencionamos ratificar, ao término de nossas análises, que o autor 

confirma seu comprometimento ético com a humanização a partir da literatura, 

instigando o leitor a desenvolver posturas críticas que saiam do plano da reflexão para o 

da ação. 

 

 

 

1. Escritura e performatividade: um estudo das transposições metafóricas na obra 

de Pepetela 

 

A importância dos estudos pós-coloniais é legitimada a partir do entendimento 

de que as independências políticas, nos mais variados contextos sócio-históricos e 

espaciais de pós-colonialidade, não se respaldam na ruptura das relações de poder 

discriminatórias, comprometendo de forma significativa os espaços de constituição e de 

inserção de tais sujeitos. Embora seja factual que “a condição colonial só pode ser 

mudada por meio da supressão da relação colonial” (MEMMI, 2007, p. 168), as marcas 

da opressão transcendem o opressor.  

Uma vez que trabalharemos com romances inseridos em tal área, pontuaremos 

como referencial a definição apresentada pelo pesquisador português Boaventura de 

Sousa Santos. Segundo ele, o pós-colonialismo seria 

 

um conjunto de correntes teóricas e analíticas, com forte implantação 

nos estudos culturais, mas hoje presentes em todas as ciências sociais, 

que têm em comum a primazia teórica e política às relações desiguais 
entre o Norte e o Sul na explicação ou na compreensão do mundo 

contemporâneo. (...) A perspectiva pós-colonial parte da ideia de que, 

a partir das margens ou das periferias, as estruturas de poder e de 
saber são mais visíveis. (SANTOS, 2006, p. 28) 

 

Acreditamos, portanto, que as obras analisadas não traçam uma linha sequencial 

dos acontecimentos que envolvem as nações independentes, mas sim uma averiguação 



dos fatos em etapas, traçando interrelações. Da mesma forma, não representam uma 

estrita recusa do colonizador, uma vez que apontam para uma série de negociações que 

analisam “a própria condição periférica, tanto a nível estrutural como conjuntural” 

(MATA, 2010, p. 35) para superar a crise de entendimento produzida pela inabilidade 

das velhas categorias, revertendo, deslocando e redimensionando os olhares centrais a 

partir de um espaço tangencial, onde novos sentidos e relacionalidades poderão ser 

agenciados.  

Para abordar os efeitos perniciosos do ranço colonial, as obras escolhidas para 

nossa análise traçam grandes painéis da nação angolana. Todavia, os dados 

historiográficos são retomados não para conferir realidade, mas sim para contestá-los, 

num tom explicitamente crítico. 

Nesse ponto, é inevitável ressaltar as convergências entre o projeto literário de 

Pepetela e determinados conceitos estabelecidos por Linda Hutcheon no que se define 

como “metaficção historiográfica”, tópico fundamental quando se aborda produção 

literária pós-moderna.  Nas palavras da estudiosa, a metaficção historiográfica procura 

“desmarginalizar o literário por meio do confronto com o histórico, e o faz tanto em 

termos temáticos como formais” (HUTCHEON, 1991, p. 145), indicando que, ao falar 

sobre esse conceito, refere-se: 

 

Àqueles romances (...) que são intensamente autorreflexivos 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, p. 21 -22) 
 

A metaficção, assim, percebe a literatura e a história como discursos que 

constituem sistemas de significação pelos quais se constroem sentidos. Pode-se dizer 

que metaficção historiográfica tem como matéria-prima o texto ficcional que, de forma 

autoconsciente, assume-se como construto erigido pelo autor, com o intuito de suscitar 

questionamentos sobre a relação entre ficção e realidade. A elaboração de uma ilusão 

ficcional e a sua posterior desconstrução, portanto, revela “os andaimes configurados na 

arquitetura da obra” (HUTCHEON, 1991, p. 126). Normalmente tal processo ocorre por 

intermédio de um narrador declaradamente onipotente ou de um conjunto de vozes 

narrativas que, invariavelmente, revelam seus pensamentos e pontos de vista.  



Nessa direção, apontamos dois aspectos importantes da metaficção 

historiográfica: primeiramente, ela reescreve a história de forma crítica e interpõe os 

diversos tempos históricos de maneira (auto)consciente. Ademais, desvela as noções de 

tipos sócio-históricos estabelecidos na categorização do romance histórico. De acordo 

com Hutcheon, “os protagonistas dessa narrativa podem ser tudo, menos tipos 

propriamente ditos: são os ex-cêntricos, os marginalizados, as figuras periféricas da 

história ficcional” (1991, p. 151), posto que, quanto ao detalhe histórico é “irrelevante a 

precisão ou mesmo a verdade” (Idem). 

O processo metaficcional representa uma leitura alternativa para o passado, 

operando com a existência de verdades. Por meio dessas versões inusuais, a pluralidade 

é legitimada como preceito, rompendo com a universalidade e com a generalização de 

tipos sociais e de aspectos culturais presentes nos romances históricos clássicos. Tal 

incorporação textual “funciona como uma marcação formal da historicidade – tanto 

literária como mundana” (HUTCHEON, 1991, p. 163): a historiografia não é destruída, 

mas simultaneamente assumida e questionada. Desse modo, a metaficção estabelece-se 

como uma espécie de contrato entre o escritor, seu objeto e o leitor, de modo que a 

história seja recepcionada como uma verdade parcial. 

A apropriação da história, portanto, segue demandas fragmentárias: segundo a 

autora indica na obra Uma teoria da adaptação, o ser humano interage com o passado 

repetidas vezes; nesse processo, algo sempre muda, uma vez que tanto a produção 

quanto a recepção estão perpassadas pelos tensionamentos contextuais. Assim: 

 
Não é preciso muito tempo para que o contexto modifique o modo 
como a história é recebida. Tanto o que é (re)enfatizado quanto – mais 

importante ainda – o modo como uma história pode ser 

(re)interpretada são passíveis de mudanças radicais. (...) Tenho 
defendido que a adaptação (...) tem um tipo de estrutura formal de 

“tema e variação”, ou de repetição com diferença. Isso significa não 

apenas que a mudança é inevitável, mas que haverá também diferentes 

causas possíveis para essa mudança durante o processo de adaptação, 
resultantes, entre outros, das exigências da forma, do indivíduo que 

adapta, do público em particular e, agora, dos contextos de recepção e 

criação. (HUTCHEON, 2011, p. 192) 
 

Na narrativa de Pepetela, os fatos históricos oficiais são questionados, em 

especial, pelos seus personagens-narradores, que demonstram e problematizam o lado 

dos excluídos, dos marginalizados, das vítimas dos grandes atos heroicos narrados pela 



história oficial. Se a transfiguração do passado histórico confirma as tensões da 

condição pós-colonial, vale lembrar que tal “repaginação da história” (MATA, 2001, p. 

57) dialoga com a metaficção, pois: 

 

Pelo processo de vigília dessas vozes silentes e marginais resgatadas 
da História, descobrem-se as suas sombras, intervém-se na paisagem 

da cidadania e a nação começa a emergir colorida. Essas narrativas 

podem, de certo modo, considerar-se metaficções historiográficas, na 
expressão de Linda Hutcheon, na medida em que, pela literalização da 

História, questionam o presente (MATA, 2001, p. 59). 

 

Não há como negar que, mais do que o colonialismo, “as relações de 

colonialidade do saber e do poder” (MIGNOLO, 2008, p. 15) influenciaram os espaços 

de constituição/inserção social dos sujeitos pós-coloniais e a formação de suas 

identidades. Nos romances de Pepetela, os fatos passados adquirem outra luz, a da 

representação que não tem outro compromisso que não seja com a subversão, a 

recriação e a literariedade.  

Sabe-se que os debates referentes à metáfora são profusos, caracterizando-se por 

uma produção teórica que atravessa séculos.  Nosso estudo não pretende traçar o 

histórico desse rico debate, mas sim situar a metáfora a partir de um recorte norteador. 

A fim de esclarecermos os pressupostos que nos levaram à escolha das transposições 

metafóricas como ponto de análise, neste capítulo sintetizaremos importantes 

considerações de três obras que apresentam a dimensão construtivista e sociológica da 

metáfora: A Metáfora Viva, de Paul Ricoeur (2000), Metáforas da vida cotidiana, de 

Lakoff e Johnson (2002) e Metaforicamente Falando, de Solange Coelho Vereza 

(2007). 

De modo geral, a metáfora é conceituada, em especial no ensino normativo da 

Língua Portuguesa, como o desvio do sentido literal de uma palavra para um sentido 

figurado, determinado pelo contexto da enunciação. Dessa forma, a metáfora seria 

meramente decorativa, restrita à linguagem de cunho conotativo e, portanto, 

dispensável, uma vez que não acarretaria perda de significado. 

Sabe-se que, apesar de recorrente, tal visão recebe uma série de críticas, uma vez 

que a construção das possíveis funções – semânticas, cognitivas, epistemológicas, 

ideológica e discursivas – da metafóra ainda são fontes de muitas controvérsias, 

merecendo constante perspectivação e relativização. Segundo Raymond Gibbs (1994), 



tal complexidade já se inicia  na própria percepção do sentido literal como “verdadeiro”, 

pois:  

O sentido literal não pode ser determinado originalmente, pois nossa 
compreensão das  situações sempre influenciará nosso entendimento 

das sentenças. Falar sobre o sentido literal de uma frase exige leitura 

prévia, à luz de algum propósito, para fins de interpretações 
posteriores. O que muitas vezes parece ser o significado literal de uma 

frase pode ser apenas um sentido específico em dada ocasião, onde o 

contexto é tão amplamente compartilhado que não pode ser visto 
como tal.4 (GIBBS, 1994, p. 71 - Tradução nossa) 

 

Gibbs indica, ainda, três hipóteses para explicar por que as pessoas falam 

metaforicamente: a hipótese da expressabilidade propõe que a metáfora permite a 

veiculação de ideias que não poderiam ser facilmente expressas por meio da linguagem 

denotativa; a hipótese da compactividade sugere que as metáforas possibilitam a 

comunicação de sentidos e pensamentos complexos de maneira econômica, para um 

grupo que compartilha informações socioculturais específicas; por fim, a hipótese da 

vivacidade veicula a ideia de que, por meio da metáfora, os usuários da língua podem 

expressar de forma mais detalhada suas experiências e pensamentos, ainda que 

consideravelmente subjetivos. Diante dessas colocações, acreditamos que palavras e 

significados estejam envolvidos em constantes processos de ressignificação, o que nos 

levou à perspectiva da metáfora pepeteliana como elemento mediador de uma 

construção compartilhada e permanente de sentidos. 

Em nossa primeira obra referencial, A metáfora viva (2000), Ricoeur parte de 

Aristóteles para estudar a metáfora sob o nível da palavra, uma vez que o filósofo é 

considerado o grande precursor da discussão sobre as metáforas. Sabe-se que na 

Poética, a metáfora é definida como “a transposição do nome de uma coisa para outra, 

transposição do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma espécie 

para outra, por via de analogia” (ARISTÓTELES, 1973, p. 312).  

A metáfora aristotélica seria, portanto, formulada a partir dos padrões da 

palavra, pelos quais se estabelecem principalmente as relações de semelhança: haveria o 

                                                             
4 Literal meaning cannot be uniquely determined, since our understanding of situations will 

always influence our understanding of sentences. To speak of a sentence’s literal meaning is 
already to have read it in light of some purpose, to have engaged in an interpretation. What 

often appears to be the literal meaning of a sentence is just an occasion-specific meaning where 

the context is so widely shared that there doesn’t seen to be a context at all. 
 



emprego de um termo em lugar de outro, seja como desvio, como empréstimo 

semântico ou como substituição. Conforme já mencionamos, ao analisarmos as 

metáforas estritamente como desvio, concebemos a linguagem de forma taxonômica e 

classificatória numa relação linear e engessada. 

Para analisar tal pressuposto, Ricoeur indica-nos que a análise das palavras a 

partir dos níveis sintagmático e paradigmático viabiliza uma percepção mais produtiva 

da metáfora, uma vez que considera o todo significativo. Por meio do entrelaçamento 

dos aspectos sintagmático e paradigmático, compreende-se que as palavras não possuem 

um sentido próprio, imutável e irrefutável, mas sim construído pelo e no discurso. 

Longe de ser um desvio em relação à operação comum da linguagem, a metáfora é “o 

princípio onipresente em toda a sua ação livre” (RICOEUR, 2000, p. 128) e não 

constitui um poder adicional, “mas a forma constitutiva da linguagem”, (Idem). 

A produção da metáfora, portanto, exige o redirecionamento da linguagem do 

aspecto classificatório para o da significação, já que “com a frase, a linguagem sai de si 

mesma, e a referência indica a transcendência da linguagem a si mesma” (RICOEUR, 

2000, p. 120). Dessa forma, a metáfora existe como uma interpretação, desconstrói a 

significação literal e possibilita às palavras novos sentidos, uma vez que 

 
apresenta-se, então, como uma estratégia de discurso que, ao preservar 
e desenvolver a potência criadora da linguagem, preserva e 

desenvolve o poder heurístico desdobrado pela ficção. De fato, pelo 

viés da ficção e da redescrição da realidade, é possível desestabilizar o 

conceito solidificado de mundo, e, a partir do todo de uma obra de 
ficção restabelecer novos limites, mais extensos, para a construção de 

sentido. (RICOEUR, 2000, p. 336). 

 

É relevante considerar que, no nível do discurso apresentado por Ricoeur, o 

texto passa a ter uma nova representação. Para o autor, o texto é uma entidade complexa 

de discurso cujos caracteres não se reduzem aos da unidade de discurso ou frase, mas à 

produção do discurso como obra. A metáfora apontaria, assim, para uma realidade 

própria, cuja significação emerge no enunciado. 

 A enunciação metafórica trabalha simultaneamente sobre dois campos de 

referência: a significação inicial é relativa a um campo de referência pré-estabelecido; 

segunda, à qual se trata de fazer surgir, é relativa a um campo de referência para o qual 

não há significação direta e que, consequentemente “não se pode proceder a uma 

descrição identificante por meio de predicados apropriados” (RICOEUR, 2000, p. 458). 



A partir da compreensão de que a construção de sentidos é um processo 

dinâmico e essencialmente social, passamos para nossa segunda obra referencial, 

Metáforas da vida cotidiana, de Lakoff & Johnson (2002), basilar aos estudos 

linguísticos no tocante aos tratos funcionalista e cognitivista que os autores aplicam à 

produção discursiva. Segundo os autores o sistema conceitual que dirige tanto nosso 

pensamento quanto nossas próprias ações é fundamentalmente metafórico; assim, as 

metáforas  estruturam até mesmo as mais simples atividades humanas, já que 

 
A metáfora não é somente uma questão de linguagem, isto é, de meras 

palavras. (...) Pelo contrário, os processos do pensamento são em 

grande parte metafóricos. Isso é o que queremos dizer quando 
afirmamos que o sistema conceitual humano é metaforicamente 

estruturado e definido. As metáforas como expressões linguísticas são 

possíveis precisamente por existirem metáforas no sistema conceitual 
de cada um de nós. Assim, quando falarmos sobre metáforas, tais 

como DISCUSSÃO É GUERRA, deverá ser entendido que metáfora 

significa conceito metafórico (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 48). 

 

De acordo com os autores, os conceitos metafóricos podem ser sistematizados, 

uma vez que existem metáforas canonizadas pela cultura e já imbricadas no pensamento 

humano. A partir dessas metáforas canonizadas, seriam formadas estruturas diferentes 

que se referem a um mesmo conceito, construídas por e para sujeitos de um grupo social 

científico de acordo com as características que se quer explicitar ou ocultar.  

Desta forma, os estudiosos afirmam que “quando dizemos que um conceito é 

estruturado por uma metáfora, queremos dizer que ele é parcialmente estruturado e que 

ele pode ser expandido de algumas maneiras e não de outras” (LAKOFF& JOHNSON, 

2002, p. 57), o que faz com que o conceito aproveite toda a polissemia permitida pelas 

expressões metafóricas. 

Lakoff e Johnson sistematizam as escolhas lexicais metafóricas num âmbito 

socioespacial a partir da cultura em que o falante está inserido, de forma que é essa 

cultura que irá proporcionar coerência na metáfora escolhida e, principalmente, entre 

várias metáforas relacionadas. Logo, a metáfora é estudada de fora para dentro, uma vez 

que é a cultura o fator que define como o cérebro conceberá as relações metafóricas 

necessárias para a formulação de um determinado enunciado. 

Com essa afirmação os autores explicitam a importância da metáfora para a 

construção de conceitos no consciente social, de forma que haja maior compreensão e 

entendimento para determinadas questões abstratas. A metáfora, assim, acaba por 



explicitar características e por remodelar a forma de se conceber os conceitos culturais 

ali implicados. É importante considerar que, sob tal perspectiva, a metáfora não seria 

propriedade de um indivíduo, mas sim um elemento cognitivo de uma coletividade, 

mantendo uma relação de determinação mútua com a cultura e com a língua.  

Nossa terceira obra referencial, Metaforicamente Falando (2007), foi essencial 

para nossas pesquisas, uma vez que vai ao encontro das falas de Ricoeur e Lakoff & 

Johnson e pontua o conceito que consideramos norteador ao pensarmos as transposições 

metafóricas: 

 
A metáfora transcende a um simples recurso linguístico: essa 
linguagem seria de natureza conceitual. Por isso, não faria sentido 

falar na frequência da linguagem figurada somente por sua dimensão 

linguística, já que o próprio sistema conceitual seria 
fundamentalmente metafórico. Ela 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, p. 112) 

 

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

fenômeno de interação: construir sentidos para a metáfora, a partir dos romances 

abordados, implica pensar a construção de identificações nacionais. A figuratividade 

surge como um recurso organizacional do discurso criando redes de sentido, com uma 

função primordialmente argumentativa.  

Podemos considerar a metáfora, portanto, como uma ampliação de nossa 

capacidade de comunicação, já que: 

 

A metáfora desorganiza o que aprendemos antes. Mas essa 
desorganização pode ser muito útil para aprendermos coisas novas. 

(...) Cria uma categoria própria e junta coisas que, no mundo 

referencial, estão bem separadas. (VEREZA, 2007, p. 08) 

 

A partir dessas considerações, compreendemos que a metáfora é um 

acontecimento semântico único e insubstituível. Notamos que o projeto literário de 

Pepetela fornece-nos, por meio de tal recurso, um redimensionamento da própria 

percepção temporal da trajetória angolana, reforçando que passado, presente e futuro 

são dimensões em constante processo intercambial.  



Dessa forma, as transposições metafóricas configuram-se como um processo de 

canibalização dos signos e símbolos literários constituidores de um passado, um 

exercício que trata 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, 2010, p. 214), tomando como instrumento as muitas perspectivas que 

envolvem os percursos angolanos: 

 
O modo como a matéria-prima da ficção de Pepetela é elaborada 

difere da organização simples, constituída de um ou poucos elementos 
que formam um mecanismo isento de desdobramentos, sem 

obstáculos para a compreensão geral do texto. Ao contrário, as 

narrativas literárias em análise são múltiplas, ambíguas e com tal 

complexidade textual que as relações entre as fontes e o produto final 
é de transtextualidade, e, também, transcultural. (BROSE, 2009, p. 

141) 

 

O romancista desenvolve, assim, uma análise política da cultura a partir da 

noção de representação, bem como de significados compartilhados. Notamos, a partir de 

tais considerações, que as transposições metafóricas configuram-se, como uma 

apropriação dos signos e símbolos constituidores de um passado 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.  

Segundo o teórico jamaicano Stuart Hall, “a linguagem é um dos ‘meios’ através 

do qual pensamentos, ideias e sentimentos são representados numa cultura” (2016, p. 

18); de forma complementar, a cultura é colocada como o espaço de criação e troca de 

significados dentro de um grupo ou sociedade, além de estar relacionada a sentimentos, 

conceitos, ideias e o senso de pertencimento. 

A percepção que construímos sobre nossa própria identidade é reelaborada de 

acordo com o período em que vivemos, as experiências que temos e as interações 

sociais que nos envolvem; é a elaboração destes sentidos que regularão nossas práticas e 

condutas na sociedade a qual pertencemos. Assim: 

 
Os códigos nos possibilitam falar e ouvir inteligivelmente, e 
estabelecer uma “tradutibilidade” entre nossos conceitos. (...) Essa 

“tradutibilidade” não é dada pela natureza ou fixada por deuses, mas é 

criada socialmente e na cultura. (...)Em última análise, entretanto, o 

significado começa a escorregar e deslizar. Começa a derrapar, ser 



arrancado ou redirecionado. Novos significados são enxertados nos 

antigos. Palavras e imagens carregam conotações não totalmente 
controladas por ninguém, e os significados marginais ou submersos 

vêm à tona e permitem que diferentes significados sejam construídos, 

coisas diversas sejam mostradas e ditas. (HALL, 2016, p. 211) 

 

Hall enfoca a abordagem construtivista da linguagem e enfatiza que, de acordo 

com o legado de Saussure, o signo pode ser analisado em dois elementos: o 

“significante”, ou seja, a forma como a informação se apresenta, e o “conceito 

resultante”, desencadeado em nossas mentes a partir dessa informação, ou seja, o 

significado. Os dois são necessários para produzirem sentido, mas é sobretudo a relação 

entre eles, de acordo com uma determinada cultura, código ou linguagem, que nos 

fornece uma base representativa. Partindo da ideia de que que os signos e enunciados 

não apresentam sentidos fixos ou essenciais, mudando de acordo com o contexto e o 

tempo, acreditamos que as metáforas também são construções dinâmicas e socialmente 

reelaboradas.  

Nesse sentido, a ideia de transposição representa, para nossa pesquisa, a 

potencialização do sentido metafórico, que retira o leitor da passividade e o concebe 

como agente fundamental quando se trata da projeção de novos rumos para Angola. Por 

meio de sua escrita, Pepetela articula história, memória e literatura para transpor cada 

um dos campos e vislumbrar um painel holístico da trajetória angolana, rompendo assim 

com as categorizações que comprometem o levantamento de novas perspectivas: o texto 

pepeteliano não é estritamente artístico, documental, político ou ensaístico, mas um 

espaço fronteiriço de transposição do lugar-comum. 

  Nosso objetivo ao estabelecer as transposições metafóricas da obra de Pepetela 

como foco de análise, portanto, é confirmá-las como elaborações artísticas que 

potencializam ideológica, performática e esteticamente a discursividade de um autor 

que ainda nos indica a esperança como fator essencial para a transformação do país e 

que faz de sua arte uma fundamental contribuição para o pensamento sociológico 

angolano. 

 

 

 

1.1.Percursos em desconstrução: trânsitos espaciais e identitários em A Sul. O 

Sombreiro 



 

Problematizar formulações identitárias coloniais e pós-coloniais, a partir da 

temática da mobilidade migratória, mostra-se como relevante caminho para avaliarmos 

de que maneiras espaço, deslocamento e poder circunscrevem sujeitos e, 

principalmente, seus lugares sócio-políticos. Tal inter-relação nos auxilia a reconhecer a 

necessidade de rompimento com uma pretensa impossibilidade de subversão de tais 

lugares, já que, conforme nos indica o pesquisador português Boaventura de Sousa 

Santos: 

 

As identidades não são rígidas, muito menos imutáveis. São resultados 
sempre transitórios e fugazes de processos de identificação. Mesmo as 

identidades aparentemente mais sólidas, como as de mulher, homem, 

país africano, país latino-americano ou país europeu, escondem 
negociações de sentido, jogos de polissemia, choques de 

temporalidades em constante processo de transformação, 

responsáveis, em última instância, pela sucessão de configurações 
hermenêuticas que de época para época dão corpo e vida a tais 

identidades. Identidades são, pois, identificações em curso. 

(SANTOS, 2010, p.135 - Grifos nossos) 

 

Nesse sentido, o estudo dos trânsitos espaciais e identitários orienta nossa leitura 

da transposição metafórica do deslocamento para o sul, em A Sul. O sombreiro 

(2011a). Na obra, Pepetela dedica-se à terra natal: Benguela. O romance traz Angola nas 

primeiras etapas da colonização, durante os séculos XVI e XVII, quando Portugal 

estava sob o governo da Espanha. De maneira mais precisa, apresenta-se a conquista do 

então Reino de Benguela, localizado ao sul de Luanda. A sul, portanto, localizava-se a 

rota ambicionada das grandes minas de cobre que estavam na Baía da Torre, cuja forma 

é a de um chapéu largo, lembrando um sombreiro mexicano.  

Fundada no século XVI, com forte caráter missionário, a Companhia de Jesus 

concentrava grande poder político e influência na colônia angolana. Os jesuítas 

recebiam privilégios e mantinham relações estreitas com D. Filipe, rei de Portugal, 

intervindo nos jogos de poder e auxiliando seus protegidos – caso de Manuel Cerveira 

Pereira, o temido e cruel conquistador de Benguela.  

A expansão do território não se afigura facilmente e depende, sobretudo, de 

alianças, quer com a metrópole, quer com as tribos guerreiras locais. São tempos 

durante os quais imperam a cobiça, a traição, a falta de escrúpulos e o enriquecimento 

numa terra de imensos recursos e oportunidades, o que nos leva a pensar nas 



similaridades entre os períodos pré-colonial e pós-colonial, conforme observaremos na 

análise de Predadores. Pepetela transporta-nos às primeiras lutas pelo poder em 

Angola, esmiuçando o quadro de explorações que se arrasta até hoje, sob outros 

contornos. 

A obra é dividida em vinte e sete capítulos, e cinco narradores compartilham o 

universo da diegese: Simão de Oliveira, Margarida Sottomayor, Manuel Cerveira 

Pereira, Carlos Rocha e um narrador em terceira pessoa, que além de apresentar os fatos 

atua como comentarista em variados momentos. Tais posicionamentos são inseridos 

pelo uso de colchetes e itálicos, seja em sua própria fala, seja por meio de interferências 

nas falas dos demais narradores. A quebra da narrativa monolítica é um traço dos 

romances de Pepetela e evidencia seu comprometimento com a descentralização 

discursiva, política e ideológica que considera a formação nacional. Tal marca das 

transposições metafóricas do autor, embora presente nas três obras analisadas, será 

abordada mais detidamente no estudo de A gloriosa família - o tempo dos flamengos. 

Para escrever A sul. O Sombreiro, Pepetela explorou diversas fontes, dentre as 

quais o próprio autor destaca, na penúltima página do livro: O reino de Benguela, 

História de Benguela e A famosa e histórica Benguela de Ralph Delgado; 

Monumenta Missionária Africana do Padre António Brásio; Angola de Alfredo 

Felner; Benguela e o sertão de autor anônimo; The strange adventures of Andrew 

Battell of Leith in Angola and the adjoining regions, editado por Ravenstein, E. G.; 

História Geral das Guerras Angolanas de António de Oliveira de Cadornega e Dos 

Filipes à Restauração - Cultura política e dominação espanhola, de Diogo Ramada 

Curto. A presença de vasta pesquisa documental, portanto, é importante recurso de 

in(ter)venção, visto que propicia uma análise da história “a contrapelo”, conforme o 

conceito de Walter Benjamin (1994a).  

O enredo delineia-se não somente a partir de suas personagens centrais – uma 

histórica, Manuel Cerveira Pereira, o conquistador de Benguela, e uma ficcional, Carlos 

Rocha, um negro livre de Luanda –, mas também e, especialmente, a partir de suas 

trajetórias rumo à misteriosa e ainda inexplorada região a sul, Benguela. Assim, a 

escrita de Pepetela, por meio de uma linguagem contestadora e polifônica, busca 

delinear o caráter híbrido, miscigenado e móvel de identificações formadas a partir de 

diásporas, conflitos e invasões. 



É certo que, ao longo dos tempos, o homem buscou inspiração e motivação no 

deslocamento, seja por meio de relatos, reais ou fictícios, para pensar não apenas os 

trânsitos físicos, mas também os identitários. Maria Alzira Seixo indica-nos que a 

viagem aparece na escrita sob três configurações principais; a primeira seria a viagem 

imaginária, que corresponderia aos mitos e lendas da Antiguidade e da Idade Média, 

além de “todos os relatos de viagem da literatura mais recente sem referência de 

acontecimento circunstancial” (SEIXO, 1998, p.17). A segunda estaria na literatura de 

viagens, referente aos textos resultantes de relatos de viagens de relações comerciais e 

de descobrimentos, de exploração e de indagação científica, assim como de “impressões 

referentes a percursos concretamente efetuados” (SEIXO, 1998, p.17). Já no caso da 

viagem na literatura, o que temos é o tema do trânsito utilizado como “ingrediente 

literário, em termos de motivo, de imagem, de intertexto e de organização efabulativa” 

(SEIXO, 1998, p.17).  

A organização efabulativa que o deslocamento proporciona é extremamente 

profícua para a análise da identidade, em especial quando se insere na problematização 

das experiências coloniais, pois questiona binarismos como império/ colônia, 

colonizador/ colonizado, centro/margem, dominador/dominado e, essencialmente, 

eu/outro. Uma vez que tanto a identidade quanto a alteridade são dimensões 

continuamente reconstruídas, a definição do “eu” ocorre a partir de um processo 

relacional, e é, portanto, sempre instável:  

 
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, 
com cada uma das quais poderíamos nos identificar ao menos 

temporariamente. (HALL, 2003, p. 13) 

 

Na obra estudada, Pepetela amplia seu panorama investigativo, levando-nos não 

à observação específica de Luanda ou de Benguela, mas sim dos trajetos periclitantes 

das duas personagens principais. O descentramento espacial, portanto, representa uma 

estratégia narrativa permeada por cruciais descentramentos identitários, que nos 

remetem à complexidade da formação nacional angolana desde sua base. 

É fundamental considerar, ainda, que o deslocamento do viajante não é apenas 

físico, uma vez que se estende aos exercícios de observação, reflexão e identificação. 



Nesse sentido, tempo e espaço não são dimensões estanques, afinal, perpassam o 

redimensionamento do olhar: 

 
Os dicionários se equivocam, pois, ao indicar as viagens como 

distanciamentos, enganam-se quando as vinculam ao espaço, quando 
ingenuamente representam esses movimentos como mudanças de 

lugar no interior de um mesmo mundo. Não permitem compreender 

que um verdadeiro viajante se distancia porque se diferencia e 

transforma seu mundo; que as viagens são sempre empreitadas no 
tempo. (CARDOSO, 2002, p. 358 - Grifos nossos)  

 

A partir de tais considerações, torna-se possível analisar a importância do 

deslocamento para a compreensão do romance, ao qual somos apresentados, 

incialmente, por meio do sarcástico franciscano Simão de Oliveira. Já a partir de suas 

primeiras palavras, o padre indica a dessacralização de dois pilares do colonialismo 

português: a monarquia e a Igreja Católica – à qual se integrou por medo de 

perseguições, devido às suas origens judaicas: 

 
Sou sacerdote. De rito católico. A vida perigosa me fez assim. Talvez 

não o coração, mais de judeu. Entretanto, nestes pesados tempos dos 
bons reis Filipes de Espanha, quem quer ser judeu? Pior ainda, quem 

pode ser judeu? O meu prudente bisavô, de nascimento Jacob, mesmo 

antes de ser obrigado, mudou o nome de família para Oliveira e por 

isso me chamo Simão de Oliveira. Cristão novo, marrano, pois claro. 
Mas poucos o sabem. (PEPETELA, 2011a, p. 7) 

 

A obra desvela, já em suas primeiras páginas, a desconstrução do papel positivo 

e salvacionista que durante séculos respaldou o poderio dos religiosos nas colônias 

portuguesas, visto que suas atuações nada mais eram do que “uma profissão rentável, 

um simples negócio, nunca uma profissão desinteressada” (PEPETELA, 2011a, p. 7). 

Simão, portanto, representa aqueles que canonicamente promoveram e registraram, sob 

seus olhares, a historiografia e os processos de assimilação sociocultural da colônia. 

O padre deixa clara, ainda, a intriga existente entre sua ordem religiosa, a dos 

franciscanos, e a dos jesuítas. Nesse sentido, denuncia a empreitada missionária dos 

seus adversários ao tentar o poder através da instrução e reconhece tal ação como fator 

que fortalecia cada vez mais os integrantes da Companhia de Jesus:  

 

A jogada dos jesuítas é boa, formam as elites e naturalmente ficam 
com a influência posterior. Quem é o indivíduo criado numa escola 

que depois a renega, ao ter de dividir as benesses políticas e 



patrimoniais? De fato, a Companhia de Jesus começa a gozar de 

grande influência em Luanda, por formar as suas elites, quer dos 
brancos quer dos mulatos ou negros. (PEPETELA, 2012, p. 09-10) 

 

Além das críticas já apontadas, Simão ataca ferozmente Manuel Cerveira 

Pereira, capitão do exército que chegou ao posto de capitão-mor e tornou-se governador 

interino de Angola, no ano de 1603. Pepetela já havia escrito sobre o governador na 

crônica “O conquistador de Benguela”5 e, em entrevista à Revista Veja, Pepetela 

indicou suas motivações  para tratar mais a fundo dessa controversa figura: 

 

Certamente tem a ver com o fato de eu ter nascido em Benguela. A 

minha primeira escola se chamava Manuel Cerveira Pereira, em 
homenagem ao governador português que a fundou. Conheci sua 

história e o que escreviam sobre ele – textos sem meio termo, ou 

muito críticos, ou a tentar defendê-lo. Pesquisei bastante em registros 
religiosos do Vaticano e de Portugal. Encontrei 20 volumes de uma 

coleção chamada Monumenta Missionária Africana, escrita em 

geral para o Vaticano pelos padres e missionários. No meio delas, 
também eram publicadas textos dos reis e dos governadores. Existem 

inclusive alguns relatórios do próprio governador Cerveira Pereira e 

cartas de jesuítas com referências a ele. Isso me ajudou bastante a 

perceber que ele tinha amigos e inimigos e que tudo estava ligado à 
guerra entre as ordens religiosas pelo controle de territórios nas 

colônias, principalmente os franciscanos e os jesuítas. (PEPETELA 

apud PASCOAL, 2012, p.53) 
 

Combatente na Flandres e apadrinhado do Conde de Alba, Manuel Cerveira 

Pereira estabeleceu-se como governador de Luanda entre 1603-1606 e 1615-1617. Foi 

também responsável pela conquista de Benguela, onde permaneceu governador até o 

final de sua vida. É retratado como “o mais inflexível e austero dos homens” 

(PEPETELA, 2011a, p. 17). Portava-se em Angola como um verdadeiro fidalgo, 

trajando roupas escuras e botas altas, que lhe causavam enormes bolhas nos pés. Não as 

dispensava por acreditar que “a humildade de andar descalço ficava bem ao peregrino e 

ao homem atormentado pelos seus pecados. E aos negros. Nunca a um fidalgo de sua 

majestade Filipe de Espanha” (PEPETELA, 2011a, p. 15). Seu objetivo principal era 

enriquecer às custas da colônia, seja a partir da exportação de matéria-prima local, seja a 

partir do tráfico de escravos. 

                                                             
5 A crônica faz parte do livro Crônicas com fundo de guerra, publicado no ano de 2011 em 

Portugal, pelas Edições Nelson de Matos. Traz uma seleção de crônicas escritas entre 1992 e 
1995 e publicadas durante o mesmo período pelo jornal português Público. 



Desconfiado das verdadeiras origens de Simão de Oliveira, Manuel Cerveira 

chamava-o pejorativamente de “marrano”, impunha-lhe ordens sem autorização prévia 

do bispo e buscava provas que pudessem comprometê-lo, uma vez que o vigário 

conspirava junto a André Velho de Sottomayor, juiz e seu desafeto declarado, pela 

vinda de um novo governador para Angola: 

 
Manuel Cerveira Pereira, o conquistador de Benguela, é um filho de 
puta. O maior filho de puta que pisou esta miserável terra. Pisou no 

sentido figurado e no próprio, pisou, esmagou dilacerou, conspurcou, 

rasgou, retalhou. O filho de puta admito ser apenas no figurado, pois 

da mãe dele pouco sei, até dizem ter sido prendada senhora e de bem. 
Embora quem tal crocodilo deixou crescer no ventre pomba não 

deveria ser, afirmam os entendidos. Mas mereço eu, desgraçado padre, 

julgar o ventre de donas bem casadas? (PEPETELA, 2011a, p. 5) 
 

 Notemos que a gradação denuncia o projeto colonial, representado, em especial, 

pelo governador. A procura por metais e a venda de escravos, nesse sentido, 

representam uma verdadeira obsessão para Manuel Cerveira. Odiado tanto pelos 

nativos, já que sua política de exploração consiste em aliar-se aos sobas para em seguida 

traí-los, prosseguindo com a exploração do território e o recolhimento de escravos a 

serem enviados para o Brasil, quanto pelos colonos, que o consideravam um mero 

subordinado do Rei Filipe e, portanto, também traidor de Portugal, o governador tinha 

por objetivo acumular riquezas e retornar a Portugal assim que terminasse suas 

incursões pelo território angolano. Um ponto crucial para a nossa análise está no fato de 

que o deslocamento de Cerveira é planejado e motivado pura e simplesmente pelo 

desejo de exploração das riquezas de Benguela.  

Carlos Rocha, por sua vez, é uma personagem ficcional que luta pela 

sobrevivência por meio da fuga e não age de forma predominantemente inescrupulosa, 

porém marcado por idiossincrasias, conforme observaremos adiante. Logo ao início da 

obra, portanto, Pepetela indica-nos que o empreendimento colonial contava, 

principalmente, com degredados, homens gananciosos e religiosos corruptos.  

Para atingir seus objetivos, Cerveira não poupava aqueles que se opusessem às 

suas ações. Um de seus relatos apresenta-nos o que fizera com o Filipe Butaca, 

sindicante que veio investigá-lo, junto ao escrivão Jerônimo Pereira: o primeiro recebe 

ordem de prisão, obrigado a embarcar para o Brasil; o segundo é enviado a Massangano 

em péssimo estado físico depois de uma surra dada pelo primo do governador. Durante 



a travessia é jogado, a seu mando, num rio, “servindo de pasto para os grandes lagartos” 

(PEPETELA, 2011a, p. 76). Desejoso de explorar o território angolano mais a fundo, 

visto que Angola compreendia apenas Luanda, ainda um esboço de cidade, Cerveira 

sente-se motivado a ir para o sul após conhecer o degredado Andrew Battell.  

Personagem fundamental para a narrativa, o inglês é uma figura histórica: de 

fato esteve em várias incursões em África e, já na Europa, publicou relatos (reais ou 

não) de suas aventuras pelo território. Trata-se, portanto, de um dos perpetuadores do 

imaginário selvagem que permeia a concepção ocidentalista de África, construída 

inicialmente por meio das percepções dos viajantes europeus. 

Ironicamente, tal qual os contadores africanos, Battell é representado na obra 

como um aventureiro que encanta seus interlocutores ao contar estórias de viagens. 

Apesar de afirmar que “todo inglês é demoníaco e traiçoeiro” (PEPETELA, 2011a, p. 

40), Manuel Cerveira dá ouvidos a ele, pois o considerava: 

 
Astuto, conhecedor daqueles matos como poucos, muito hábil com as 
armas. Reconheci logo o valor dele quando se apresentou em 

Massangano, dizendo fugir dos jagas. Aliás, quem não conhecia as 

façanhas do inglês louco, bom piloto, grande falador, exagerado em 

tudo o que contava, o qual tinha ficando em território dos benguelas, 
lá para sul? (...) Pode ser um grande exagerado, mas muito do que diz 

cheira a verdade, outros também o afirmam. Claro, a nós conta sempre 

a parte boa, a que lhe realça o valor ou nos convence de encetar algo 
que o favoreça, escondendo as suas patifarias. Todos nós o fazemos, 

não é? (PEPETELA, 2011a, p. 40) 

 

 Conhecermos o fato de que tanto Cerveira quanto Battell escreveram sobre 

Angola e tornaram-se referências ao longo do tempo é fundamental para entendermos a 

desconstrução da historiografia e dos relatos de viagem canônicos. Radicado em 

Angola, Battell é descrito como uma figura sagaz: tinha bom relacionamento com 

diferentes sobas e com os temidos canibais jagas. Falava línguas de diferentes tribos e 

escrevia bem em Português, coisa que “só os fidalgos e alguns padres conseguiam” 

(PEPETELA, 2011a, p. 41).  

Já que desejava a permissão do governador Cerveira para livrar-se de sua pena e 

retornar à Inglaterra, Battell passa acompanhá-lo em suas incursões. Em uma de tais 

empreitadas, o aventureiro fala, então, sobre Benguela: 

 
Fomos para o sul. Passamos o sítio de um fortim destruído no morro 

pelo rio Cuvo, chamado Benguela. Era o nome do povo que ali vivia, 



muito guerreiro. É uma medida, doze graus abaixo do Equador. Muito 

para sul, portanto. Na Baía das vacas, a que vocês chamam  a Baía da 
Torre. Eu chamo das vacas porque encontramos lá muitas. Vocês 

chamam de Torre por causa do morro que constituía baía e tem a 

forma de um chapéu. Bois, cabras e muita caça também. E cobre. 

Dizem, lá existem minas do mais fino cobre. É tão vulgar que as 
mulheres usam argolas de cobre nas pernas e nos braços e no pescoço 

um anel a toda a volta com quinze libras. (PEPETELA, 2011a, p. 44) 

 

 Torna-se claro, nesse ponto, que Cerveira deseja aproveitar-se dos 

conhecimentos de Battell para explorar a região e para enganar a própria Coroa: 

 
Foi dessas conversas de Andrew Battell que retirei a intenção de um 

dia procurar as minas de cobre do sul do Kwanza. (...) Seria mais 

tarde, quando pudesse adquirir direitos firmes sobre as descobertas, 

porque isto de desencantar tesouros para os outros, mesmo reis da 
poderosa Espanha, e eles ficarem com a maior parte das riquezas, 

nunca me despertou muito interesse. Sou patriota, mas não idiota. 

(PEPETELA, 2011a, p. 48) 
 

Para desbravar o território, seria necessário angariar recursos. Ainda que 

obtivesse muitos lucros por meio do tráfico de escravos na região do Massangano, o 

governador passou a escrever insistentemente ao Rei com o objetivo de iniciar a 

exploração de metais em Benguela. Entretanto, acabou por descobrir que, após alguns 

anos no cargo provisório, as conspirações de colonos como Padre Simão, André 

Sottomayor e o bacharel Manuel Nogueira finalmente surtem efeito. Apesar das boas 

relações com o rei, não havia mais como manter-se no cargo, após acusações de desvio 

de fundos, falsificação de documentos, imposição de ordens não atribuídas pela coroa e 

do abuso de mulheres casadas.  

Cerveira mostra-se injustiçado diante dos avanços de seus opositores. Sua 

revolta diante de tal ordem evidencia-nos um preceito indicado por Albert Memmi ao 

tematizar a posição do colonizador 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, p. 102) 

 

O colonizador, nessa 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. Seus 

privilégios estavam garantidos naquele espaço somente, o que explica sua forte ligação 

à engrenagem estabelecida em Angola como única forma de estabilizar e manter a sua 

condição social. 

Substituído e preso por Manuel Pereira Forjaz, novo governador de Angola, 

Cerveira é enviado a ferros no primeiro barco para Portugal sob acusações de 

insubordinação ao Rei Filipe. A decisão do novo governador foi bem aceita pela 

multidão: 

 

A partida foi de fato um espetáculo digno de se ver (...), não faltou um 

morador, nem mesmo os precisados de extrema-unção, na assistência. 
Os ditos e risos cruzavam de um lado para o outro, (...) feitos pelos 

muitos inimigos criados pelo gênio irascível e prepotente de Cerveira 

Pereira. (...) A viagem de Manuel Cerveira foi uma verdadeira 

provação, pois dividiu o porão com escravos e ratazanas. No primeiro 
dia aligeiraram as correntes que levava apenas aos pés e mais tarde 

mesmo essas lhe tiraram. Mas continuou no porão, vomitando e 

padecendo de fome e sede. Resistiu porque era feito de bronze, aquele 
bronze que poderia provir do cobre um dia procurado em Benguela. 

Esse dia havia de chegar. Foi a ideia do cobre de Benguela que lhe fez 

resistir até Lisboa. (PEPETELA, 2011a, p. 157-158) 
 

Já na prisão portuguesa, Cerveira recebe das mãos do escrivão Francisco Rocha 

sua fortuna, acumulada por meio do desvio de impostos e do tráfico de escravos. Com o 

dinheiro e a ajuda de alguns familiares, corrompeu os poderosos e conseguiu ser 

absolvido pelo rei das culpas que lhe foram impostas. Após defender sua inocência, 

Cerveira Pereira convence o rei sobre a veracidade da existência de minas de cobre em 

abundância na região de Benguela. Afirmou que não conseguira iniciar a exploração 

pela falta de recursos, direcionados majoritariamente para Luanda.  

Dessa forma, recebeu, em 1612, a permissão real para explorar o ambicionado 

território, com promessas de que receberia financiamento para a empreitada. Deixou em 

Luanda o governo entregue ao seu capitão-mor, Antonio Gonçalves Pita, e partiu com 

130 homens, dentre eles familiares, prisioneiros e antigos desafetos, forçados a 



integrarem a missão como forma de vingança, destacando-se o alferes Malaquias, genro 

de Sottomayor e o franciscano Simão de Oliveira, um de seus principais inimigos e 

responsáveis por sua prisão. 

Seus principais apoiadores na exploração foram os parceiros jesuítas, que o 

incentivaram a partir mesmo sem o efetivo recebimento de recursos do Rei Filipe, que 

“respondia com ordens para a Mesa da Fazenda, no sentido de satisfazer os pedidos que 

afinal eram promessas suas, desfeiteadas pelos burocratas de Lisboa” (PEPETELA, 

2011a, p. 223): 

 
Por isso os jesuítas insistiam, era preciso avançar depressa para as 
minas de cobre (...). Os jesuítas também ansiavam por deitar a mão 

aos territórios do sul, espaço imenso para a salvação das almas e 

alguns negócios colaterais, pois quem desgosta de acumular terras, 
mesmo indo contra as palavras de Jesus Cristo? (PEPETELA, 2011a, 

p. 222) 

 

 A chegada de Cerveira e de seus homens ao sul é perpassada por uma atmosfera 

oculta, pois, ao chegar à região, Manuel Cerveira sentia-se “atraído por algum mistério 

até hoje não cabalmente desvendado” (PEPETELA, 2011a, p. 224), descrito pela 

intromissão do narrador onisciente como “imposição de Kianda, o ser mais mítico das 

águas do mar, charcos ou rios” (PEPETELA, 2011a, p. 225). O destino de Manuel 

Cerveira passa a tomar forma assim que ele chega à baía pantanosa e inóspita: 

 
Manuel Cerveira Pereira resolveu desembarcar [na Baía da Torre, 

Baía das Vacas ou de Santo António] e fundar a cidade, para ser a 

capital do que ele tinha pomposamente chamado o Reino de Benguela. 
São suas as entusiásticas palavras para o rei, justificando a escolha do 

sítio “por não achar melhor porto, terra de mais salutíferas ares, fértil e 

abundante do mantimento da terra, como na abundância de muito e 
diverso peixe que há nesta baía, estando vizinho de dois rios que 

correm de excelente água.” (PEPETELA, 2011a, p. 224) 

 

Segundo indicação do autor, em nota de rodapé, o trecho entre aspas faz parte da 

carta de Cerveira Pereira para Filipe II, de 6 de março de 1618. O documento histórico é 

imediatamente ridicularizado por Pepetela, pois estavam entre pântanos que possuíam 

enxames densos de mosquitos que picavam e faziam os homens adoecerem “com as 

célebres febres que derrotavam um exército antes mesmo de ele entrar em batalha” 

(PEPETELA, 2011a, p. 227): 

 



O espantoso nessa carta e em muitos relatórios de igual proveniência é 

o fato de o Cerveira sempre referir o clima como argumento decisivo 
na escolha (...). O governador chegou em maio de 1617, tendo 

desembarcado no mesmo 17, altura do ano mais fresca e sem chuva, 

mas com aqueles restos de umidade que fazem o capim estar ainda 

verdinho, dando ideia, com muito boa vontade, de  prados da Europa. 
Compreende-se o erro. Mas designar de ares salutíferos os respirados 

no meio de pântanos já é mais difícil de aceitar. (PEPETELA, 2011a, 

p. 225) 
 

Autoritário e alheio aos conselhos de sua tripulação, Manuel Cerveira Pereira 

não aceitava ser alertado quanto ao clima ou à profusão de doenças. Descontentes com 

sua atuação, muitos dos seus homens preparavam fugas, algumas bem sucedidas, outras 

impedidas pelo governador ou pelas febres que os acometiam. As baixas foram 

enormes, e Cerveira não demonstra importar-se sequer com seus familiares, 

considerados apenas pelos benefícios que poderiam lhe oferecer. O despotismo de 

Cerveira Pereira caiu no desagrado dos homens, que se revoltaram e o prenderam, 

deixando-o à deriva. 

Por sorte sua e azar dos seus inimigos, Cerveira é lançado pela corrente de 

Benguela a Luanda, onde é levado imediatamente ao novo governador Luís Mendes de 

Vasconcelos. Ele o despacha para o Colégio dos Jesuítas, a pedido do Padre Jerônimo 

Vogado, reitor da instituição. Ao lado dos amigos jesuítas e do fiel Gaspar Álvares, 

Cerveira Pereira se recupera e parte para Benguela, a fim de reconquistar seu posto. 

Indignado com os boatos de sobrevivência e retorno de Cerveira, padre Simão resolve 

fugir para o Brasil, não sem antes amaldiçoar a terra a que fora levado à força por seu 

inimigo: 

 
Eu, Simão de Oliveira, proclamo S. Filipe de Benguela amaldiçoada 

para a eternidade, pois uma cidade (ou o que lhe queiram chamar) 

criada por tal criatura da corte do demo só pode ser azarada e 

enfeitiçadora. Todos os gafanhotos, lagartos, vermes, abutres e onças 
hão de cair sobre ela, dizimando a terra e seus desgraçados habitantes. 

A praga está lançada. (PEPETELA, 2011a, p. 303) 

  

O sul, espaço tão almejado por Cerveira para a exploração do cobre, durante 

anos, efetivamente transforma-se numa armadilha para os seus exploradores. O vaticínio 

de Simão de Oliveira indica que todos os seres daquela terra estão fadados à desgraça, 

devido ao fato de a cidade ter sido fundada pelo mais explorador e cruel dos homens 

que esteve em Angola. 



Ao retornar, Cerveira encontra aproximadamente vinte moradores, já que os 

outros ou haviam desertado ou morrido, acometidos pelo paludismo. Retoma seu poder 

e parte com uma comitiva à procura dos metais. No sítio outrora mencionado por 

Battell, extraem quantidade generosa de rochas que são levadas por Cerveira para 

Luanda e posteriormente enviadas para análise na Espanha. Enquanto não recebe o 

resultado, Cerveira enriquece por meio do comércio de sal, conchas e carne de boi, 

“sem prestar contas nem pagar impostos à Fazenda Real” (PEPETELA, 2011a, p. 336). 

Não obteve resposta por um tempo e, só mais tarde, Sua Majestade, o Rei Filipe, 

“escrevia, intimando-o a parar com a procura do cobre, pois as amostras enviadas 

revelavam pouco teor, não valendo a pena investir esforço e capitais para tão fracos 

resultados” (PEPETELA, 2011a, p. 339-340). Assim, Manuel Cerveira Pereira – já 

“velho e cansado, quase cego de um olho e a manquejar por ferimento num combate” 

(PEPETELA, 2011a, p. 340) –, finalmente desistia do seu sonho e pedia para ser 

dispensado e voltar a Portugal, com “os poucos rendimentos adquiridos e assim 

amparar a família desvalida” (PEPETELA, 2011a, p. 340). 

Quase um ano depois do pedido de rendição, o rei nega-lhe autorização de 

retorno a Portugal. Cerveira deveria permanecer em Benguela, auxiliando para que a 

colônia não fosse tomada por inimigos e concorrentes:  

 

Fora talvez demasiado ambicioso em sonhar com uma colônia a sul do 

Kwanza até a ponta extrema de África, tendo como capital a cidade 

encantada. (...) A resposta do rei, um novo Filipe pois o anterior 
falecera entretanto, chegou quase um ano depois do pedido de 

rendição. Nem sim nem sopas. Cerveira Pereira deveria permanecer 

na conquista, pois sua a experiência, a sua lealdade tantas vezes 
comprovada, a sua bravura, etc., etc. (...) 

– Mandam-me definhar aqui. Que morra devagar com este reino de 

Benguela, pois ninguém o quer. (PEPETELA, 2011a, p. 338-339) 

 

No entanto, não demorou muito tempo por lá, embarcando novamente para 

Luanda, desta vez doente, onde morreu, “no colégio dos jesuítas, rico como um nababo, 

mas vivendo e morrendo miseravelmente” (PEPETELA, 2011a, p. 355). 

Ao re(a)presentar Cerveira Pereira, Pepetela pretende  expor as múltiplas facetas 

do governador. Se considerarmos uma comparação com a biografia de Cerveira, escrita 

por Gastão de Sousa Dias e publicada, em 1940, pela Agência Geral das Colônias, 

perceberemos que o romance traz para a ficção um retrato mais complexo desse 



personagem histórico. Tal obra, dedicada aos pioneiros da colonização angolana, 

ressalta momentos da vida pública de Cerveira, em oito capítulos, que contam desde sua 

chegada a Angola com o governador João Coutinho até sua morte. Cerveira é 

qualificado como um “chefe de rara energia e indomável audácia” (DIAS, 1940, p. 17).  

Conforme indicado pelo romance, depois de dois anos como governador 

interino, Cerveira não apenas foi destituído do cargo como recebeu voz de prisão, logo 

na chegada do novo governador. Esse episódio não poderia ser silenciado na biografia, 

ainda que o desejo fosse exaltar suas conquistas. A estratégia usada pelo biógrafo é a de 

assumir que havia “acusações gravíssimas que envolviam corrupção, prevalência de 

interesses próprios e abuso de poder” (DIAS, 1940, p. 19). No entanto, a saída escolhida 

para comentar esse episódio foi atribuir sua prisão às inimizades que ele cultivou por 

conta da sua personalidade e não aos seus desmandos. Gastão de Sousa Dias tentou 

remediar as acusações contra Cerveira colocando na balança os erros e acertos e 

concluindo que “os seus atos bons compensavam com vantagem quaisquer erros em que 

por ventura se houvesse deixado tombar” (DIAS, 1940, p. 21).  

Para o escritor, ele era um “enérgico lutador” (DIAS, 1940, p. 20) que conseguiu 

vencer as atribulações, apesar de toda a “violência que sofrera e dos vexames que 

suportara” (DIAS, 1940, p. 21). O modo como se articula o discurso nos leva a 

compreender que Gastão Dias defende a hipótese de que Cerveira tinha sido vítima de 

um golpe preparado pelos seus inimigos, o que é questionado pela estrutura narrativa de 

A Sul. O Sombreiro. 

A biografia escrita por Gastão de Sousa Dias está vinculada à tentativa de 

defender esse personagem como grande vulto da história nacional portuguesa. Apesar 

de não ser possível apagar todas as suas falcatruas, a tentativa é de glorificar os seus 

atos e conquistas como algo muito maior do que sua improbidade: segundo o biógrafo, 

seu “temperamento que não suportava o mando de ninguém” (DIAS, 1940, p. 26) e o 

fato de ser um “homem orgulhoso” (idem, p. 27) levaram o conquistador à ruína e à 

morte, e não a ambição ou o autoritarismo, características reiteradamente atribuídas a 

Cerveira Pereira em todo o romance. 

Nas obras pepetelianas, a problematização do cunho épico evidencia o caráter 

multidimensional que história e literatura assumem, quando perpassados. Deve-se 

destacar, ainda, como esse encontro é delineado, porque “a interpretação do passado é 



sempre ideológica (e muitas vezes política), respondendo a solicitações da 

contemporaneidade e fazendo apelo ao devir – porém, devir idealizado” (MATA, 2010, 

p. 125).  

Paralelamente a Manuel Cerveira Pereira, temos o segundo grande nome do 

romance: Carlos Rocha. Sobre a inserção de um personagem fictício em meio a 

acontecimentos registrados pela historiografia, o negro angolano Carlos Rocha, Pepetela 

afirma:  

 
Eu gosto de fazer coisas assim para acordar o leitor. Esse personagem 

traz algumas armadilhas. A história real e fictícia correm paralelas, 

assim como havia os africanos de um lado e os europeus de outro. 

Quando se encontravam, era sempre perigoso. Carlos Rocha é um 
pouco a anunciação de alguma coisa que virá no futuro de Angola. Ele 

é um homem livre, mas tem medo de ser escravizado. Os outros 

negros o consideravam um branco, porque ele tinha comportamento 
de branco, usava botas, tinha mosquete. Isso ainda existe em algumas 

zonas hoje: negros que se vistam ou tenham vida de europeus são 

considerados brancos. (PEPETELA apud PASCOAL, 2012, p. 54) 

 

A partir dele, Pepetela não só angolaniza a História do período inicial da 

colonização de seu país, como também amplia a denúncia sobre aquele que mais sofreu 

com o tráfico negreiro, o dominado. O fato mais relevante acerca do personagem é a 

crença de que seria um negro de alma branca, problematização que se inicia na suposta 

ligação entre ele e o navegador Diogo Cão: 

 
Quem olhasse para Carlos Rocha não diria, este homem tem sangue de 

branco. Escuro e de cabelo carapinha. Os lábios menos grossos talvez 

servissem de pista. Mas há negros de lábios finos. Carlos Rocha, 

querendo, poderia se vangloriar de ascendência europeia, no caso de 
isso servir para alguma coisa, na altura dos factos narrados e ainda 

agora. Com efeito, o seu bisavô era um dos capitães de Diogo Cão, na 

primeira viagem de europeus à foz do rio Kongo, em 1482. À boca 
pequena se dizia ter sido não um oficial, mas o próprio navegador 

Diogo Cão que pusera barriga numa princesa do reino, princesa do 

Soyo. Se falava em tempos de Mbanza-Kongo, a capital do poderoso 

reino e mesmo muito mais tarde na sonolenta São Paulo de Luanda, 
capital da colónia de Angola. Por aí se vê como os mujimbos podem 

ser teimosos, resistindo ao tempo e muitas vezes às evidências 

contrárias. Carlos Rocha não sabia se seu bisavô era o Cão ou outro 
navegador qualquer, mas uma coisa sabia, sua bisavó nunca fora 

princesa nenhuma, antes filha e sobrinha de ferreiro, profissão aliás de 

estirpe importante, pois detentora de poderes sobre o fogo e o ferro, 
ambos possuído pelo espírito da poderosa cor vermelha, como as 

armas e a guerra. (PEPETELA, 2011a, p. 26) 



 

Após a apresentação, o narrador-comentarista acrescenta: 

 

[Aproveitando a deixa, adianto a dizer que o rumor sobre a origem 

principesca de Carlos Rocha é mito muito comum que passou para o 
outro lado do Atlântico. Não é fato raro que um brasileiro ou, 

sobretudo, uma brasileira, com alguma vaga ascendência africana, 

afirme com todo o orgulho, meus avós eram escravos, vieram da 
África. Rematando invariavelmente, na maior candura, era um 

príncipe. Ou uma princesa, tanto faz. Como se príncipes fossem 

escravos! Terá acontecido uma singularidade dessas por lutas de 

poder, eventualmente. Os príncipes e outros chefes eram mas é 
vendedores de escravos, grito eu, furioso. Inutilmente, como é óbvio. 

Mito serve para compensar frustração, serve de ensurdecedor social.] 

(PEPETELA, 2011a, p. 26-27) 

 

Fica clara, nesse ponto a sugestão de um esvaziamento do caráter sagrado do 

mito. Transmitido oralmente por alguém reconhecido pela comunidade e, portanto, 

autorizado a narrar, o mito é um discurso fundador, pertencente à esfera do sagrado. De 

acordo com Mircea Eliade: 

 
O mito arranca o homem do seu próprio tempo, do seu tempo 

individual, cronológico, ‘histórico’ e projeta-o, pelo menos 
simbolicamente, no Grande Tempo, no instante paradoxal que não 

pode ser medido porque não é constituído por uma duração, o que 

equivale a dizer que o mito implica uma ruptura com o Tempo e com 
o mundo circundante; ele realiza uma abertura no sentido do Grande 

tempo, o Tempo Sagrado. (ELIADE, 2000, p.110) 

 

Pepetela opera, portanto, uma subversão de tais considerações, visto que o 

concebe como elemento “ensurdecedor”, e não emancipador. Um dos principais 

instrumentos da colonização foi a desvalorização da outridade, justamente por meio dos 

processos de rasuramento e de depreciação dos legados mitológicos, simbólicos e 

memorialísticos angolanos. Houve toda uma rede de esforços para que os 

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

cristã. Da mesma forma, língua, cultura, religião, trajes, todos os elementos das culturas 

locais deviam ser substituídos. A tradição oral, por sua vez, responsável pela 

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

pelos portugueses.  

O papel da memória torna-se, desse modo, fundamental, pois, representa 

elemento essencial para os processos de formação identitária, individual e coletiva. 



Segundo Le Goff, a memória (embora amplamente reconhecida como fenômeno 

individual e psicológico) também está relacionada à vida em sociedade, pois sua 

apreensão depende do ambiente social e político: “trata-se da aquisição de regras de 

retórica e também da posse de imagens e textos que falam do passado, em suma, de 

certo modo de apropriação do tempo” (LE GOFF, 2003, p. 419).  

As lacunas presentes no discurso histórico abrem espaço para o questionamento 

de sua parcialidade. Os mitos, assim como os processos de desmitificação, permitem, 

assim, a recuperação de símbolos para uma união do presente com a anterioridade 

angolana, o “tempo fabuloso dos começos”. (ELIADE, 2000, p. 12-13) para a 

reapropriação de valores fundamentais à legitimação da pátria a partir da identificação e 

do aprendizado. Tal consideração é fundamental para a análise da obra, já que “muito 

embora, como sistema de poder, a ordem europeia seja a dominante, na cotidianidade do 

viver angolano (...) o que predomina são as normas da terra” (PADILHA, 2007, p. 24).  

Enquanto a elaboração literária de Manuel Cerveira é baseada em dados históricos, 

conforme reiteradamente indica, por meio de itálicos e colchetes, o narrador-

comentarista do romance, a de Carlos Rocha é essencialmente voltada aos percalços de 

um sentimento de emancipação nascente, frente à opressão do colonizador. 

Outra caracterização frequentemente atribuída a Carlos Rocha, ao longo do 

romance, é sua inteligência. Sabe-se que a suposta superioridade intelectual dos 

portugueses em relação a negros e mulatos constituía um dos pilares da investida 

colonial. O jovem, portanto, caracteriza uma desconstrução de tal pensamento: 

 
A culpa é da mãe, sempre a lhe meter ideias na cabeça. E dos padres, 
que diziam, este vai ser alguém, tem grande inteligência e aprende 

muito rápido. Um negro como ele pode ter essa inteligência toda? 

Mesmo tendo algum sangue de branco... Surpreendente. (PEPETELA, 
2011a, p. 60). 

 

Carlos Rocha é um luandense que “cresceu com a cidade” (PEPETELA, 2011a, 

p. 30). Sabia ler e escrever, trajava belas vestes e possuía um escravo, seu fiel 

companheiro Mulende. A posição privilegiada do protagonista em relação aos demais 

negros advinha da atuação de seu pai, Sebastião Rocha, Mbaxi, como vendedor de 

escravos.  

Tudo muda, entretanto, quando Carlos se vê diante possibilidade de ser 

negociado pelo próprio pai. Sua posição no romance constituirá desse modo, a real 



situação dos angolanos que, assim como ele, estavam submetidos não somente às 

perseguições do invasor branco, como também dos seus companheiros.  

Ao sentir-se ameaçado pelos excessos de Mbaxi, Carlos vê a sua frente duas 

possibilidades: oferecer-se para o exército ou apresentar-se aos jesuítas, pedindo para 

ingressar, não imediatamente na ordem, mas nos estudos para o sacerdócio: “Um dia 

seria padre. Era uma boa profissão, se fizesse parte de uma casa respeitável como era a 

Companhia de Jesus” (PEPETELA, 2011a, p. 34). Visto que não se sentia atraído por 

nenhuma das alternativas, Carlos resolve seguir os conselhos da mãe e partir de Luanda, 

levando consigo seu escravo Mulende. 

Para escapar de Mbaxi, Carlos foge, “numa manhã de cacimbo” (PEPETELA, 

2011a, p. 34).  Ainda que ele tivesse uma relação quase fraternal com Mulende, a 

relação de submissão do escravo ao seu dono apresenta-se a todo momento: 

 

A Mulende disse, quando caminhavam, vamos até o Kwanza. Nunca 
tinham feito a viagem e o jovem estranhou. Mas escravo, mesmo se 

tratado como parente, já aprendeu com a vida, perguntas só as 

imprescindíveis. Os donos de escravos, mesmo os melhores cristãos, 

têm reações imprevisíveis, geralmente violentas. E a cor não significa 
nada. (PEPETELA, 2011a, p. 35-36) 

 

Ao ser convocado por Carlos para se meterem pelo mato, Mulende obedece sem 

questionar, embora muito descontente: 

 
Mulende só o seguia, parecendo muito infeliz, mais calado que fruto 

de maboque, fechado como ele na dureza da sua casca. Mulende já 
estava há mais de três anos em Luanda e não apreciava o mato de 

onde tinha vindo, devia ser isso. (...) No entanto, o escravo deve 

acompanhar o dono, feliz ou não. Carlos pensou, logo falo com ele, 
não sou um dono como os outros. E não era, pois tinha medo ele 

próprio de ser escravizado. (PEPETELA, 2011a, p. 53) 

 

Embora fosse perseguido pelo pai e tivesse medo de se tornar escravo, Carlos 

Rocha mantém-se como senhor de Mulende, ainda que o considere um amigo. A cadeia 

de dominações do negro pelo negro, bem como a busca por um lugar seguro remete-

nos, indubitavelmente, à confusa formação das identidades nacionais angolanas. Sobre 

tal problemática Fanon indica que “o negro tem duas dimensões. Uma com seu 

semelhante e outra com o branco. Um negro comporta-se diferentemente com o branco 



e com outro negro.” (2008, p. 33) Desta forma, “não há dúvida de que esta cissiparidade 

é uma consequência direta da aventura colonial” (Idem). 

 Notamos que essa dinâmica vai além do binômio branco/negro, uma vez que 

são complexos os arranjos de subalternidade fixados pelos próprios angolanos. Tal 

composição leva-nos a pensar no arraigamento e na naturalização de relações desiguais 

que, desde a formação de Angola, permanecem, por meio de novas roupagens. 

Apesar de representar um contraponto à composição cruel e desonesta do 

governador, o jovem não é uma figura heroica, mas sim um sujeito em busca de 

referências. A partida não significa para Carlos Rocha uma busca concreta e material, 

como a de Cerveira, mas sim subjetiva; seu caminhar atrela-se à luta pela sobrevivência.  

Não apenas o medo de ser apanhado motiva Carlos, mas também (ainda que não 

conscientemente) a falta de um sentimento de efetiva ligação e pertencimento a Luanda 

ou de conexão com as pessoas lá presentes: 

 

Carlos Rocha sempre se sentiu confuso quando os homens brancos 

vinham com a conversa do patriotismo. Ele não sabia o que era pátria, 

muito menos amor por ela. Seria Luanda a sua pátria? Afinal é onde se 
nasce, não é? Luanda seria uma pátria? Uma vilazinha perdida numa 

baía podia ser considerada uma pátria? O que seria necessário para 

fazer parte da pátria? (...) Não sabia pois o que era ser patriota, 
desconseguia de adivinhar a sensação ligada ao fato de pertencer a um 

lugar e a um povo. A questão se resumia mesmo a não se identificar 

com um povo, pois havia muitos e em conflito. Carlos Rocha estava 
sem raízes. (PEPETELA, 2011a, p. 49-50) 

 

Notemos que, em diferentes pontos do romance, tanto Cerveira Pereira quanto 

Carlos Rocha apresentam suas perspectivas sobre o que seria o patriotismo. Enquanto o 

primeiro concebe tal ideia como um falso discurso a ser defendido, visto que se 

utilizava do poder para explorar angolanos e para desviar recursos que deveriam ser 

enviados para a própria Coroa, o segundo reflete sobre a complexa questão e não 

encontra respostas. Curiosamente, tais incertezas mostram-se como possibilidades de 

concepções críticas sobre a pátria, opostas à utilizada pelo governador para respaldar 

suas ações ilícitas. 

O protagonista, assim, desloca-se em direção ao estranho. No entanto, esse 

caminho que lhe é estranho o abriga, proporcionando-lhe redimensionamentos 

extraterritoriais e interculturais. Nesse sentido, é justamente “o estranho que relaciona 

as ambivalências traumáticas de uma história pessoal, psíquica, às disjunções mais 



amplas da existência política” (BHABHA, 2007, p. 32). Essa é uma situação estranha a 

Carlos Rocha, pois a fuga lhe força uma visão divisora e desnorteadora. Pepetela cria 

assim uma personagem que, ironicamente, não se desloca para o norte, o ponto 

referencial das bússolas, e sim, para o sul, a fim de encontrar-se.  

Carlos Rocha é um homem descentrado, diante dos binarismos propostos pela 

razão imperial. Nota-se que, frequentemente, a figura do migrante está associada a 

alguma perda, seja da pátria, dos laços culturais ou das relações sociais, 

temporariamente ou não. Dessa forma, a concepção de nacionalidade guarda uma 

estreita relação com o sentimento de pertença de um indivíduo a uma determinada 

comunidade e, consequentemente, com um legado cultural.  

Segundo Benedict Anderson,  

 
A nação é imaginada como limitada porque até a maior das nações, 

englobando possivelmente mil milhões de seres humanos vivos, tem 

fronteiras finitas, ainda que elásticas, para além das quais se situam 
outras nações. Nenhuma nação se imagina a si própria como tendo os 

mesmos limites que a humanidade. Nem, os nacionalistas mais 

messiânicos têm o sonho de um dia todos os membros da espécie 
humana integrarem a sua nação da forma como era possível, em certas 

épocas, por exemplo, os cristãos sonharem com um planeta 

inteiramente cristão. (ANDERSON, 2005, p. 26). 

 

É a partir da busca de seu lugar fora de Luanda, bem como de sua própria 

identidade, que Carlos Rocha vê sua trajetória ligar-se à figura Manuel Cerveira Pereira. 

Sem mesmo conhecer o governador – apesar de tê-lo “entrevisto uma vez na vila de 

Luanda, muito direito, com uma espada a lhe bater na coxa esquerda e aquele andar 

estranho de quem finge não coxear” (PEPETELA, 2011a, p. 50) – Carlos Rocha sentia 

grande temor, não apenas por sua má fama: 

 
Ouvira falar de aldeias existentes ao longo do Kwanza até a fortaleza 

de Massangano, mas não tinha a intenção de ir tão longe. Ainda por 

cima sabia, o governador tinha regressado para lá (...). O instinto lhe 
dizia para se conservar longe daquele governador. E não era só 

instinto, também Na Gonga, uma mais-velha sabedora das coisas e 

que tratava com os espíritos do cesto de adivinhação. (PEPETELA, 
2011a, p. 51-52) 

 
 

Sem nenhum planejamento, Carlos e Mulende seguem para o sul e conhecem 

diferentes sítios, estabelecendo-se por períodos curtos em alguns deles, durante dois 

anos. Nesse ínterim, encontram um inglês, que se dizia fugitivo do governador, uma vez 



que desejava forçá-lo a buscar metais e escravos na região do Massangano, 

aproveitando-se de sua condição de degredado. Andrew Battell, assim como fizera com 

Manuel Cerveira, encanta Carlos ao falar sobre o sul e a abundância de metais da 

região, onde poderiam estabelecer-se longe de Luanda: 

 

Tenho que abrir jogo, não adianta esconder. (...) Fugi de Luanda. Sou 

inglês, o meu nome é Andrew Battell e ando a ser prisioneiro dos 

portugueses há demasiado tempo para meu gosto. (...) Eu fui traído 
pelo atual governador, em vez de me deixar ir embora, como 

prometeu e era meu direito, mandou-me apresentar ao capitão-mor 

para voltar a Massangano. (PEPETELA, 2011a, p. 91-92) 
 

Um ponto interessante do contato inicial dos jovens com o inglês é o fato de que, 

ainda desconfiados, não revelaram suas verdadeiras identidades. Carlos informa a 

Battell que Mulende se chamava Mokambo e que ele se chamava Aníbal, nome 

significativo para o leitor da obra pepeteliana, visto que se trata do principal 

personagem de A Geração da Utopia. Aníbal, de alcunha O Sábio, sonhava com uma 

sociedade livre das complexas e injustas hierarquizações sociais e raciais em Angola. 

Após certificar-se de que Battell não havia sido enviado pelo seu pai, Carlos 

Rocha inicia uma amizade com o inglês, que às noites, bebendo o hidromel fabricado 

por Mulende, contava a “história de sua vida” (PEPETELA, 2011a, p. 95): 

 

[A história seria um dia escrita pelo próprio e editada por E. G. 

Raventein em 1901, com o sugestivo título de The strange adventures 
of Andrew Battell of Leigh, in Angola and the adjoining regions, 

coisa que Carlos nunca viria a saber em vida, como parece óbvio 

para quem compare as datas.] (PEPETELA, Idem) 

 

Depois de “contar todas as peripécias com os jagas” (PEPETELA, 2011a, p. 95), 

Battell assegura que, caso desejasse ir para o sul, Carlos poderia informá-los de que se 

tratava de um amigo do Kingrêje (“inglês”, na língua do povo jaga), caso precisasse de 

proteção nas terras desconhecidas. Seguro de que poderia fugir definitivamente de 

Manuel Cerveira, Battell parte de Angola, “deixando a maior parte da sua fortuna para 

Carlos Rocha, agora possuidor de três escravos, quatro dentes de marfim e bastante 

pólvora e sal” (PEPETELA, 2011a, p. 100-101). 

Battell se vai, mas suas palavras acabam por marcar Carlos Rocha, que passa a 

sonhar a partida: 



 
Carlos meditava sobre seu futuro. O inglês decidiu de repente partir, 
como devem ser tomadas as grandes decisões. E ele? Também ele 

tinha ficado marcado pela estória ou estórias contadas por Battell. E 

muitas vezes relembrava o episódio do grande chefe jaga cujo 
machado tinha um punho com ouro apanhado a sul de uma baía 

chamada Torre ou das Vacas. Aí não havia brancos nem caçadores de 

escravos. (...) Há visões que entram na cabeça das pessoas, 

inadvertidamente. Foi como a de uma baía larga de mato rasteiro e 
calmas águas, dominada por um morro com forma de chapéu largo, 

um sombreiro. (PEPETELA, 2011a, p. 101) 

 

Nesse ponto, retomamos a importância do deslocamento ao considerarmos 

especialmente a figura de Battell, dessa vez a partir do olhar para a literatura de viagem, 

que representou um dos pilares do pensamento imperial.  Tais relatos assumiram uma 

posição referencial e, em virtude disso, por muitos anos foram vistos como compilação 

de testemunhos, fator que lhes conferiam o status de documentos, e categorizavam-nos 

como textos mais do âmbito da história que da própria literatura.  

Ao frisar o papel do misterioso e ludibriador inglês como um dos propagadores 

de África com seu livro de “aventuras” (termo que nos remete às noções de diversão e 

de ousadia, próprias de uma escrita voltada ao entretenimento), Pepetela mostra-nos 

como o exotismo propagado por tal tipo de relato afasta-se da imparcialidade e do 

cientificismo supostamente atribuídos ao cânone, impregnando a construção do 

imaginário acerca de África. Assim, é importante destacar que essa escrita  

 
está intimamente ligada a fatos extraliterários, ainda que ela não se 
atenha ao percurso espacial e temporal do viajante, importando muito 

mais os motivos que o levam a se deslocar de um ponto a outro e que 

são capazes de condicionar sua concretização e sua representação 

discursiva. (REMÉDIOS, 2002, p. 227) 
 

Os relatos de viagem feitos por Battell tratam daquilo que não é familiar nem 

para o autor, nem para o leitor. Tais textos são, portanto, reveladores das diferenças que 

marcam esse olhar. O universo alegórico e fantástico dos mundos desconhecidos 

marcaram os relatos que, durante os séculos XV e XVI, documentavam as empreitadas 

colonizadoras. Traduzir o estranho é uma experiência, portanto, de “verbalização da 

diferença cultural” (BHABHA, 2007, p. 113). Nesse sentido, cabe analisar que o 

estranhamento se estende também ao olhar de Carlos Rocha durante seu percurso, em 

especial quanto aos jagas, conforme observaremos adiante.  



Ao tomar conhecimento da prisão de Cerveira pelo governador Forjaz, Carlos 

retorna a Luanda para visitar sua família. Entretanto, é evidente que o jovem já percebe 

que a cidade não é seu lugar: 

 

Carlos Rocha apenas procurava um pretexto para voltar à cidade? De 
fato não, sentia poucas saudades, se não considerarmos a falta da mãe 

e irmãos. O apelo que sentia era outro, apelo nascido aos poucos pela 

visão do poderoso Rio Kwanza e, sobretudo, pelas conversas do inglês 
Andrew Battell. Um novo lugar. O sul. Não sabia muito bem o que 

isso significava, mas encontrava uma tentação, um chamamento, em 

palavra tão pequena. (PEPETELA, 2011a, p. 142) 

 

O objetivo de Carlos não é se fixar em Luanda novamente, mas assistir sua 

família. Entregou algum dinheiro à mãe, como forma de garantir o futuro dela e dos 

irmãos, caso o pai viesse a falecer ou se conseguisse, enfim, vendê-lo como escravo. 

Carlos ganhara consciência de que deveria desprender-se de seu núcleo e agora poderia 

ir para o sul sem dar muitas explicações.  

Ao escrever sobre os missossos, narrativas fundamentais à tradição oral 

angolana, Laura Padilha destaca, conforme já mencionamos, a viagem como um 

importante rito de sagração, geralmente realizado durante a puberdade. Como exemplo 

de tal processo de autodescoberta e amadurecimento, cita “O rei dos bichos”:  

 

Um menino, nascido depois do casamento das irmãs (...) quer 

conhecê-las e, para tanto, deixa a casa paterna, encetando uma longa 

viagem. No fim de três anos e três meses, ele já se encontrou com as 
irmãs, viveu com cada uma um mês e ganhou de cada cunhado um 

talismã (...). Tenta, então, retornar, à casa paterna, mas vive novas 

peripécias, enfrenta novos perigos, usa seus talismãs e, finalmente, 
como prêmio,  casa com uma princesa e ocupa o lugar do senhor rei 

de Ngola. (PADILHA, 2007, p. 70-71) 

 

 Sabe-se que os missossos são estórias de cunho popular que se difundiram, 

durante séculos, por meio da voz dos contadores. Nas sociedades angolanas, o missosso 

cinge uma prática ritualística e, essencialmente, instrutiva. Notamos, nesse ponto, a 

trajetória de Carlos proporciona ao leitor o papel de ouvinte e o aproxima ainda mais 

dos fatos apresentados, visto que carregam uma significação a ser de fato analisada e 

assimilada. Somente depois de superar as dificuldades impostas durante os 

deslocamentos realizados o menino pode tornar-se um homem e receber sua 

recompensa. Ainda sob tal perspectiva, é por meio da interação com o pai, as irmãs, os 



cunhados, os mais velhos, que se desenvolve a sabedoria necessária para que suas 

missões fossem cumpridas com sucesso. 

Ao retomarmos o conjunto das obras de Pepetela, poderemos identificar um 

importante personagem que encontra no deslocamento o seu “processo de individuação” 

(PADILHA, 2007, p. 71), em As aventuras de Ngunga. O fio condutor que alinhava a 

tessitura da obra é o rito de passagem do pequeno Ngunga, que realiza viagens a 

diferentes kimbos durante a luta armada em Angola; metaforiza-se, dessa forma, o 

desenvolvimento identitário do protagonista que sonha em tornar-se guerrilheiro. 

Ainda que Carlos não seja uma criança, seu processo de aprendizado também é 

dificultoso, especialmente ao considerarmos sua inserção histórico-temporal: Ngunga 

esteve em contato com o ambiente revolucionário e com a necessidade de libertação do 

jugo colonial, o que atribui à sua jornada forte cunho utópico e coletivo, frente às 

dificuldades encontradas durante sua jornada; Carlos, por sua vez, intui e reflete sobre 

sua própria emancipação conforme se desloca para o sul. 

Se o devir de Ngunga enfoca o impacto do sujeito sobre o seu meio, o devir de 

Carlos Rocha faz o movimento contrário e volta-se aos efeitos do meio sobre a 

constituição identitária daquele que intencionalmente ou não deseja reconhecer-se. 

Dessa forma, fica clara a percepção de que não basta a reflexão voltada às coletividades, 

mas também às particularidades que condicionam o ser e o estar do sujeito diante de 

contextos de opressão e de medo. 

Dadas tais reflexões, cabe pontuar que a análise da transposição metafórica dos 

deslocamentos espaciais e identitários em A Sul. O Sombreiro enfoca uma escrita que 

dessacraliza a tradição historiográfica europeia, marcada pela linearidade e pelo sentido 

de progresso, a partir de um movimento inesgotável de reedificação de Angola, na 

tentativa de conceber projetos de igualdade, ainda que sejam, por ora, de impossível 

realização.  

De acordo com Ana Margarida Fonseca: 

 
A recusa de essencialismos na definição da identidade nacional 

parece-nos, na verdade, necessária para uma correta compreensão 

deste problema, já que consideramos que não existem um “caráter” ou 
uma “alma” intrínsecos à nação, o que definiria esta última como 

inviolável e eterna. (...) Deste modo uma nação nunca é um trabalho 

acabado. (FONSECA, 2012, p. 362-363) 

 



Não se pode pensar a identidade do sujeito sem ter em conta a dialética do 

mesmo e do outro. Segundo Hall, é preciso compreender que as identidades são 

construídas dentro dos discursos e “emergem no interior do jogo de modalidades 

especificas de poder e são, assim, mais produto da marcação da diferença da exclusão 

do que do signo de uma unidade idêntica” (HALL, 2005, p. 109).  Foi a partir da 

exclusão que Carlos Rocha encontrou o percurso de sua formação, fundamental para o 

entendimento de sua personalidade e identidade.  

Nesse sentido, consideramos possível defender que o romance enfoca os 

desafios enfrentados por Carlos Rocha até a conclusão de seu rito de passagem. Para 

tanto, desde a fuga de Luanda até a chegada a Benguela, é necessário que seus 

contornos se modifiquem: o jovem assustado vê-se diante da necessidade de tomar 

decisões e transgredir o que lhe era imposto tanto pelos portugueses, por meio da figura 

de Cerveira, quanto pelos angolanos, por meio dos jagas ou de seu pai, Mbaxi.  

Octávio Ianni indica-nos que a viagem, como realidade ou metáfora, surge como 

um meio de o homem (re)conhecer a si e ao outro, visto que “sob vários aspectos, 

desvenda alteridades, recria identidades e descortina pluralidades” (IANNI, 2000, p. 

14). Nesse sentido, o deslocamento iniciado por Carlos Rocha permite que ele, após seu 

rito de iniciação, possa ser “transfigurado em outro de si mesmo” (Idem, p. 27). 

Um dado significativo é que, como narrador, Carlos Rocha assume tal posição 

apenas no décimo quinto capítulo, momento em que finalmente, após inúmeras 

peripécias, recebe a voz. Tal constatação é profícua, se considerarmos o caso de A 

gloriosa família - o tempo dos flamengos, próximo romance a ser estudado, visto que 

o escravo-mudo detém uma fala propiciada pela narrativa, mas negada pelo colonizador; 

Carlos Rocha, por sua vez, embora igualmente negado pelo colonizador, precisa avançar 

em seus deslocamentos identitários para tomar a palavra.  

As viagens, assim, podem ser entendidas como pontos de virada identitária tanto 

no âmbito das ciências sociais e da história, como também no da literatura, visto que 

levam o eu viajante (aqui centrado na figura de Carlos Rocha) a captar a ordem interna 

de sua sociedade, pois 

 

toda viagem se destina a ultrapassar fronteiras, tanto dissolvendo-as 

como recriando-as. Ao mesmo tempo que demarca diferenças, 
singularidades ou alteridades, demarca semelhanças, continuidades, 

ressonâncias. Tanto singulariza como universaliza. Projeta no espaço e 



no tempo um eu nômade, reconhecendo as diversidades e tecendo as 

continuidades. Nessa travessia, pode reafirmar-se a identidade e a 
intolerância, simultaneamente à pluralidade e à tolerância. No mesmo 

curso da travessia, ao mesmo tempo que se recriam identidades, 

proliferam diversidades. (IANNI, 2000, p. 13-14) 

 

A desimportância atribuída por Carlos Rocha ao parentesco com Diogo Cão 

evidencia-nos as memórias como editoras e selecionadoras das identificações coletivas e 

individuais, visto que são evocadas como uma exumação do arquivo colonial, para 

denunciá-lo, e não como exaltação dos conquistadores portugueses. A revisão dos 

processos revolucionários, em grande parte da obra, é essencialmente crítica, mas 

significativamente reforça a consideração de que utopia ainda é fundamental para que se 

projete “uma ruptura entre o que é e o que deveria ser; entre o mundo que é e o mundo 

que pode ser pensado” (SZARCHI, 1972, p. 12-13), logo, deve ser traduzida pela 

experiência contemporânea. 

A saga de Carlos Rocha representa ainda, uma reinscrição quanto ao gênero de 

aventuras como relatos de viagens, tomados como documentais para a historiografia 

ocidental. O herói precisa se deslocar de seu local de origem e, consequentemente, de 

seu cotidiano, para enfrentar uma série de desafios ao longo do desenvolvimento da 

narrativa.  

São necessárias, de sua parte, astúcia, perspicácia e coragem, para solucioná-los. 

Igualmente, os costumes jagas, embora questionados pelo protagonista, não são 

apresentados sob o redutor e pejorativo olhar do colonizador. Pepetela já os havia 

trazido em Yaka, retratando-os como um importante povo guerreiro: 

 

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 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, p. 6) 

 

A presença de Battell na obra mostra-se como uma importante reflexão sobre a 

construção de significações negativas sobre África que permanecem como estigmas, 



ainda na contemporaneidade, visto que a escrita foi um dos principais pilares da 

centralização ocidental no que se refere à transmissão e à propagação de concepções 

socioculturais conferidas ao Outro, sem quaisquer possibilidades de contestação durante 

séculos. 

O autor confirma, assim, não por meio da verve revolucionária ou da total 

descrença, a tese de que as identificações coletivas estarão sempre a serem construídas. 

Carlos Rocha, como principal representante do sujeito colonizado, não surge como um 

herói linear e austero, justamente porque a artificialidade de tais caracterizações alinha-

se às tentativas de respaldo características da empreitada colonial.  

O protagonista do romance é um sujeito marcado por idiossincrasias e 

transforma-se constantemente, assim como a própria sociedade. Pepetela atribui-lhe 

uma condição periclitante e multifacetada que o aproxima da realidade e humaniza-o, 

tornando-o real aos olhos do leitor; por outro lado, a obra abre a possibilidade de 

vislumbrarmos figuras históricas, em especial Diogo Cão e Manuel Cerveira, como 

vultos erigidos e ficcionalizados pelo aparato colonial. 

Destaca-se, a partir de tais ponderações, um acontecimento fundamental para 

Carlos Rocha: o encontro com o pumbeiro Zala Nkundu, que lhe pergunta sobre as 

ossadas de seu bisavô, Diogo Cão. Ao informar que desconhecia tal localização, o 

jovem ouve de Zala Nkundu que, segundo os mais velhos, tais ossadas estariam 

justamente a sul, para onde Carlos desejava se dirigir: 

 
Informação útil? Não via como usar esse mujimbo para tirar proveito. 

Já se foram mais de cem anos desde a chegada de Diogo Cão. Cem e 

muitos. E nesta terra as coisas abandonadas apodrecem depressa, 

os corpos se corrompem, as ideias ainda mais. Da mesma maneira, 

infelizmente, a lembrança do que aconteceu não é muito 

importante, porque quem volta a contar distorce a estória. Talvez 

seja a razão de ninguém querer saber do passado, cada um vive o 
presente, de preferência a dançar e a beber. (PEPETELA, 2011a, p. 

154 - Grifos nossos) 

 

 Notemos que Pepetela não critica estritamente o desconhecimento da história, 

mas sim do passado, de forma mais ampla. A falta de investigação das lacunas deixadas 

pelo passado permite a distorção dos fatos, relatos e vivências, que se dissipam, 

suprimidos pelo discurso historiográfico.  

A oposição entre a grandiosidade da figura de Diogo Cão frente ao 

desconhecimento da localização de seu corpo, perdido em África, reforça que tanto as 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/indiossincrasias/6482/


estórias quanto as histórias angolanas estão sendo esquecidas, o que gera graves 

consequências para os sujeitos contemporâneos. A própria recusa de Carlos Rocha em 

(re)conhecer sua ascendência portuguesa é uma crítica subjacente ao trecho, visto que 

toda a discursividade pepeteliana é voltada à adaptação dos fragmentos oficiais ou não 

que possam ampliar visões e reflexões sobre Angola, em todos os seus contextos. 

 Ao iniciarem suas partidas definitivas para o sul, Carlos e Mulende são 

interpelados por um capitão, que se mostra desconfiado em relação aos dois rapazes: 

 

 – Estou a caminho do sul. 

Mais estranho pareceu ao capitão. Sul? (...) Tinha visto o papel dele e 
até reconhecia a assinatura do ouvidor em Luanda, atentando a 

condição de livre de Carlos e a sua posse legítima de Mulende. Mas 

não aparentavam aspecto de mercadores, nem de caçadores de 

escravos, nem nada, apenas dois rapazes negros, um falando bem 
português, do outro não sabia (...). Então o que faziam ali? Iam para o 

sul? 

– Que sul é esse? (PEPETELA, 2011a, p. 174) 

 

Assustado com a possibilidade de ser preso pelo capitão e localizado pelo pai, 

Carlos aproveita-se da informação obtida junto ao pumbeiro para despistar sua fuga: 

 

– Vou tentar descobrir uma terra de que se fala na minha família. 

Espero chegar lá e voltar a tempo de contar ao meu pai, antes que ele 

morra. Está velho e às portas da morte. 

Mentira deslavada, mas às vezes os brancos eram sensíveis a razões de 
família (...). Disparatado ou não, o motivo foi facilmente aceite. 

(PEPETELA, 2011a, p. 175) 

 

Cabe pontuar, neste ponto, a composição das figuras paternas delineadas pela 

obra: enquanto Mbaxi é o africano que persegue e reifica o próprio filho, Cerveira é a 

representação do paternalismo colonialista, que subjuga o colono sob o pretexto de 

promover a civilização. Ainda como presença fantasmagórica, há a figura de Diogo 

Cão, o avô que usurpa a terra, abandona-a e, posteriormente, perde-se, tal como 

Portugal. Dessa maneira, 

importa considerar a estreita ligação entre a instituição familiar e a 
entidade nacional. Constituindo a família a primeira forma de 

socialização do indivíduo e aquela sobre a qual assentam outras 

dimensões comunitárias, independentemente do contexto cultural que 

nos sirva de referência, a representação de uma crise da família 
apresenta importante consequências no plano coletivo. Mais do que 

isso, (...) as famílias são microcosmos que, metonimicamente, 

representam identidades comunitárias, pelo que as crises e os 



conflitos, mas também as possibilidades de renovação e reconstrução 

circulam entre a dimensão individual e a dimensão coletiva, numa 
perspectiva crítica em que as imagens de identidade se vão 

construindo pelo confronto entre o plano mais íntimo da existência 

humana e um plano intersubjetivo, de âmbito histórico. (LEITE, 2003, 
p. 192) 

A legitimação dos méritos do colonizador sobre o colonizado é assimilada 

especialmente a partir do racismo, que justifica privilégios e indica “categoria 

definitiva” (MEMMI, 2007, p. 108). É esse o fator que surge como condição para a 

imutabilidade que justificaria o paternalismo português durante séculos: 

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, p. 111 - 112) 

 

O racismo que estabelecera relações interétnicas assimétricas foi tão incutido 

que muitos dos lugares-comuns ainda hoje se projetam nas 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 opressora, reproduzindo posicionamentos de domínio, como 

perpetuação dos mecanismos assimilacionistas.  

Na obra, a adaptação ao lugar do colonizador é representada pela própria figura 

de Carlos Rocha que, conforme indicamos, mantém Mulende como escravo. Notemos a 

complexidade de tal quadro sociocultural, visto que Mulende está submetido a Carlos 

Rocha, que se submete, ao menos devido à hierarquia familiar, a Mbaxi. Há, ainda, uma 

crítica ao próprio paternalismo português – um dos pilares da empreitada colonial – 

como modelo de exploração perpetuado pela sociedade angolana até a 

contemporaneidade, sob diferentes facetas. 

A busca pelo túmulo indica-nos, especialmente a partir desse ponto, uma 

inevitabilidade de investigação do passado: quando Carlos Rocha inicia o grande 

empreendimento, a procura pela tumba do bisavô, acaba por indicar-nos a necessidade 



de revisão do arquivo colonial. Notamos que tal ponto assemelha-se à própria 

composição romanesca de A Sul. O Sombreiro, visto que a obra explicita, por meio da 

temática, das personagens históricas e das referências documentais, o resgate de 

registros incipientemente (re)conhecidos para que possamos compreender a partida para 

Benguela para além da necessidade de fuga.  

A intertextualidade proposta pela obra, em especial, a partir dos comentários 

acrescentados às epígrafes, representa também uma forma de viagem, uma vez que 

permite novos olhares sobre as narrativas, os discursos e os seus processos de 

transmissão. Antoine de Compagnon apresenta a citação como forma de deslocamento 

ao elucidar-nos que 

há uma dialética toda-poderosa da citação, uma das vigorosas 
mecânicas do deslocamento, ainda mais forte que a cirurgia. Mas é 

típico dos atos de escrita, ou de linguagem, autorizar a confusão dos 

contrários ou dos contraditórios, dissolver as fronteiras em uma 
transação metonímica. Assim, a oposição maior que se dissipa no 

vocabulário da arte de escrever é aquela entre o vazio e o pleno, o 

conteúdo e o continente, o potencial e o atual. Encontraríamos muitos 

exemplos de um tal deslocamento que aliena o sentido das práticas 
linguageiras. (...) A citação, uma manipulação que é em si mesma uma 

força e um deslocamento, é o espaço privilegiado do trabalho do texto. 

(COMPAGNON, 1996, p. 33) 

 

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. Deste modo, discutir como tais subjetividades são narradas torna-se 

necessário para problematizar a contemporaneidade, ainda que a obra trate de um 

passado distante.  

Literatura e história, portanto, possibilitam reflexões inesgotáveis não apenas 

sobre a busca das identidades individual e coletiva, mas, sobretudo de novas 

significações: o deslocamento permite a descoberta de diferentes caminhos, atalhos e 

armadilhas, bem como exige, para tanto, novas formas de caminhar. A Sul, O 

Sombreiro coloca-nos diante de um autor que durante anos transita pela história, pela 

sociologia, pela política e pela (sua) literatura, convidando-nos também a repensar os 

lugares-comuns que nos prendem a paradigmas que não atendem às complexidades que 



se alteram e, consequentemente, transformam o país e suas demandas desde a formação 

colonial. 

O interesse dos escritores contemporâneos pela subjetividade é explicado por 

Linda Hutcheon, ao explicitar que: 

 

A coincidência dos interesses da crítica e da arte – a ênfase que as 
duas têm em comum com a natureza ideológica e epistemológica do 

sujeito humano – caracteriza mais um desses pontos de interseção que 

podem definir uma poética pós-modernista. Em termos mais 

específicos esse é um ponto de desafio a qualquer teoria ou prática 
estética, ponto que presume um conhecimento sólido e confiante sobre 

o sujeito ou então deste se afasta por completo. E tanto a teoria como 

a arte colocam esse desafio em prática por meio de sua consciência em 
relação à necessidade de situar ou contextualizar a discussão realizada 

sobre a subjetividade de qualquer atividade discursiva (inclusive a 

própria atividade da teoria e da arte) dentro da estrutura da história e 
da ideologia. (HUTCHEON, 1991, p.204) 

 

Pretende-se, assim, não a saudação do império, mas a partida para outro lugar, 

de onde seja possível observar dinâmicas políticas, sociais e culturais sob uma nova 

perspectiva: ao longo da narrativa, a grandiosidade das ossadas de Diogo Cão converte-

se em uma justificativa para que o protagonista se coloque ainda mais a sul, já que 

diante de outros fatos no decorrer do percurso, o pretexto da busca pela tumba vai 

perdendo a importância; assim, as identificações que colocam os portugueses como 

centro do império, portanto, também passam por um deslocamento.  

O papel do escritor no campo contra-hegemônico, portanto, é uma tentativa de 

desviar o curso da história, mostrando que a subalternidade não é uma categoria fixa, ao 

contrário do que veiculavam os discursos coloniais. Como explica Bhabha:    

 

Um aspecto importante do discurso colonial é sua dependência do 

conceito de “fixidez” na construção ideológica da alteridade. A 

fixidez, como signo da diferença cultural /histórica/racial no discurso 
do colonialismo, é um modo de representação paradoxal: conota 

rigidez e ordem imutável como também desordem, degeneração e 

repetição demoníaca. Do mesmo modo, o estereótipo, que é a sua 

principal estratégia discursiva, é uma forma de conhecimento e 
identificação que vacila entre o que está sempre “no lugar”, já 

conhecido, e algo que deve ser ansiosamente repetido... como se a 

duplicidade essencial do asiático ou a bestial liberdade sexual do 
africano, que não precisam de prova, não pudessem na verdade ser 

provados jamais no discurso. (BHABHA, 2007, p. 105). 

 



Quanto a Carlos Rocha, como sujeito-viajante, consideramos o início do seu rito 

de autodescobrimento. O percurso emblematizado pelo pretexto de localizar as ossadas 

do conquistador português Diogo Cão numa misteriosa e inexplorada região angolana é 

“simultaneamente alimento e elemento metamorfoseador” (SEIXO, 1998, p. 33): seu 

caminhar representa duplas descobertas: de si e do outro, da individualidade e da 

coletividade, do local e do estrangeiro, da inovação e da tradição, tensionamentos 

inerentes à formação do espaço catacrético.  

À medida que há o deslocamento, 

 
privado e público, passado e presente, o psíquico e o social 
desenvolvem uma intimidade intersticial. É uma intimidade que 

questiona as divisões binárias através das quais essas esferas da 

experiência social são frequentemente opostas espacialmente. Essas 
esferas da vida são ligadas através de uma temporalidade intervalar 

que toma a medida de habitar em casa, ao mesmo tempo em que 

produz uma imagem do mundo da história. Este é o momento de 
distância estética que dá a narrativa uma dupla face que, como o 

sujeito sul-africano de cor, representa um hibridismo, uma diferença 

“interior”, um sujeito que habita a borda de uma realidade 

“intervalar”. E a inscrição dessa existência fronteiriça habita uma 
quietude do tempo e uma estranheza de enquadramento que cria a 

“imagem” discursiva na encruzilhada entre história e literatura, unindo 

a casa e o mundo (BHABHA, 2010, p. 35). 
 

 Antes de ser uma partida em busca de outros lugares, a viagem é, 

essencialmente, um encontro do viajante consigo mesmo, a partir das relações que 

estabelece ao longo do caminho. É justamente a partir de tal busca que Carlos Rocha 

inicia uma travessia maior que a busca pelo sul, traçando, ainda que inconscientemente, 

novas recognições identitárias: 

Certamente há muitos pretextos, ocasiões e justificativas, mas em 

realidade só pegamos a estrada movidos pelo desejo de partir em 
nossa própria busca com o propósito, muito hipotético, de nos 

reencontrarmos ou, quem sabe, de nos encontrarmos. Quantos desvios, 

e por quantos lugares, antes de nos sabermos em presença do que 
levanta o véu do ser. (ONFRAY, 2009, p. 75). 

 

Os deslocamentos do romance evidenciam que a memória recuperada e 

condicionada pelo olhar contemporâneo confere significações diferenciadas. A nação é 

construto historicamente mutável, ainda que no plano material das instituições 

geopolíticas pareça relativamente estável. A identidade nunca é uma construção pacífica 



e linear, tensionado entre o que é herdado e o que é traduzido, o que Etienne Balibar 

indica como identificações:  

 
Na realidade, não há identidades, apenas identificações: quer com a 

instituição, quer com outras matérias por meio da instituição. Ou, se se 
prefere, as identidades são apenas o objetivo ideal de processos de 

identificação, seu ponto de honra, certeza ou incerteza de sua 

consciência, assim seu referente imaginário. (BALIBAR, 1995, p. 

187 - tradução nossa) 6 

 

O romance indica-nos como ponto basilar a presença da identidade e do espaço 

como elementos de uma permanente construção relacional. O conceito proposto por 

Balibar, portanto, vai ao encontro da escrita pepeteliana. Conforme afirma o próprio 

escritor angolano em entrevista, não há, “não pode haver, a criação dum país 

verdadeiramente independente sem a uma literatura que mostre ao povo aquilo que o 

povo sempre soube: isto é, que tem uma identidade multifacetada” 7. Entretanto, essa 

identidade deve ser pensada e construída por cada um desses sujeitos, para que 

realmente ganhe significação e não seja esvaziada de propósitos interventivos. 

A caminho de Benguela, Carlos Rocha conhece Kandalu, uma jovem jaga por 

quem se apaixona. A amizade com Andrew Battell garante-lhes a permissão da família 

da moça para seguir em frente, bem como a companhia de um grupo de guerreiros para 

protegê-los nas matas. A partida ocorre sem o alembamento devido, mas o luandense 

garante retornar ao término da expedição para pagar as dívidas.  

A condição a ser cumprida, entretanto, seria entregar um humano para ser 

comido durante a cerimônia de núpcias, ideia que causava horror a Carlos: 

 
Falávamos entre nós e Mulende estava comigo, não podíamos apanhar 

gente para ser comida. Uma coisa era suportar o espetáculo, se 
acontecesse. Outra era participar dele, financiá-lo mesmo. Não era 

coisa de cristão, uma barbaridade. Mulende encolheu os ombros ao 

argumento religioso, isso não lhe tocava. Mas instintivamente tinha 

                                                             
6 In reality there are no identities, only identifications: either with the institution itself, or with 

other subjects by the intermediary of the institution. Or, if one prefers, identities are only the 

ideal goal of processes of identification, their point of honour, of certainty or uncertainty of their 
consciousness, thus their imaginary referent. 
 
7 Trecho retirado da epigrafe do artigo “Pepetela – A parábola do cágado velho: construindo 

pontes”, de Antonio Hildebrando.In: SEPÚLVEDA, Maria do Carmo; SALGADO, Maria 

Teresa. África & Brasil: letras e laços. – Rio de Janeiro: Atlântica, 2000. 
 



horror ao costume, aliás, na sua etnia nunca se praticava a 

antropofagia, nem mesmo a esporádica e ritual. (PEPETELA, 2011a, 
p. 197) 

 

Pepetela evidencia, em tal ponto, que a categoria racial não era tão marcante 

quanto a cultural. Se observarmos, por exemplo, Carlos Rocha, Mulende e os 

personagens jagas, notaremos que todos são personagens negros, mas que há sempre 

algo que os distingue entre si. Carlos é um negro cuja formação se deu a partir da 

tradição cultural cristã, Mulende veio de uma etnia que recusava a antropofagia, prática 

comum para os jagas. A influência dos valores cristãos – logo, ocidentais – sobre Carlos 

e Mulende, ainda que com maior impacto sobre o primeiro, ressalta a assimilação como 

fator preponderante ao pensarmos a formação nacional, visto que são muitos os 

tensionamentos que envolvem as organizações tribais em Angola. 

Carlos Rocha busca traçar, dessa forma, um plano mirabolante para conseguir se 

afastar do grupo e ficar com Kandalu sem precisar pagar o alembamento. No decurso 

dessa empreitada, dois fatos chamam atenção: a passagem de Kandalu pelo seu antigo 

kimbo, de onde havia sido sequestrada pelos jagas na infância, e sua gravidez. 

O romance expõe a memória traumática de Kandalu que, assim como tantas 

outras crianças, fora retirada de sua comunidade original e passou a viver com um grupo 

de jagas, visto que uma prática social desse grupo consistia em matar os bebês de seu 

próprio grupo social, caso as mulheres engravidassem, e tomar para si as crianças dos 

kimbos atacados por eles. Ao passar pelo lugar onde tinha vivido antes de ser levada 

para o convívio com os jagas, o trauma da violência sofrida sobrevém e Kandalu expõe 

o trauma marcado em sua memória: 

 
Silêncio... Só silêncio... Tinha esquecido, tudo fiz para esquecer na 

minha cabeça e consegui mas aquela curva que fizemos antes do rio, 

aquelas árvores que tinha em criança subindo, aquele ar que já tinha 
cheirado, tudo entrou em mim de repente e eu pensei, morri outra vez. 

(PEPETELA, 2011a, p. 207)  

 

No momento em que Kandalu inicia o trabalho de parto, os jagas escutam a 

movimentação de um grande grupo de brancos, o que os coloca em alerta, à espera de 

um possível confronto. Aproveitando-se da confusão, Carlos Rocha consegue despistar 

os guerreiros para preparar fuga junto a Mulende, Kandalu e o filho recém-nascido. Sua 

condição de fugitivo é uma marca que Carlos não desejava para o filho, numa reflexão 

que evidencia a falta de direitos e de reconhecimento: 



 
– Isso, mama, bebê, para seres forte. Que nome vai se chamar? 
– Nem pensei nisso. Não é um bom momento. 

– Tem de ser um nome, assim... Pessoa que escapou de um grande 

perigo.  
Se virou para a mulher e a criança, até as duas adormecerem. Mas ele 

não dormiu. De vez em quando avivava a fogueira para o bebê não ter 

frio. Coitado, nasce e começa logo a fugir. Não é justo ter a vida nas 

mãos de outros. Que vida ele vai ter? De fugitivo? Correrá de brancos 
e negros? Como tantos, como tantos... Não somos todos uma cambada 

de evadidos? Alguns nem sabem de quê. (PEPETELA, 2011a, p. 332-

333) 

 

 O que Carlos desconhecia era o fato de que, ironicamente, fora a passagem do 

temido governador crucial para a salvação de seu filho: 

 
A noite passada também não ajudou Carlos a descobrir que o 
comandante dos portugueses passando perto dele era Manuel Cerveira 

Pereira. Nem uma lufada de vento nem um cheiro maligno se libertara 

do governador para o alertar? Até lhe trouxera no fundo sorte, pois 

desviara a atenção suspeitosa dos jagas. (PEPETELA, 2011a, p. 334) 
 

A subversão às regras impostas pelo grupo, que se opera a partir do desejo de 

Carlos Rocha e Kandalu de manterem o filho, é portadora de sentidos essenciais na 

narrativa. O primeiro deles diz respeito à contestação da ordem que se perpetuava. O 

segundo, que surge como um desdobramento desse, é o questionamento que revela a 

necessidade de se reverem as regras sociais. E, por fim, o terceiro é o fortalecimento da 

crítica aos poderosos. Como o protagonista deixa claro no diálogo com sua mulher, os 

chefes jagas exigiam isso de seu povo, mas não agiam da mesma maneira: 

 
─ Me disse o Kingrêje. Ele conhecia tudo sobre Imbe Kalandula. 

Achas mesmo que podia ser um grande chefe se não fosse filho de 

jagas, se fosse por adoção? Conheces algum grande chefe que foi 
adotado? 

─ Nunca se pergunta isso a um chefe. 

─ Claro, convém aos chefes que vocês não saibam, por isso são 
chefes. Andam a enganar-vos e vocês dançam! (PEPETELA, 2011a, 

p. 270) 

 

A crítica à barbárie e aos desmandos dos poderosos não se dá de modo 

excludente e seletivo, logo, não se restringe a criticar apenas a dominação portuguesa. 

Assim, Pepetela expõe, em sua literatura, um importante projeto ético e ideológico: é 

essencial desencadear uma desobediência político-social para que os sujeitos 

subalternizados possam falar e ter ouvidas suas vozes. Esse questionamento, entretanto, 



não deve estar restrito ao colonizador, mas aos próprios grupos que, em Angola, 

centralizam o poder e o saber. 

Nesse ponto é crucial pensarmos o que os deslocamentos para o sul 

representaram para as duas personagens principais da obra. Sem o cobre tão cobiçado 

ou a possibilidade de desfrutar suas riquezas em Portugal, Manuel Cerveira destrói-se 

em prol da acumulação, numa representação do caráter parasitário do colonialismo 

português. Ao deixar Benguela para trás, tomado pelo desgosto, Cerveira já não se 

importa com os rumos daquela região: 

 
E Benguela? No meio de miséria e falha de futuro, Benguela se 
mantinha quieta, como parada ao sol, talvez derretida mesmo pelo 

astro e encharcada pelos seus pântanos. – Cidade azarada vinda de um 

sonho sem nexo – diria um poeta anônimo, bem mais tarde. 
(PEPETELA, 2011a, p. 346) 

 

 Carlos, por sua vez, é o negro de alma branca que se casa com uma jaga: ele 

precisa abandonar os costumes citadinos; ela precisa abdicar das rígidas tradições 

tribais. É no sul que eles têm a possibilidade de recomeçar suas vidas e de criar o filho, 

fruto da diferença e sobrevivente da dominação colonialista, representada pela figura do 

governador. Mulende acaba por casar-se com uma mulher mundombe e livra-se também 

da sua condição de dominado.  

Naquele espaço ele não mais seria submetido a Carlos, mas de fato seu amigo. 

As marginalidades de Carlos, Mulende e Kandalu, guardadas as suas particularidades, 

não cabem ao espaço de recomeço e paz tão buscado pelo jovem. O romance é 

finalizado com um questionamento perpassado de ironias e fundamental à compreensão 

desse contexto de redefinições identitárias: “A propósito de relevâncias, Diogo Cão, 

onde param as tuas ossadas?” (PEPETELA, 2011a, p. 356)  

Quando o novo grupo, formado pelos casais Kandalu e Carlos Rocha e Mulende 

e sua esposa, com seus filhos, instala-se em um lugar próximo a Benguela, esse projeto 

ganha contornos mais sólidos. É de lá que eles ouvem os ecos da morte de Cerveira 

Pereira: 

Quando já o filho de Carlos andava, as nakas produziam muito bem, e 
a mulher de Mulende pariu de uma menina, souberam, o governador 

de Benguela, o Cerveira, vestido sempre de negro, enfim tinha 

morrido na Luanda. (PEPETELA, 2011a, p. 355) 
 



O nascimento da filha de Mulende e a morte de Cerveira Pereira podem ser 

compreendidos como a ruptura daquela velha ordem que o governador representava já 

não podia mais ser exaltada; ela precisava morrer. O que devia nascer naquele momento 

era uma nova ordem em que aqueles que passaram a vida fugindo se estabelecessem e 

criassem as suas próprias regras a partir de uma lógica que não incluísse violência e 

barbárie nem homogeneidade ou autoritarismo.  

Carlos foi ao sul com o pretexto de localizar as ossadas do antepassado 

português, perdidas em alguma das localidades que explorou e conquistou para a 

metrópole. A grandiosidade do imperialismo é representada, assim, por ossadas 

perdidas – desimportantes para o protagonista ou mesmo para Portugal. Por outro lado, 

Pepetela não nega a importância do resgate dos próprios registros oficiais referentes ao 

período, pouquíssimo conhecidos pelos angolanos.  

Notamos, assim, que a obra vai ao encontro da metaficção historiográfica, visto 

que não nega o discurso canônico. A ênfase dada pelo autor à pesquisa documental feita 

para a composição do romance mostra-nos que não há como investigar ou problematizar 

registros oficiais da formação nacional sem o seu devido conhecimento: 

 

a construção ou redefinição das identidades nacionais não pode deixar 

de ter em conta o estabelecimento das relações entre sujeito e local. 

Da sua eventual perda, reorganização ou permanência dependerão, 
assim, os processos pelos quais os sujeitos imaginam a comunidade 

nacional – não como uma mera unidade territorial mas antes como 

uma construção complexa que supõe, para além de componentes 
étnicas, culturais, econômicas e político-legais, um espaço social 

claro, um território bastante demarcado e limitado, com o qual os 

membros se identificam e ao qual sentem que pertencem. (LEITE, 

2003, p. 403) 
 

Margarida Calafate Ribeiro, em seu livro Uma história de regressos: império 

guerra colonial e pós-colonialismo, questiona a dimensão imperial de Portugal, 

propondo, portanto, a revisitação da memória, convertida em saudade: se o país 

imaginava-se como centro de um império, à medida que outros se lançavam ao mar e 

aos negócios proporcionados pelas descobertas, seu protagonismo no continente 

europeu esvaziou-se, o que lhe rendeu uma posição periférica diante da Europa.  

A despeito de tal condição em relação ao continente europeu, a ideia do grande 

império permaneceu como imagem. Dessa forma, 

 



A elaboração de uma imagem de Portugal como centro se realizava 

através do império, ou melhor, de Portugal como nação imperial, que 
tal como hoje, encobria uma segunda imagem portuguesa ligada à sua 

realidade vivencial de periferia que “imagina o centro”, participando 

dele simbolicamente. Essa imagem de centralidade de Portugal dada 

pelo império tem origem no período inicial das viagens dos 
Descobrimentos, surgindo portanto como uma imagem-consequência 

da aventura, de que Os Lusíadas são o espelho textual e que, no 

imaginário imperial português se expande e transfere do Índico para o 
Atlântico e para visões do Quinto Império do Padre António Vieira. 

Porém, no contexto dos imperialismos do século XIX e ao longo do 

século XX, Portugal não estava no centro dos movimentos europeus, 

como hoje não o está no contexto da Comunidade Europeia, mas, 
através dessa dimensão simbólica, pôde/pode “imaginar-se centro.” 

(RIBEIRO, 2004, p. 12) 

 

No romance de Pepetela, evidencia-se um esvaziamento dessa ideia de “império 

como imaginação do centro”, a partir de várias estratégias narrativas, dentre as quais 

duas destacam-se: o olhar para o sul e o enfoque num personagem periférico, a despeito 

das presenças dos grandes vultos históricos de Diogo Cão e Cerveira Pereira. 

A transposição metafórica operada pelos deslocamentos territoriais, identitários 

e discursivos resulta na condenação de práticas sociais que monumentalizaram esses 

conquistadores. Cai por terra a ideia de que a colônia foi construída pelo trabalho de 

grandes heróis que se dispuseram a enfrentar a resistência dos povos, classificados por 

eles como selvagens; na mesma medida, o romance impede que o discurso crítico 

resulte na vitimização dos africanos, o que fica evidente tanto pela presença de Carlos 

Rocha quanto de figuras como Mulende, os guerreiros jagas e os pumbeiros, diferentes 

figuras da formação do povo angolano, com participação direta em uma complexa 

dinâmica social à qual o processo historiográfico não atribuiu o devido reconhecimento.  

Além dos deslocamentos de Manuel Cerveira e de Carlos Rocha, os leitores 

voltam-se agora a Benguela, espaço marginal na já marginalizada Angola em formação, 

como movimentos intermitentes entre o lembrar e o esquecer, o discurso oficial, 

perpetuado pelas fontes documentais, e o testemunho, ambos ressignificados por meio 

da ficção pepeteliana para pensar os sentidos da memória coletiva. 

Ao acompanharmos as duas trajetórias, somos transportados não apenas ao sul, 

mas sim a um locus especialmente ex-cêntrico, visto que ainda era ignorado pela coroa 

e evitado pelos nativos, seja devido ao acesso limitado pelos temidos guerreiros jagas, 

seja devido às condições adversas da região pantanosa. A importância atribuída ao que 

está além, envolto em perigos e mistérios, indica-nos que, sob diferentes contextos 



subjetivos, espaciais, políticos e culturais, os sujeitos angolanos estão em permanente 

busca quando se trata do reconhecimento de identidades coletivas. O trabalho é árduo e 

impossível para o colonizador, representado por Cerveira, mas necessário para o sujeito 

que precisa assumir riscos para fixar-se em seu próprio território. 

É válido destacar, mais uma vez, que Carlos, Mulende e Kandalu são 

personagens fictícias, ao contrário de Manuel Cerveira e Diogo Cão. Se a oposição entre 

os sujeitos marginalizados e os historicamente privilegiados evidencia-nos, por um lado, 

que as possibilidades de organização e de negociação coletivas foram solapadas pelo 

colonialismo, por outro, explicitam o fato de que as hesitações dos próprios sujeitos 

angolanos (representadas em especial pelas ações de Carlos Rocha) foram cruciais para 

o desenvolvimento de bases sociopolíticas, econômicas e culturais que se afastam do 

projeto revolucionário.   

Ao indagar a si mesmo e ao leitor sobre Benguela ser “mesmo azarada?” 

(PEPETELA, 2011a, p. 346) ou estar “apenas em prudente hibernação?” (Idem), 

Pepetela deixa clara a necessidade de considerar questões que ultrapassam a herança 

colonial para pensarmos o país. Embora o tom fatalista esteja presente em tais 

perguntas, podemos notar um questionamento de fundo essencialmente exortativo, 

direcionado aos que, assim como ele, procuram compreender a trajetória angolana de 

forma mais crítica. 

 Quer seja no tempo, no espaço ou nos tensionamentos narrativos, a mobilidade 

faz-se presente em todo o enredo e aponta para a necessidade de transição de uma 

configuração social já ultrapassada a uma reconfiguração, múltipla e heterogênea. Desse 

modo, o locus a sul representa um espaço de utopia dos encontros e das conciliações 

entre as forças que movem essa sociedade.  

Ao considerarmos a importância de tal espaço no romance, torna-se inevitável 

retomarmos o refúgio de Aníbal, em A geração da utopia: se por um lado aquela obra 

traz a ruína dos ideais compartilhados pela Casa dos Estudantes do Império, por outro 

resgata uma geração que lutou por uma sociedade justa e emancipada. Sábio é o seu 

principal representante no romance, e é o próprio quem levanta um importante 

questionamento: “– será o sul a minha última utopia?” (PEPETELA, 1993, p. 308)  

Ainda pensando o sul, é válido ressaltar sua importância para o personagem 

Alexandre Semedo, em Yaka, visto que é também em fuga para esse espaço que ocorre 



o duplo batismo estabelecedor de uma forte conexão que o ligará de forma progressiva, 

à edificação da angolanidade: 

 
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, p. 12 - 
19) 

 

Enquanto o norte dá a direção, o sul desorienta e liberta. Com o deslocamento 

para Benguela a obra propõe, a partir da explicitação de uma verticalidade hierárquica 

que se apresenta também espacialmente, a necessidade de seguir rumos opostos. Sabe-

se que os mapas e as bússolas são sempre voltados para o norte, apontando-o como a 

direção referencial. No entanto, as personagens, buscam a salvação na caminhada ao 

sul, para onde se deslocam. Segundo Boaventura de Sousa Santos: 

 

Proponho como orientação epistemológica, política e cultural, que nos 
desfamiliarizemos do Norte imperial e que aprendamos com o Sul. 

Mas advirto que o Sul é, ele próprio, um produto do império e, por 

isso, a aprendizagem com o Sul exige igualmente a desfamiliarização 
em relação ao Sul imperial, ou seja, em relação a tudo que no Sul é 

resultado da relação colonial capitalista. Assim, só se aprende com o 

Sul na medida em que se concebe este como resistência à dominação 
do Norte e se busca nele o que não foi totalmente desconfigurado ou 

destruído por essa dominação. (SANTOS, 2004, p. 17-18) 

 

Uma vez que o vocábulo remete literalmente a um não-lugar, de fato Pepetela 

evidencia-nos, ao enfocar o sul, que a fixidez de categorias, espaços, tempos e 

identidades é artificialmente construída; desta forma, resta delinear, literariamente, a 

fluidez das tensões e demandas socioculturais a serem pensadas ao considerarmos a 

nação angolana. 

O conceito de utopia é uma constante nos estudos das literaturas africanas, visto 

que a lutas coloniais foram marcadas por projeções essencialmente utópicas, uma vez 

voltadas à plena constituição da liberdade da democracia e dos direitos e deveres 

atribuídos ao indivíduo e ao Estado. O sul global, na contemporaneidade, amplia-se 



através de movimentos e de organizações sociais que exigem novas percepções de 

utopia, não submetidas às epistemologias do norte. 

A socióloga Ruth Levitas, em seu livro Utopia as method: The imaginary 

reconstitution of society (2013), traz uma interessante leitura dos modelos utópicos, 

que podem ser ao mesmo tempo orientados para o futuro e para o presente, pois 

analisam a temporalidade de forma mais ampla para pensar as transformações sociais: 

 
Modelos utópicos são explicitamente holísticos, imaginários, críticos, 

normativos, prescritivos e – muitas vezes – orientados para o futuro. 
Apesar disso, a maioria destes contém descrições de condições 

presentes, não apenas como vias para melhores utopias, mas também 

como explicação de como processos sociais funcionam e que, 

portanto, precisam mudar. Neste sentido, são orientados para o 
presente. Mas utopia envolve a reconstituição imaginária da sociedade 

em um sentido levemente diferente: é o imaginar de uma sociedade 

reconstituída, sociedade imaginada de outra maneira, mais do que 
meramente sociedade imaginada (LEVITAS, 2013, p. 83-84). 

 

Considerar o conceito de utopia em termos de desejo é, desta forma, proveitoso, 

pois se configura como “um método hermenêutico que com frequência nos leva de volta 

às preocupações estéticas e aos domínios sociais” (Idem, p. 88); a utopia, assim, passa a 

ser não apenas a idealização, mas o fazer de um mundo de outra maneira. As práticas 

prefigurativas já seriam a realização da utopia, o que pode se estender às relações 

sociais em tentativas de reformulação. 

  Inocência Mata, por sua vez, afirma que, não obstante a duplicidade 

interpretativa do termo, a utopia: 

 
designa primeiramente, um lugar bom no futuro a que se chega por via 

de mudanças previstas e realizadas no presente – nesta interpretação, 
resgatando a  sua significação política. (...) Assim, apesar da possível 

remissão etimológica da palavra utopia para um não-lugar, a 

imaginação utópica na sua manifestação performática, topiciza, isto é, 

espacio-temporaliza o objeto desejado, a ilha perfeita, ou a cidade 
ideal. (MATA, 2010, p. 304). 

 

Ao considerarmos o romance estudado como espaço intersticial e limiar, de 

negociação e de contato identitários, podemos vislumbrar valiosas condições de 

produção do novo, pois, como enuncia Homi K. Bhabha:  

 

É significativo que as capacidades produtivas desse terceiro espaço 

tenham proveniência colonial ou pós-colonial. (...) Para esse fim 



deveríamos lembrar que é o “inter”- o fio cortante da tradução e da 

negociação, o entre-lugar – que carrega o fardo do significado da 
cultura. Ele permite vislumbrar as histórias nacionais, antinacionais, 

do “povo”. E, ao explorar esse Terceiro Espaço, temos a 

possibilidade de evitar a política da polaridade e emergir como os 

outros de nós mesmos. (BHABHA, 2007, p. 69) 

 

Concluímos, portanto, que a leitura de A Sul. O sombreiro abre-nos ao caráter 

periclitante da utopia no processo de constituição da identidade pós-colonial, pois se 

sabe que a literatura pode operar, de forma privilegiada, com a catalogação dos 

episódios e posturas do sujeito em busca de sua própria identidade. Manuel Cerveira 

Pereira é, sem dúvida alguma, a voz “autorizada” para falar sobre a conquista e a 

colonização angolanas no início do século XVII, porque ele representaria o império. No 

entanto, observa-se que, por meio da efabulação irônica, o narrador Cerveira Pereira 

mostra-se menos como representante do estado e mais como indivíduo, uma vez que 

seus interesses particulares se sobrepõem aos da coroa.  

A imagem de herói e de vulto da história é desfeita e a linguagem por ele 

utilizada corrobora a construção do modo como os outros personagens o veem. Sobre 

tal composição narrativa, Pepetela afirma que: 

 

Difícil mesmo foi não cair na facilidade de tratar como verdade tudo 
aquilo o que diziam dele. É claro que é um personagem, no mínimo, 

antipático, mas tentei não retratá-lo com a mesma má vontade dos 

registros deixados pelos inimigos dele. A forma foi, sobretudo, não 

pôr o narrador a contar os feitos dele, só de vez em quando. É uma 
forma para que ele se explique, defenda-se um pouco e torne-se uma 

personagem mais espessa. (PEPETELA apud PASCOAL, 2012, p. 02) 

 

A partir desse novo olhar, também as relações entre os representantes coloniais e 

os dirigentes africanos precisam ser apuradas. E, adiante, a ligação e as regras 

estabelecidas entre os próprios sobas precisam ser investigadas e analisadas a fim de se 

construir uma ideia mais complexa e profunda sobre aquele momento da história.  

O romance provoca, então, uma leitura atualizada das relações entre interesses 

públicos e privados e do jogo do poder. Talvez seja possível pensar que o desvelamento 

da permanência de estruturas sociais e políticas, que vêm desde os tempos iniciais da 

colonização, tem como efeito a consciência de um padrão que se mostra circular, em 

vez de cíclico: a grande virada seria, por conseguinte, a emancipação em relação a essas 

práticas.  



Tal posicionamento discursivo opõe-se ao real imperfeito e constitui um projeto 

sociopolítico transformador que arranca os sujeitos do obscurecimento que o real 

projeta. A mentalidade utópica é geralmente associada à manifestação das classes 

sociais dominadas pela ordem. Por conseguinte, a utopia como processo de revolução 

dos subjugados ganha lugar nas ideologias políticas e como ideal a perseguir.  

Ao pontuarmos a relação entre Pepetela e Angola, sob o viés da utopia, torna-se 

imprescindível destacar sua inquietude diante do contínuo esfacelamento dos ideais 

revolucionários, uma vez que: 

 
O utopista não aceita o mundo que encontra, não se satisfaz com as 
possibilidades atualmente existentes: sonha, antecipa, projeta, 

experimenta. É justamente este ato de desacordo que dá vida à utopia. 

Ela nasce quando na consciência surge uma ruptura entre o que é e o 
que deveria ser; entre o mundo que é e o mundo que pode ser pensado. 

(SZARCHI, 1972, p. 12-13) 

 

Por meio de A sul. O sombreiro, Pepetela trava uma luta contra o discurso 

histórico oficial e apresenta uma visão africana do início da colonização em Angola 

pelos portugueses. Nesse sentido, seu romance procura tornar visíveis aspectos do 

passado que foram esquecidos ou obscurecidos pelas representações oficiais ao mesmo 

tempo em que lança um olhar crítico para o presente, em especial no que se trata de um 

período tão remoto. Com isso, reforça-se a perspectiva de que Pepetela objetiva 

recuperar o passado intencionado a fazer-nos refletir sobre o presente, especialmente ao 

considerarmos que “tal como o discurso literário, o discurso histórico é uma 

representação semântica ‘retocada’ porque, como qualquer representação, implica uma 

perspectiva autoral”. (MACEDO, 1999, p. 38) 

Assim, a escrita pepeteliana se empenha em desvelar para o leitor as sombras e 

silêncios da História de Angola e agencia “tanto a catarse dos lugares coloniais como as 

tensões pós-coloniais” (MATA, 2014, p. 40) que se vive no país, procurando sempre 

contornar a distopia nesse espaço: 

 

a obra romanesca de Pepetela – mesmo aquela em que o desencanto é 

intenso como em Mayombe ou em A geração da utopia, mas 

também em O desejo de Kianda e em Parábola do cágado velho –, 
a obra romanesca de Pepetela, dizia, contorna a distopia e antecipa 

outro “desejo utópico”, porque não se esgota num pretérito. Estamos, 

assim, perante não já uma “escrita da utopia”, mas uma “utopia da 

escrita”, isto é, uma escrita dessacralizante que desvela a 



desconstrução de sentidos, denuncia os simulacros da História, 

repovoa os espaços vazios da utopia desfeita e assinala um novo 
espaço de significações em que os mitos continuam a persistir e 

contarem-se a si próprios.(MATA, 2010, p. 61-62). 

 

Podemos confirmar que a transposição metafórica dos deslocamentos, em A Sul. 

O Sombreiro, dessa maneira, evidencia um ideal de conscientização quanto a 

mudanças sociais, políticas, identitárias e, essencialmente utópicas no tocante aos rumos 

de Angola. As representações ficcionais e imaginárias presentes na obra confirmam-se 

como processos de efabulação do possível, propostas e alternativas de reestruturação 

que não se limitam ao período apresentado pelo romance. A justaposição da postura 

política do narrador e do autor se traduz em uma fusão de vozes que, quando 

articuladas, apresentam uma importante rede polifônica a ser observada. Como definiu 

Inocência Mata,  

na sua obra, Pepetela transforma o processo literário em processo 

autoral, em que o autor e entidades enunciantes se fundem, e se 

confundem, no questionamento das mitologias, entidades e normas 

bafejadas pela ideologia da sacralidade. (MATA, 2010, p. 372) 
  

Tal consideração é importante para a percepção de que “talvez, mais do que dar 

voz aos vencidos, Pepetela enverede por um caminho ainda mais complexo: o de 

interrogar se, de fato, houve vencedores” (MAGALHÃES, 2015, p. 187), já que o 

panorama contemporâneo é marcado tanto pelas cicatrizes coloniais quanto pelas 

disparidades exercidas pelos próprios governantes angolanos que outrora defendiam a 

liberdade e a justiça. A desmitificação operada resulta tanto na desobediência ao 

discurso colonial quanto na condenação de práticas sociais que monumentalizaram esses 

conquistadores.  

Nesse ponto de nossas reflexões, cabe considerar o deslocamento como 

importante chave de leitura para tal desmistificação, no romance de Pepetela. Embora 

associe a narrativa à tradição oral e o romance à escrita, Walter Benjamin eleva a 

viagem à condição de motivo primordial da literatura, fator que recebe significação 

ainda maior quando se trata de uma obra pautada pela transposição metafórica do 

deslocamento, explorando suas diferentes faces:  

 
A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos 

presentes esses dois grupos. ‘Quem viaja tem muito o que contar’, diz 



o povo, e com isso imagina o narrador que vem de longe. Mas 

também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente 
sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições. 

Esses dois estilos de vida produziram de certo modo suas respectivas 

famílias de narradores. (BENJAMIN, 1994a, p 197) 

 

Podemos compreender, portanto, que a tríade identidade, história e 

deslocamento configura-se como conjugação extremamente profícua ao descentramento 

dos quadros de referência por meio da escrita ficcional, visto que o trânsito cria e 

ressignifica o próprio espaço trabalhado pela enunciação. A dimensão da utopia 

proposta por Pepetela vem a confirmar-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 a 

formulação de identificações socioculturais e políticas.  

Neste ponto, fica clara a necessidade de romper com a concepção de Angola 

como comunidade imaginada pela Europa para conceber Angola como não como 

comunidade idealizada, mas sim problematizada, planejada e construída por/para 

angolanos. Pepetela ecoa uma das maiores aspirações daqueles que lutam pela efetiva 

libertação do país: a independência em relação aos estereótipos incutidos ao longo de 

todo o período colonial. 

Ao propor um contraponto à narrativa colonial, Pepetela desnuda não apenas os 

interesses da conquista, desmitificando um ideário que colocava o império português no 

centro, mas também as fraturas que marcam a identificação do sujeito angolano com sua 

própria nação. Com a contestação da ordem política, social e cultural estabelecida a 

partir desse ideário, a obra subverte a ordem estabelecida pelo colonialismo e, 

igualmente, enfatiza a importância da autodesconstrução do sujeito angolano, 

representada pelos trânsitos espacial, identitário e utópico presentes na obra.  

O espaço ficcional ressignifica, assim, o espaço físico e as dinâmicas 

identitárias, pois: 

 

este princípio de mobilidade, de uma nação em viagem, representa, 
segundo cremos, a base para a concepção de uma identidade nacional 

que possa ser resgatada do sentimento de desilusão e descrença face 

ao rumo do Estado pós-colonial. A representação de uma crise 
profunda não é contraditória com a procura de modos de 

reconfiguração identitária de uma nação inclusiva, que acolha a 

diversidade e a mudança, e que aceite a hibridização como uma força 

estruturante na imaginação do país. (LEITE, 2003, p. 407) 



 

O conhecimento do narrador-viajante imbrica-se a uma reflexividade através da 

escrita, quando a viagem se torna um operador da cognição. Paralelamente, o leitor 

também se vê obrigado a reconstruir minuciosamente essa cartografia e a compreender a 

composição do sul como espaço essencialmente ideológico.  

Dessa forma, podemos constatar que a obra de Pepetela se modifica à medida 

que o seu olhar sobre o mundo e o deste sobre ele se alteram. Percebemos que o espaço 

revisitado pelo autor, o sul, ganha diferentes contornos a cada romance, assim como sua 

própria concepção de utopia. Nesse sentido, pensamos como Inocência Mata, quando 

afirma que  

 
descentralização significa novas visões sobre o “nacional” que, por 

sua vez, pressupõem confronto de posições sobre o “nacional”, 

diversidade de perspectivas ideológicas dispersas, configurações 
identitárias diferentes e disseminadas no tempo e no espaço. É nesse 

equilíbrio entre a expressão e a sua substância que reside a instância 

centrifugadora de aspirações que tem vindo a dominar a escrita de 
Pepetela. E nesse sentido, pode considerar-se essa obra como reescrita 

do “canônico" discurso literário da nação, visando a construção de 

uma cultura da diferença: diferença de condições e existências 

culturais, linguísticas e ideológicas. (MATA, 2009, p.198-199). 
  

Essa capacidade de pensar a identidade angolana a partir da heterogeneidade, 

das margens e da ruptura com os planos da estereotipia e do exotismo é uma intenção 

clara do projeto artístico de Pepetela. De acordo com Stuart Hall, “a cultura não é uma 

questão de ontologia, de ser, mas de se tornar” (HALL, 2005, p. 13 - Grifos nossos). 

Isso significa, portanto, estar aberto para que infinitas identidades caminhem e se 

realizem, na medida em que são textualizadas, e em que, das suas coexistências, 

confrontamentos e reformulações possibilitem a diminuição de assimetrias 

sociopolíticas. 

A mitificação da fixidez encontra sua corrosão numa contemporaneidade 

enunciativa que permanentemente busca a revisão paradigmática. Sobre tal questão, 

Hall argumenta que 

 
Acima de tudo, e de forma diretamente contrária àquela pela qual elas 

são constantemente invocadas, as identidades são construídas por 

meio da diferença e não fora dela. Isso implica o reconhecimento 
radicalmente perturbador de que é apenas por meio da relação com o 

outro, da relação com aquilo que não é, com precisamente aquilo que 

falta, com aquilo que tem sido chamado de seu exterior constitutivo, 



que o significado “positivo” de qualquer termo – e assim, sua 

“identidade” – pode ser construído. A unidade, a homogeneidade 
interna, que o termo “identidade” assume como fundacional não é 

uma forma natural, mas uma forma construída de fechamento: toda 

identidade tem necessidade daquilo que lhe “falta”. (HALL, 2003, p. 

110) 

 

Somente mediante a compreensão da flutuação criadora das identidades 

existenciais e sociais podemos desenvolver um modo de vida mais pleno, pois 

reconhecemos assim que as transformações interiores são inevitáveis na organização da 

cultura. Esse processo de mescla se configura assim como a própria condição primordial 

para a formação de uma pretensa essência cultural.  

Ao questionarmos as motivações para o deslocamento humano, em diferentes 

contextos culturais, históricos, geográficos e políticos, várias são respostas; entretanto, é 

possível identificar, como ponto predominante, a falta de algo que venha a compelir o 

sujeito à busca de novos sentidos. Manuel Cerveira buscava o enriquecimento, Carlos 

Rocha, a liberdade; ambos, entretanto, depararam-se com questões maiores que suas 

motivações iniciais, já que as dinâmicas sociais, interferem diretamente nos 

desdobramentos dos trânsitos iniciados. 

Conforme observamos, é por meio do permanente repensar que a transposição 

metafórica dos deslocamentos espaciais e identitários leva-nos à possibilidade de 

reformular identidades e feições utópicas, representadas pelo sul geográfico, 

sociopolítico e, sobretudo, literário, no caso, o refabulado por Pepetela na obra 

escolhida. O resgate do passado para a composição de um panorama mais completo do 

país, bem como o retorno aos desdobramentos perniciosos que a experiência colonial 

ainda orquestra tornam urgente a necessidade de deslocamentos políticos, 

epistemológicos, socioculturais e paradigmáticos para aqueles que buscam novas 

possibilidades, pois “as lições da brisa nunca se esquecem. Nem as dos claustros”. 

(PEPETELA, 2011a, p. 11) 

 

 

 

1.2.Enunciações parti(lha)das: palavra lavra e poder em A gloriosa família - o 

tempo dos flamengos 

 



Expor os processos de emudecimento dos sujeitos subalternos é movimento 

marcante da escrita pepeteliana, especialmente quando se trata da genealogia social de 

Angola. Nesse sentido, questionar a centralidade dos registros oficiais por meio da 

literatura mostra-se como caminho que produz um “forte impacto, tanto no nível formal 

como no nível ideológico” (HUTCHEON, 1991, p. 176) e confirma o alinhamento do 

autor aos sujeitos que foram calados pela história. 

Por meio da obra Pode o subalterno falar?, a pesquisadora indiana Gayatry 

Spivak discursa sobre os silenciamentos impostos aos historicamente marginalizados. O 

subalterno seria, segundo a autora, aquele que carece do poder de autorrepresentação, a 

quem se nega o reconhecimento como sujeito da própria história e, mais ainda, não 

consegue subverter a ordem política dominante. Nesse sentido, as vozes de grupos 

silenciados apresentam-se predominantemente intermediadas, tanto nos documentos 

históricos quanto nas produções artísticas, por meio de outrem.  

O processo pelo qual o discurso imperial fabrica o outro para conferir aos 

colonizados o status de objeto, entretanto, pode apresentar fraturas que, se não 

possibilitam a expressão direta do sujeito subalterno, ao menos apontam para a 

possibilidade de encenações que denunciem a opressão discursiva. Dessa forma, o 

intelectual não pode “falar pelo subalterno, mas pode lutar contra a subalternidade, 

criando espaços nos quais possam se articular” (SPIVAK, 2010, p. 09). Tal tarefa, 

assim, explicita que o escritor consciente de tais margens tem por ofício o papel 

desconcertante de trazer à tona os ecos de discursos, testemunhos e versões silenciadas, 

num constante processo de negociações.  

A estudiosa ressalta, ainda, a importância de não percebermos a subalternidade 

como categoria monolítica, visto que é composta por sujeitos, relações e processos 

heterogêneos. As dinâmicas de marginalização são constituídas “por modos específicos 

de exclusão, de representação política e legal e da possibilidade de se tornarem 

membros plenos no estrato social dominante” (SPIVAK, 2010, p. 13), dentre os quais se 

destacam a invisibilização e o silenciamento como facetas reificantes, em especial 

quando se trata de contextos marcados pelo imperialismo europeu. É a partir dessa 

possibilidade de dar voz e expressão aos subalternizados que escritores como Pepetela 

procuram discutir, em suas narrativas, as relações de poder para chegar a fatores 



essenciais à construção da marginalidade, como a violência, em seus variados níveis e 

modos. 

O papel do escritor no campo contra-hegemônico, portanto, é uma tentativa de 

desviar o curso da história, mostrando que a subalternidade não é uma categoria fixa ou 

uniforme, ao contrário do que veiculavam os discursos coloniais. Como explica Bhabha:  

 
Um aspecto importante do discurso colonial é sua dependência do 
conceito de “fixidez” na construção ideológica da alteridade. A 

fixidez, como signo da diferença cultural /histórica/racial no discurso 

do colonialismo, é um modo de representação paradoxal: conota 

rigidez e ordem imutável como também desordem, degeneração e 
repetição demoníaca. Do mesmo modo, o estereótipo, que é a sua 

principal estratégia discursiva, é uma forma de conhecimento e 

identificação que vacila entre o que está sempre “no lugar”, já 
conhecido, e algo que deve ser ansiosamente repetido. (BHABHA, 

2007, p. 105). 

 

Nos discursos pós-coloniais, essa fixidez é questionada por um olhar que, ao 

dialogar com os discursos europeus, reinscreve e questiona a construção de alteridades 

“através das condições de contingência e contrariedade que presidem sobre a vida dos 

que estão na minoria” (BHABHA, 2007, p. 21). Ademais, ao reencenar o passado, sua 

literatura pode “introduzir outras temporalidades culturais incomensuráveis na invenção 

da tradição” (Idem) para redimensionar a análise das falas que têm marcado a 

construção do outro como lugar imutável de exclusão e, principalmente, de apagamento. 

É neste sentido que A gloriosa família - o tempo dos flamengos, por meio de 

um narrador escravizado, mudo e analfabeto, articula-se tanto ao questionamento de 

Spivak, rompendo com o estigma da impossibilidade do subalterno, quanto à 

perspectiva de Bhabha acerca da fixidez como um elemento a ser questionado quando 

analisamos os processos de construção da diferença. Tal perspectiva apresenta-se 

marcadamente no romance a ser estudado, não apenas devido à representação das 

segmentações que marcam diferentes lugares subalternos na sociedade angolana em 

formação, mas também à elaboração de um escravo mudo – e, principalmente, 

emudecido – que nos proporciona um redimensionamento das perspectivas que 

envolvem a construção do subalterno. 

Pepetela novamente faz uma grande viagem ao passado, retomando o século 

XVII, mais especificamente no período de 1642 a 1648, período durante o qual os 

holandeses invadem e tomam dos portugueses as terras onde hoje se situa a capital 



Luanda.  Quando conquistaram o nordeste brasileiro, logo perceberam a importância 

que a exploração de escravos tinha para a economia, afinal, “sem negros não há 

Pernambuco e sem Angola não há negros.” (PEPETELA, 1999, p.283) Tal fato levou 

Maurício de Nassau a determinar a conquista de Angola no ano de 1641. 

Os portugueses, após a invasão, viram-se obrigados ao refúgio no interior, mais 

especificamente em Massangano. A narração gira em torno de Baltazar Van Dum, 

holandês envolvido com tráfico de escravos e residente em Luanda desde 1616. Van 

Dum, estimado por seus compatriotas, busca mediar as relações pessoais e sociais tanto 

com os holandeses quanto com os portugueses, para que, assim, não sofra represálias. 

O conturbado período nos é apresentado por um escravo mudo, qualidade que 

opera uma ressignificação de seu lugar; ainda que destituído de liberdade, acompanha 

sempre seu dono, Baltazar, e está em posição privilegiada, visto que se torna testemunha 

de uma série de fatos.  Além de narrar o que presencia, pode ainda, por meio do 

exercício da imaginação, criar outros acontecimentos, transformar Van Dum e seus 

filhos em personagens para, assim, construir um relato vigoroso sobre a família, num 

exercício de preenchimento dos vazios epistemológicos. Dessa maneira, o tráfico 

negreiro, os interesses econômicos empreendidos pela Companhia das Índias 

holandesas e pelos portugueses, os processos de reificação do negro, a mestiçagem, a 

seletividade dos registros que se tornariam documentos históricos e, principalmente, as 

peripécias da família Van Dum, compõem um interessante quadro da sociedade 

angolana da época.  

À exceção dos capítulos primeiro e décimo, todos os capítulos estão antecedidos 

por um prólogo constituído por um excerto da História Geral das Guerras Angolanas, 

de Antônio de Oliveira Cadornega, assim como no romance A Sul. O Sombreiro, 

estudado anteriormente. O alferes é uma figura fundamental à composição do romance, 

uma vez que se transforma, também, em personagem. Ele é o cronista que tudo observa 

e anota: “vi e aprendi muita coisa que penso um dia registrar por escrito”, (PEPETELA, 

1999, p. 261). Mostra-se como a outra faceta do contar o que se passou, a versão 

privilegiada do escravo mudo, ambos responsáveis por narrar os fatos como registro 

para a posteridade, mas com discursividades, modos e perspectivas diferentes.  



Se os portugueses deram a Cadornega o prestígio de um historiador8, na 

instância narrativa é o escravo mudo que detém a centralidade da fala. A historiografia, 

como versão totalizadora e homogênea, dá lugar aos questionamentos quanto à 

seletividade e os jogos de poder que a perpassam. Foi por meio do registro histórico e 

da escrita que se propagaram os feitos grandiosos dos heróis portugueses, também 

representados, portanto, como instrumentos de dominação: 

 
 – Diga-me, senhor alferes. Falou em registar por escrito o que vai 

observando. Está a escrever um livro sobre estes acontecimentos? 
 – Ainda não. Por enquanto, só tenho apontamentos dispersos. Penso 

contar a história heroica dos portugueses nesta terra, desde a fundação 

da cidade de Luanda. Por isso pergunto detalhes aos que viveram as 

coisas e registo o que me contam. 
 – E vai apresentar o governador Sottomayor da maneira como fala 

dele aqui entre amigos? Porque li algumas crônicas e até poemas 

sobre os reis e heróis de Portugal, que só cantam coisas sublimes e 
grandiosas, como se não existissem as menos gloriosas. 

 – Chega a ser uma questão moral. Se escrevo sobre as grandezas de 

Portugal, como posso contar as coisas mesquinhas?. Será necessário 
saber interpretar a crônica. Personagem que não aparece revestida de 

grandes encômios é porque não prestava mesmo para nada e só o 

pudor do escritor salvaguarda sua memória. Assim se tem feito, assim 

deve ser. (PEPETELA, 1999, p. 269). 

  

O trecho nos revela não apenas a parcialidade do discurso histórico, mas a 

própria necessidade de reflexão crítica por parte do leitor, visto que Pepetela utiliza a 

representação fictícia de Cadornega para indicar a necessidade de análise crítica do 

texto e, articuladamente, de seus contextos de produção e de recepção. Como qualquer 

outro suporte linguístico e discursivo, a crônica também carrega sentidos implícitos, que 

“ficam no tinteiro, pois não interessam para a história” (PEPETELA, 1999, p. 269); 

logo, não deveria ser simplesmente assumida como uma verdade absoluta e fechada. 

A narrativa nos indica que o jovem alferes, está não somente em início de 

carreira militar, mas também risca as primeiras linhas como historiador e “talvez”, 

poeta: 

 

                                                             
8 De acordo com Selma Pantoja (2000; 2011), António de Oliveira de Cadornega (1623 -  1690) é um dos 

mais prestigiados nomes da historiografia lusitana, em especial  no que tange à ocupação portuguesa de 

Angola nos séculos XVI e XVII. Ressalta ainda, que o militar, quando juiz de Massangano, 

correspondeu-se com frequência com a Rainha Jinga, “por quem demonstrava notável admiração nos seus 

escritos”. (PANTOJA, 2011, p. 24) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1623
https://pt.wikipedia.org/wiki/1690
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII


E vi alguns a defender energicamente o governador, como por 

exemplo o jovem soldado Antônio de Oliveira Cadornega, que tinha 
chegado a Luanda no mesmo barco de Pedro César e que era 

conhecido pelo “Segundo Camões”, por andar sempre com um 

caderninho a tomar notas, talvez a fazer poemas. (PEPETELA, 1999, 

p. 41)  

 

Ao apropriar-se da figura de Cadornega para estabelecer uma aproximação entre 

historiografia e literatura, Pepetela opera mais uma vez com as margens que envolvem 

discurso literário e discurso historiográfico, trabalho recorrente em sua produção 

romanesca. O intento da revisão histórica não passa pela simples desconstrução da obra 

citada nas epígrafes, mas sim a reavaliação e, especialmente a encenação de certas 

possibilidades para uma compreensão mais ampla dos próprios registros.  

Pepetela possibilita-nos perceber que os discursos oficiais, trazidos à obra pela 

presença de Cadornega tanto como personagem quanto como fonte de pesquisa, não são 

em nenhuma medida neutros, já que se detêm exclusivamente aos grandes feitos 

portugueses e ignoram qualquer detalhe menos glorioso ou comprometedor. Tal 

figurativização nos faz refletir, dessa forma, sobre as complexas redes ideológicas que 

determinam a alteridade e a inferioridade atribuídas aos negros pelo colonizador.  

   Outro fator importante a ser destacado é a paixão que o jovem sente por Matilde, 

filha de Van Dum. Por meio do narrador sabemos que o “fogoso soldado Oliveira 

Cadornega tinha veia de escritor, fazia a Matilde poemas inflamados” (PEPETELA, 

1999, p. 48): 

– Quero apresentar-vos o alferes Antônio de Oliveira Cadornega (...). 
Nascido e criado em Vila Viçosa, importante praça do Alentejo, em 

Portugal, Cadornega viera com um irmão no mesmo barco do 

Governador Pedro César de Menezes. Me recordava dele, nos tempos 
da fuga de Luanda, não só por fazer olhos sofredores quando divisava 

Matilde, mas por andar com papéis onde tomava notas 

constantemente. (PEPETELA, 1999, p. 260-261) 

 

  Notamos que o trecho confere humanização e vulnerabilidade ao grande herói 

que, retratado como um jovem apaixonado e envolvido não somente com as anotações 

dos fatos, mas também com a escrita de poemas para a amada. Dessa forma, Cadornega 

não está numa posição de superioridade em relação aos demais personagens, 

contrariamente ao que se considera quando se trata dos registros oficiais feitos pelo 

militar e corroborado pelos estudiosos que o sucederam. 



A história, que respalda o colonizador, tem força criadora e destrutiva, 

especialmente ao possibilitar que as ideologias se materializem. Torna-se perigoso na 

medida em que serve a interesses, consolida estratificações sociais e pode ser usado para 

marginalizar e estigmatizar grupos e práticas sociais.  

O discurso, nessa perspectiva, significa poder e  

 
não é simplesmente aquilo que se manifesta (ou oculta) o desejo; é 
também aquilo que é o objeto do desejo; é visto que isto a história não 

cessa de nos ensinar― o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mais aquilo, por que, 

pelo que se luta, poder do qual podemos nos apoderar, permitir a 
transubstanciação e fazer do pão um corpo . (FOUCAULT, 2007a, p. 

10-11) 

 

Tratamos, assim, de um importante instrumento de organização que estrutura o 

imaginário social. Tal perspectiva é fundamental para considerarmos a subalternidade 

como uma construção que interessa fundamentalmente aos detentores do poder; a 

condução narrativa que enfoca os sujeitos ex-cêntricos em expressões artísticas, dessa 

forma, lança questionamentos a práticas, categorizações e julgamentos que venham a 

reforçar e propagam as perniciosas formas de controle produzidas pelo discurso 

imperialista. 

Conforme já mencionado, quem conta a história de A gloriosa família - o 

tempo dos flamengos é um narrador-personagem que interfere no enredo e relata os 

sete anos de dominação holandesa em Angola, focalizando a família Van Dum. Trata-se 

de um escravo mudo, que se apresenta como um presente ofertado pela Rainha Jinga: 

 
Baltazar estava no começo de suas atividades comerciais. Em duas ou 

três excursões tinha conseguido algumas peças, que é o que somos de 
fato. (...) Baltazar deu uma volta, aparecendo pelo norte do território 

da soberana, dizendo que era mafulo e vindo diretamente do Pinda, no 

reino do Kongo. Jinga se deixou enganar. Fizeram negócios e em 
termos ainda mais favoráveis, pois a rainha queria mostrar como eram 

benvindos todos os que se opunham aos portugueses. E para mostrar 

isso me deu de presente a Baltazar Van Dum, eu, uma das suas 

propriedades mais preciosas, filho de uma escrava lunda, é certo, mas 
também de missionário napolitano, louco pelo mato e pelas negras, 

que ela mandou matar, dizem sem prova nenhuma, talvez por me ter 

gerado, pois provocou grande escândalo na corte um padre que dizia 
uma coisa e fazia outra. (PEPETELA, 1999, p.24)  

 



A fala transcrita nos revela um momento de autodescrição; o narrador- 

personagem se vê como uma “propriedade preciosa”, ainda que fosse uma “peça, de 

fato”. Alia em si, paradoxalmente, o valor e o desvalor, a liberdade e a escravidão, a fala 

e a mudez, tensionamentos esses que tornam a condução do romance e a autopercepção 

do narrador elementos peculiares. 

É importante destacar ainda, que Baltazar apenas foi presenteado por Jinga 

devido ao fato de fingir ser inimigo dos portugueses. A rainha é mostrada pelo narrador 

como uma figura poderosa, estratégica, o que vem a corroborar seu próprio valor, visto 

que, anteriormente, pertencia a ela. 

  Em variados pontos do romance o escravo exalta a figura da rainha: 

 
Foi muito ousada a maneira como Baltazar Van Dun aproveitou sua 

ascendência flamenga para enganar a rainha, que de fato detesta que a 
tratem assim, pois ela diz é rei, porque só o rei manda e ela não tem 

marido que mande nela, ela é quem manda nos muitos homens que 

tem no seu harém e que chama de minhas esposas. É Rei Jinga 

Mbandi e acabou. (...) Jinga fazia guerra aos portugueses, ainda faz. 
Os portugueses dizem ela é canibal, uma víbora em que não se pode 

confiar, mas eu tenho outra versão. Aliás, ainda não vi inimigo 

desconsiderado demônio. (PEPETELA, 1999, p. 23) 
 

É interessante notar que Cadornega, personagem, caracteriza Jinga como uma 

figura notável, contrariando os ânimos de outros homens que, durante uma conversa, 

buscavam diminuir seus feitos 

 
– Os cortesãos riam de felicidade com a desfaçatez da rainha e os 

estrangeiros ficavam muito impressionados com o seu poder. 

Consegue sempre insinuar a ideia de que é a mais forte e tudo alcança. 
Temos de lhe render homenagem, é diabolicamente inteligente e hábil. 

Gostei de ouvir o alferes Cadornega, homem de letras e de 

pensamento, reconhecer o mérito do meu rei, sendo o inimigo mais 
odiado. Odiados são os que têm algum valor, desprezados não. Mas 

não parou ali a demonstração de respeito de Cadornega em relação a 

meu rei Jinga, pois continuou para meu secreto regalo. (PEPETELA, 

1999, p. 262). 
 

Ao identificar o alferes como “homem de letras e de pensamento”, ou seja, como 

o prototípico historiador eurocêntrico, tendencioso à diminuição do homem negro, o 

narrador destaca que tal postura é uma exceção diante do mérito inegável de Jinga. De 

acordo com Selma Pantoja, Cadornega, como cronista, atribui à rainha, em seus 



escritos, descrições ligadas à astúcia e ao desejo de poder, além de reconhecer sua 

postura estrategista, contrariamente a outros militares do período: 

 
Algumas fontes e referências bibliográficas, como elucidamos, trazem 

o feminino como impedimento para liderança. Contudo, na obra 
“História Geral das Guerras Angolanas” Cadornega demonstra 

respeito às impressionantes habilidades da rainha como governante e 

negociadora. Tece suas impressões delimitando atividades bélicas, e 

não rituais ou preceitos que fugissem às convenções católicas, como o 
fez, por exemplo, Cavazzi de Montecúccolo ao associar Nzinga 

Mbandi a bruxarias, considerando os rituais africanos como 

demoníacos e condenando-a como inapta a liderar. Ou ainda, o 
governador Fernão de Souza, que anseia por desapossá-la por questões 

atreladas a formações de exércitos que poderiam ameaçar os 

territórios considerados estabilizados por Portugal em Angola. Por 

isso mesmo as autoridades militares a descreveram, na documentação 
portuguesa da época em que ela viveu, no século XVII, como a grande 

inimiga a ser vencida. (PANTOJA, 2011, p.69). 

 

Ainda que o romance esteja centrado no contraponto que o escravo analfabeto 

concebe, ao ressignificar a história escrita a partir da margem, mostra-se importante 

ressaltar que as percepções de Cadornega sobre Jinga, em A gloriosa família - o tempo 

dos flamengos (não somente as que tece como personagem, mas também como fonte de 

pesquisa historiográfica), mostram-nos que a própria cultura eurocêntrica apresenta 

brechas quando se trata da tentativa de construção da outridade. Nesse sentido, por meio 

de tal abordagem literária, “o que se interroga não é simplesmente a imagem da pessoa, 

mas o lugar discursivo e disciplinar de onde as questões de identidade são estratégica e 

institucionalmente colocadas” (BHABHA, 2007, p. 89), especialmente quando 

pensamos tal posição de rainha e negociante em um contexto marcado pela 

predominância de homens brancos e europeus avançando em territórios africanos para 

desenvolver suas conquistas imperialistas. 

Numa sociedade em que a mestiçagem se fez em grande medida a partir do 

estupro de mulheres negras, relegadas à objetificação, a rainha mostra-se como uma 

ameaça aos discursos eurocêntricos e sua existência representou um golpe na tradição 

histórica lusitana, haja vista que, dada sua fulcral importância para a política local da 

época, os registros oficiais não puderam sufocar sua imagem. A única saída para os 

historiadores, portanto, fora a atribuição de estigmas que perpetuaram a construção de 

uma figura negativa em torno da rainha, numa tentativa de minimizar seus feitos. A 

efabulação literária, assim, surge como um evidente elemento do registro 



historiográfico, o que nos permite notar que o narrador mudo / emudecido distancia-se 

dos cronistas portugueses devido à sua condição subalterna, não à imaginação que o 

alimenta. 

Da mesma maneira como testemunha fatos sobre Van Dum, o narrador também 

testemunha fatos relativos a Jinga; entretanto, as versões que ele tece sobre a atuação da 

rainha, destacando seu posicionamento estratégico e a força de sua liderança ao 

combater os portugueses são consideravelmente opostas às versões que apresenta sobre 

Van Dum, visto que tende à ridicularização não somente do protagonista, mas do 

colonizador, de forma mais ampla: 

 
Lembro, o meu rei, que é a rainha Jinga, sempre dizia, era eu muito 
pequeno mas já percebendo algumas coisas, os brancos têm muita 

fome de ouro e de prata, chegam a um sítio e perguntam logo, não por 

comida, mas por ouro. Um dia vou obrigar um a comer isso em grande 

quantidade. Para ver se fica mais feliz. Ou se come até morrer 
(PEPETELA, 1999, p. 37). 

 

O fato de o narrador trazer uma fala de Jinga é importante como forma de 

testemunho e aprendizado, especialmente ao considerarmos a dimensão essencialmente 

polifônica do trecho como marca da tradição oral, que se liga ao aprendizado 

transmitido de geração em geração. Amadou Hampaté Bâ, em seu artigo A tradição 

viva, reforça a importância de atentarmos para tradição oral presente no continente 

africano, se pretendemos analisar quaisquer aspectos daquelas culturas. Segundo o 

autor:  

 
Nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos 

africanos terá validade a menos que se apoie nessa herança de 
conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitidos de boca a 

ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. (...) Entre as 

nações modernas, onde a escrita tem precedência sobre a oralidade, 
onde o livro constitui o principal veículo da herança cultural, durante 

muito tempo julgou-se que povos sem escrita eram povos sem cultura. 

(BÂ, 1980, p. 181) 

 

Hampaté Bâ destaca que devemos considerar o valor da função da memória bem 

como a ligação entre o homem e a palavra nas culturas africanas, que possuem um 

caráter de força equivalente ao da escrita nas culturas ocidentais de um modo geral. 

Segundo a tradição malinense acerca do mito da criação, assim como em diversas 

culturas africanas, Maa Ngala, o Criador, teria depositado em Maa, o Homem, as três 



potencialidades do poder, do querer e do saber, contidas nos vinte elementos dos quais 

ele foi composto. Entretanto essas forças, das quais o Homem é herdeiro, permanecem 

silenciadas dentro dele, ficando em estado de repouso até que a fala venha colocá-las 

em movimento. Vivificadas pela palavra divina, essas forças começam a vibrar e 

tornam-se numa primeira fase, pensamento; numa segunda, som e numa terceira, fala. A 

associação entre palavra e vida, portanto, amplia a importância da presença de Jinga no 

romance como confirmação de sua importância para a sociedade angolana como 

presença ainda viva da resistência.  

Notemos que a perspectiva de Jinga é trazida à obra pelo escravo, o que nos 

mostra a construção de um prisma diferente em relação às apresentadas sobre ela pela 

historiografia portuguesa. Nesse sentido, Pepetela indica-nos que um dos elementos de 

construção das categorias subalternas, no contexto angolano, é justamente a escrita 

historiográfica portuguesa, que buscou silenciar os testemunhos e saberes orais, 

fortemente vinculados à perpetuação, ou seja, à sobrevivência dos saberes ancestrais. 

O paradoxo da mudez do escravo que tudo vê e conta é a forma de inserção da 

perspectiva da margem na narrativa, trazendo à tona a crueldade da ação colonialista, 

em especial no tocante à reificação do negro. Seu silenciamento está ligado à 

naturalização do apagamento e, consequentemente, da morte física, cultural, discursiva 

e histórica promovida pelos portugueses durante séculos em Angola.  

A ligação entre palavra e vida, bem como entre silenciamento e morte é, 

portanto, uma importante chave de leitura para compreendermos a construção do 

narrador: ainda que não fosse mudo de nascença, continuaria submetido aos processos 

de emudecimento que perpassam sua condição de sujeito escravizado. Por meio de tal 

figura, Pepetela reforça a marginalização operada pela destituição da palavra, 

reforçando tal fator como elemento crucial para a construção da subalternidade. 

O narrador é apresentado como um ser sem voz, escrita ou sequer nome próprio, 

fatores que ampliam a representação artística dos processos de invalidação discursiva, 

despersonalização e, consequentemente, apagamento social dos milhares de homens e 

mulheres que, durante séculos, foram concebidos apenas como “peças”, e não como 

indivíduos. O mesmo discurso historiográfico que marginalizou tais sujeitos, por outro 

lado, imortalizou “heróis” cujos nomes e biografias resistem à passagem dos tempos por 

meio de escritos, bustos, pinturas, datas comemorativas e homenagens diversas. 



A ironia na obra está justamente no fato de a voz anônima ser a que reorganiza a 

história a partir de uma consciência crítica e parcial inconcebível na História tradicional. 

Ao contrário do cronista da História Geral das Guerras Angolanas, o escravo-

cronista faz parte da história trágica da escravidão, do apagamento cultural do 

colonizado no tinteiro do colonizador. Pelo olhar do negro, a narrativa expõe toda 

violência e perversidade, os desmandos do poder e da desordem social que caracterizam 

o mundo da escravidão e as relações interraciais na sociedade angolana.  

Um ponto a ser destacado, nesse sentido, é a comparação que o narrador faz 

entre o embarque de prisioneiros portugueses e o de escravos para o Brasil. Quando os 

holandeses invadem Luanda, há assassinatos, estupros, saques e outros ataques aos 

brancos. Alguns sobreviventes conseguem fugir para o interior, outros são capturados e 

enviados para Pernambuco: 

 
Aquela gente toda a embarcar sem nada num veleiro bastante 

pequeno, sem um piloto experiente e com pouca água e comida, era 

espetáculo de cortar o coração aos amigos. Havia alguns prisioneiros, 

hoje andrajosos, que tinham sido poderosos senhores e elegantes 
damas. Outros foram menos importantes, mas todos com posses, pois 

eram brancos e a cor sempre era uma garantia. (...) O espetáculo era 

deprimente, pois muitas mulheres choravam os maridos mortos ou 
perdidos pelo mato, os maridos choravam as mulheres que tinham 

tardado em Massangano ou Cambambe ou Muxima, as crianças 

choravam pelos pais, e todos choravam pelo que deixavam. 

(PEPETELA, 1999, p. 74-75) 
 

Embora reconheça que o episódio seja chocante e doloroso, afirma em seguida 

que não havia lágrimas ou pesares quando se tratava do envio de escravos, nas mesmas 

condições, para serem vendidos como peças. Quando se tratava da diáspora forçada do 

homem branco, havia revolta e comoção; no caso do negro angolano, que durante 

séculos foi enviado a vários países como mão de obra, indiferença e naturalização da 

violência física, psicológica e cultural: 

 

Era, no entanto, bastante diferente de uma partida de escravos. Os 

escravos seriam muito mais e todos acamados no mesmo 

compartimento, mas não me refiro ao número. Os escravos iam 

acorrentados e calados, numa passividade para lá do desespero. E uma 
partida de escravos não tinha público, só interessava ao comerciante 

que os despachava, ninguém pararia para ver uma chalupa cheia de 

escravos a caminho de um barco negreiro. Estes prisioneiros brancos 
conseguiam despertar pena mesmo nos que se consideravam seus 



inimigos. Os prisioneiros negros nem isso, só a indiferença que as 

coisas alheias geram. (PEPETELA, 1999, p. 75) 
 

De acordo com Linda Hutcheon, “a metaficção historiográfica procura 

desmarginalizar o literário por meio do confronto com o histórico, e o faz tanto em 

termos temáticos como formais” (HUTCHEON, 1991, p. 145). Nesse sentido, o 

romance revela faces omitidas e proporciona novas perspectivas dos fatos históricos não 

apenas a partir da descrição de temas ou costumes urbanos, mas pelos próprios 

elementos que compõem a narrativa, destacando-se, claramente a elaboração de um 

escravo destituído da possibilidade de fala.  

Dessa maneira, Pepetela apresenta-nos uma impossibilidade de base 

essencialmente metaficcional: o narrador que, embora destituído de fala e escrita, detém 

o poder da palavra e conduz a apresentação dos fatos que envolvem a família Van Dum.  

Seu silenciamento, curiosamente, torna-se a brecha para que seja possível presenciar 

acontecimentos e imaginar outros, acrescentando-os aos fatos perpetuados pelo discurso 

historiográfico: 

 
Ninguém mais percebeu, só eu, mas ninguém tem o meu faro para 

detectar insignificâncias escondidas na cabeça das pessoas. Às vezes 
essas coisas escondidas não são tão insignificantes assim, acabam por 

explicar acontecimentos futuros. Muitas vezes tão no futuro que as 

ligações não se fazem, ficam escondidas em repouso, até que alguém 
cosa as pontas. Sucede provavelmente com certa frequência não surgir 

alguém com esse talento de coser pontas e o conhecimento se perde. 

(PEPETELA, 1999, p. 115)  
 

O “talento para coser”, portanto, estende-se aos leitores e também aos escritores, 

que ressignificam a história angolana para perspectivar o pós-independência como uma 

extensão de seus percursos e desdobramentos. É a partir da figura do escravo 

emudecido, portanto, que estudaremos a transposição metafórica dos tensionamentos 

enunciativos que envolvem palavra e poder em A gloriosa família - o tempo dos 

flamengos, compreendendo que o narrador, de quem foi tirada a possibilidade da voz, 

da vontade e da personalidade, subverte sua posição marginal para agir livremente.  

Ao jogar com a mudez do narrador, projeta-se um olhar que rompe com o legado 

cultural e confere legitimidade à fala de um sujeito violentado nos planos físico, 

psicológico e discursivo pela escravidão. Importa destacar que ao falar sobre Jinga, Van 

Dum, Cadornega e outros personagens, acaba por refletir sobre a própria condição dúbia 



de escravo e senhor. O narrador, inserido em um processo assimilatório reproduz a 

certeza de que não é um ser humano e, logo, não deve ter julgamentos de valor ou 

emoções. O que vemos durante o fluxo narrativo, no entanto, é uma revolta latente 

contra o sistema que o oprime. 

Thomas Bonnici anuncia que o discurso, escrito ou oral, jamais poderia estar 

livre das amarras do período histórico em que foi produzido. Ou seja, “o discurso está 

inerente a todas as práticas e instituições culturais e necessita da agência dos indivíduos 

para poder ser efetivo” (BONNICI, 2005a, p. 257). Por meio da mudez metafórica do 

narrador que traduz o silenciamento a que foram submetidos os colonizados 

transformados em escravos, Pepetela valida o que Bonnici chama de “agência” (2005a): 

 
O colonizado fala quando se transforma num ser politicamente 

consciente que enfrenta o opressor. (...). Materializa-se, portanto, o 
processo de agência, seja a capacidade de alguém executar uma ação 

livre e independentemente, vencendo os impedimentos processados na 

construção de sua identidade. Nos estudos pós-coloniais, a agência é 

um elemento fundamental, porque revela a autonomia do sujeito em 
revidar e contrapor-se ao poder colonial. (BONNICI, 2005a, p. 231) 

 

Tal construção, no romance, faz com que o sujeito emudecido, em lugar de um 

homem, seja transformado em objeto a ser ostentado:  

 
Basta um olhar para eu saber o que quer o meu dono. E ele foi muito 
claro no princípio da nossa relação, andas sempre atrás de mim, vais 

onde eu for, pronto, não foi preciso mais nada, nunca ouvi um berro. 

(PEPETELA, 1999, p. 188).  

 

Durante todo o romance somos lembrados do lugar ocupado por esse narrador 

que, devido à condição de mudo e analfabeto, pode falar de um ponto de vista 

alternativo ao de seu dono. Sendo assim, o criado-mudo funda outra discursividade, um 

lugar de libertação onde se possa prefigurar um cenário que interroga incessantemente o 

que está sedimentado pelos discursos oficiais. 

A partir dos estudos de Spivak e Bhabha sobre a subalternidade, observa-se que 

a voz narrativa do escravo, indicando a expressão do subalterno, encontra espaço em A 

gloriosa família - o tempo dos flamengos, no sentido de uma apropriação das frestas 

deixadas pela história, traz “a possibilidade que tem o subalterno de propor e executar 

uma, outra fala, diferente da que está posta” (BHABHA, 2007, p. 124).  



A saga da família, portanto, é desvelada pelo escravo que, mesmo excluído da 

“civilização”, está presente como testemunha de grande parte do que se passa no núcleo 

Van Dum:  

 
Mal viram Baltazar Van Dum, as crianças vieram logo a correr. (...) 

Está tudo bem, está tudo bem, ia dizendo Baltazar ao bando de 

homens, mulheres, jovens e crianças, que o rodeava, todos seus filhos. 
A maior parte paridos de D. Inocência, outros feitos no quintal, cujas 

mães escravas já tinham atravessado o mar, exigência da esposa 

oficial pela lei da Igreja. Os filhos todos eram mulatos, como eu, mas 

havia tonalidades diferentes e uns tinham olho azul, outros verde e 
ainda outros castanho. Do casamento tinha ele oito filhos, do quintal o 

número era incerto. (PEPETELA, 1999, p. 21) 

 

Apesar de aparentemente despretensiosa, a fala do escravo revela importantes 

informações sobre a constituição familiar: Van Dum tinha muitos filhos, parte frutos do 

casamento, parte frutos de traições com escravas expulsas de casa, como forma de 

castigo. Os filhos ilegítimos eram muitos, e as variações físicas indicam que a 

mestiçagem se fazia fortemente presente.  

A família Van Dum, assim, representa a própria estratificação da sociedade 

colonial luandense: somente eram vistos como legítimos aqueles que se adequam a 

padrões culturais europeus, ou seja, a esposa reconhecida pela igreja católica e seus 

filhos. Os demais, de “número incerto”, são relegados pela própria família e moram no 

quintal, com condições de vida e atuações diferentes em relação aos filhos da casa.  

São exploradas, assim, importantes assimetrias que marcam a formação 

angolana, tais como raça, religião, origem, gênero e status econômico. Os lugares 

sociais são determinantes para que um indivíduo possa ser visto como sujeito, e não 

como instrumento. A casa e o quintal são espaços de poder, bem como de trocas 

simbólicas e materiais entre os membros da família, que representam tanto a 

microestrutura de dimensão doméstica como a macroestrutura de dimensão política, 

cujos processos de representação obedecem à lógica do colonialismo.  

A narrativa se inicia com o apavorado protagonista, Van Dum, diante da 

possibilidade de ir para a forca, visto que era simultaneamente aliado dos portugueses e 

dos flamengos. Segundo o narrador, “os mafulos ocupavam Luanda há cerca de cinco 

meses e já começavam a mudar o nome das coisas. Assim se sentiam mais confortáveis, 

vá lá entender o porquê” (PEPETELA, 1999, p. 14). Dessa forma, Baltazar via-se numa 



situação extremamente delicada, visto que poderia ser apontado como traidor por ambos 

os lados. 

A epígrafe do romance estabelece uma curiosa ponte com o tom irônico da 

ficção de Pepetela; embora se trate de um excerto da História geral das guerras 

angolanas, de Antônio de Oliveira Cadornega, a pretensa seriedade do discurso 

histórico mostra-se imbuída de um tom levemente cômico ao apresentar Baltazar Van 

Dum: 

 
Em a cidade assistia hum homem por nome Baltazar Van Dum, 

Flamengo de Nação, mas de animo Portuguez que havia ido dos 

primeiros Arrayaes para a Loanda com permissão de quem governava 
os Portuguezes, o qual esteve posto em risco de o matarem os 

Flamengos (...) Hum Cidadão, por ver se por sua via podiamos haver 

algumas intelligencias de que passava entre o Flamengo, (...) vendo o 
perigo em que estava, o avizou secretamente, em como o hião  a 

prender, e o porquê; que viesse logo dar parte ao Senhor Director. (...)  

Chegado que foi ao Collegio onde o Director rezidia, lhe deo parte de 

haverem chegado aquelles Negros de Masangano com a carta ainda 
fechada; olhou o Director para elle, dizendo-lhe ah! Van Dum, Van 

Dum, Van Dum! A tua Cabeça, a tiveste mui arriscada... (PEPETELA, 

1999, p. 9) 
 

A escolha dessa epígrafe vai ao encontro do tom sarcástico do próprio narrador, 

visto que, na conjugação criada entre a citação e a narrativa propriamente dita, a feição 

incomum do trecho de Cadornega dialoga com o olhar irônico do escravo mudo para 

empreender um projeto de dessacralização do cânone que sustenta o discurso histórico 

oficial. 

Jurado de morte por traição ao seu povo de origem, Baltazar busca reverter a 

situação, convencendo os dirigentes de que a situação não passa de um mal-entendido e 

que ele está a serviço dos novos donatários de Luanda. Ao final da difícil tarefa estava 

Van Dum molhado nas calças, devido ao medo de ser punido:  

 
O meu dono começou a andar para casa e eu fui atrás, era para isso 

que existia. Não falou ao major da mijada que dera nos calções, devia 
ter vergonha. Mas era evidente. Eu não vi, quem sou eu para entrar na 

casa onde despacham os nobres diretores da majestática Companhia 

das Índias Ocidentais? Tinha uma certa curiosidade de conhecer o 
diretor Nieulant. Diziam ser o melhor dos dois representantes da toda 

poderosa Companhia, fundada para colonizar os territórios à volta do 

Atlântico. (PEPETELA, 1999, p.14).  
 



O tom jocoso do trecho traz à tona, portanto, as limitações de um sujeito preso 

ao jogo de aparências, próprio daqueles que buscam manter seu status social por meio 

de uma pretensa austeridade. É válido notar que a epígrafe, por sua vez, não é 

invalidada pela narrativa ficcional, visto que entrelaça um olhar alternativo que acaba 

por reafirmar a perspectiva já apresentada no texto historiográfico. Esse fato, 

transformado pela ficção, amplia a própria verdade histórica, embora a narrativa venha a 

subvertê-la em outros pontos do enredo, especialmente quando se trata da 

ridicularização de Van Dum. Trata-se de um jogo que faz com que o leitor, desde o 

início da obra, permaneça atento à forma como Pepetela reinscreve o discurso histórico, 

visto que ora o confirma, ora o ironiza. 

Conhecedor dessa e de outras situações constrangedoras, presenciadas ou 

imaginadas, o escravo mudo esclarece para o leitor que está seguro quanto à 

possibilidade de presenciar e de narrar os fatos, já que Van Dum não o concebe na 

posição de testemunha: 

 
A tropa que ia prender o meu dono descia pela Calçada dos 

Enforcados. Assim, nós desencontramos, como mandara o major 
Tack. E o meu dono salvou a cabeça. Apenas mijou os calções. E só 

ele e eu soubemos, pois o mijo deve ter pingado diretamente para 

dentro das botas, que esconderam o delito. Se caísse na alcatifa do 
Diretor, seria bem mais grave. E o meu dono não sabe que eu sei. 

Como, não sabe muitas outras coisas. Eu sei, é o que importa. 

(PEPETELA, 1999, p. 33) 

 

Em seguida, fica claro que Van Dum ocultaria a situação: 

 
Tive esperanças que Baltazar contasse aos amigos que tinha mijado. 

Ele bem fez o gesto característico, o inclinar para frente na mesa, o 
baixar a voz em hesitação, mas depois se ergueu com aquele 

sorrisinho orgulhoso que tinha, de fazer estremecer o bigode, e me 

desiludi. Nunca ia contar isso a ninguém, até o ocultou da mulher, não 

mudando de calções para que secassem clandestinamente no corpo 
(PEPETELA, 1999, p. 34). 

 

Apesar de o narrador afirmar constantemente que não pretende falar de sua vida, 

mas sim da vida de seu dono, acaba por isso mesmo enfatizando sua marginalidade 

como uma condição a todo tempo confirmada pelas ações dos membros da família e dos 

demais personagens. Devido à pretensa incapacidade de expressão, o homem branco se 



considera livre para agir como bem entender, visto que o silenciamento do oprimido 

garantirá a permanência do opressor em posição de privilégio.  

O trecho a seguir, portanto, acaba por representar a forma como o colonizador 

percebe o negro como um sujeito amordaçado, livrando o europeu de futuras 

culpabilizações: 

 
– Desculpe, amigo Van Dum, mas tenho uma pergunta há anos para 
lhe fazer e depois sempre acontece qualquer coisa que me distrai e não 

a faço. Mas é a seguinte. Tem tanta confiança assim neste seu escravo 

mulato? Porque ele anda sempre consigo e ouve todas as conversas. 

Não tem medo que ele acabe por revelar algum segredo?  
O meu dono deu uma gargalhada que acordou os espíritos em 

descanso no cimo da mangueira. Olhou para o meu lado mas nem 

chegou a completar o movimento de modo a me encarar de frente, 
seria a terceira vez na vida talvez. E respondeu com o maior à-

vontade, em tom até um tudo nada acima do normal:  

– Não tem perigo. É mudo de nascença. E analfabeto. Até duvido que 

perceba uma só palavra que não seja de kimbundu. Sei lá mesmo se 
percebe kimbundu... Umas frases se tanto! Como pode revelar 

segredos? Este é que é mesmo um túmulo, o mais fiel dos confidentes. 

Confesse-lhe todos os seus pecados, ninguém saberá, nem Deus. 
(PEPETELA, 1999, p. 393)  

 

Tal argumentação demonstra o pensamento do homem branco, pondo em 

evidência a crença de que o escravo seria um objeto ou animal, não uma pessoa dotada 

de sentimentos, atitudes ou senso crítico. Prevalece o ar de superioridade por parte dos 

senhores brancos, que subestimam a humanidade e a capacidade intelectual do narrador, 

o que vem a ser refutado pela subversão empreendida pelo narrador no tocante ao 

apagamento que lhe é imposto.  

O uso da palavra “túmulo” também é importante, visto que se trata de uma 

expressão que significa não apenas o silêncio, mas intrinsecamente a morte. Vagando 

pelas ruas de Luanda e por outros espaços do território angolano, na esteira de seu dono, 

transformara-se num morto-vivo, num cazumbi capaz de fazer ressurgirem, dos 

mistérios da pemba, as histórias que, tal como ele, se imaginavam mortas, mas estavam 

apenas sufocadas.  

É espreitando os corredores da morte, recriando restos e revelando o 

desconhecido, que o seu discurso sem voz se fará reconhecer, questionando as versões 

consagradas da história e fazendo emergir sentidos marginais que se encontravam 

silenciados. Dessa forma, por meio do pó mágico o silêncio se transforma em palavra, 



ou seja, a própria arma utilizada pelo colonizador para solapar o colonizado é subvertida 

para trazer vida ao ponto de vista do escravo emudecido. 

Como observa Ana Mafalda Leite: 

 
Narrador personagem, a sua personalidade nunca se destaca muito ao 

longo da história. Tem uma breve biografia e alimenta-se das histórias 

dos outros, bem como de uma outra sombra, que o manipula, o autor.  
Irônico, atento, minucioso, este escravo liberto vagueia como um 

espírito às margens de todos os factos, as recônditas ilhas da 

imaginação de cada personagem, os esconsos lugares do saber e da 

informação, qual curioso Mr. Watson nas pistas de um enredo a 
descobrir. Só que ele já conhece o fim da intriga, e os presumíveis 

culpados. Ele sabe tudo, atravessa os vários campos do saber, desde a 

arquitetura, à política, à religião, ao amor. Um filósofo, um pensador, 
este escravo... Mas mais do que isso, um cronista, atento relator da 

História. (LEITE, 2009, p. 109 - Grifos nossos) 

 

O narrador, embora mudo e analfabeto, é astucioso e arguto, demonstrando 

grande inteligência ao acompanhar a vida de seu dono. Assim, ao invés de diminuir o 

escravo narrador, Pepetela potencializa a condição dos vencidos pela perspectiva irônica 

do “morto-vivo” que acompanha Baltazar Van Dum. O narrador apropria-se dos 

sentidos e valores da própria escrita para ganhar vida como narrador não-autorizado por 

Van Dum, minando as perspectivas fixas dos discursos oficiais. 

Em uma de suas obras mais conhecidas, Vigiar e punir, de 1975, Michel 

Foucault investiga o modo pelo qual o poder é capaz de produzir subjetividades 

adequadas às formas sociais, especificamente tratando-se do capitalismo. No conjunto 

de suas reflexões inscrevem-se as análises sobre o biopoder, conceito pelo qual ele 

entenderá as práticas, surgidas no ocidente moderno, voltadas à gestão e regulação dos 

processos vitais humanos por meio de duas formas: a primeira refere-se aos dispositivos 

disciplinares encarregados do extrair do corpo humano sua força produtiva; a segunda, 

por sua vez, volta-se à regulação das massas, utilizando-se de saberes e práticas que 

permitam gerir taxas de natalidade, fluxos de migração, epidemias e aumento da 

longevidade, por exemplo. 

 Nesse quadro, o corpo seria uma realidade política por excelência, meio através 

do qual o poder se atualiza e se legitima. Nesse sentido, o poder, para o filósofo francês, 

é sempre visto a partir de sua microfísica, de sua incidência sobre os corpos individuais 

nas práticas cotidianas, visto que “as relações de poder penetram os corpos” 

(FOUCAULT, 2014, p. 228). 



Ao invés de assumir a forma de lei, o poder mostra-se como relação de forças, 

numa dinâmica difusa. Qualquer interação humana, como a produção de saber ou as 

relações familiares – conforme nos indica o romance analisado – constitui uma relação 

de poder. Para Foucault, o poder não interfere na vida dos indivíduos de cima para 

baixo, mas sim de forma circular, pois se desenvolve por meio de pequenas técnicas, 

sujeitos e instituições que atuam em todas as áreas da sociedade. Dessa forma, não 

estaria concentrado apenas na figura do Estado ou de um soberano, pois: 

 
Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a 

multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 

exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de 
lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os 

apoios que tais correlações de força encontram uma nas outras, 

formando cadeias ou sistemas ou, ao contrário, as defasagens e 
contradições que as isolam entre si. (...) O poder está em toda parte; 

não porque englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares. 

(FOUCAULT, 1985, p. 121)  
 

Diante do peculiar narrador do romance analisado, inevitavelmente somos 

levados a pensar a respeito da economia da região, orientada, na época, pela negociação 

de mercadorias humanas. Alianças, trocas e disputas políticas estavam fundamentadas 

na busca por essa mão-de-obra que, se por um lado era extremamente valorizada 

comercialmente, por outro ocupava o último patamar da hierarquia social luandense: 

 
O pesadelo da história, retratado em A Gloriosa Família, se configura 
pelos inúmeros ataques de febre amarela, pelo despedaçamento das 

sociedades tradicionais via invasões estrangeiras, pela exportação de 

pessoas como objetos, pelo enfrentamento desigual: armas de fogo 
contra armas brancas; pelo esfacelamento das famílias: os filhos ficam 

e as mães são enviadas como escravas; pela perseguição aos religiosos 

locais, pelos castigos e crueldades impostos principalmente pelos 
portugueses à cultura local; pelo apagamento do “eu” do homem das 

sociedades tradicionais, pela restrição de suas crenças e valores 

culturais; pela escravização: o homem tornado objeto, mercadoria, 

totalmente dominado e silenciado pelo colonizador. (MANTOLVANI, 
2010, p. 48) 

 

A partir de tal compreensão torna-se necessário, ainda, abordar a teorização do 

denominado “poder disciplinar”, que atua sobre os corpos dos indivíduos, através das 

instituições disciplinares, tais como igrejas, escolas, fábricas, empresas e, em última 

instância, a prisão. Essa dinâmica em muito dialoga com a escravidão empreendida 



pelos portugueses em África, visto que o processo de assimilação se desenvolvia por 

todas essas frentes. Assim, fica claro que: 

 
o poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se 

apropriar e de retirar, tem como função maior adestrar; ou sem dúvida 
adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. (...) Adestra as 

multidões confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para uma 

multiplicidade de elementos individuais – pequenas células separadas, 

autonomias orgânicas, identidades e continuidades genéticas, 
segmentos combinatórios. (FOUCAULT, 2007b, p. 143 - Grifos do 

autor) 

 

Partindo das reflexões de Foucault, o pesquisador italiano Giorgio Agamben 

analisa a estrutura da soberania tendo como foco a vida do indivíduo como membro de 

um Estado. O pertencimento a uma comunidade acarreta, para o ser humano, a 

experiência política, que abrange quase todos os aspectos do convívio social e, mesmo, 

da formação subjetiva. Dessa forma, não se restringe às noções de direitos e deveres, 

mas também trata do reconhecimento do outro como interlocutor ou como produtor de 

discursos.  

Um indivíduo cuja existência política é negada encontra-se, assim, encerrado na 

existência biológica, excluído dos direitos de cidadania – condição essa representada 

claramente pelo narrador do romance analisado, uma vez que transita entre a condição 

de criado mudo e de sujeito emudecido. É justamente a partir do escravo, entretanto, 

que temos uma percepção acerca do poder que controlava a compra e venda de negros: 

 
No fundo, estavam todos ali para o mesmo e por isso os escravos 

haveriam de ser sempre o centro de interesse principal, tivessem sido 

ou não pertença de amigos. Curiosamente eu não ficava nada 
envaidecido por esse interesse, dispensava-o até. Mas escravos devem 

apenas obedecer e trabalhar, para isso vivemos. (PEPETELA, 1999, p. 

68) 

 

Quando a identidade cultural é negada a um indivíduo, resta-lhe apenas o corpo 

reduzido à condição de animal. Assim, o poder soberano produz zonas de (in)diferença 

e a possibilidade de distinção entre corpo biológico e corpo político, bem como entre o 

que é digno de comunicação ou não está comprometido, pois 

 
Tal indistinção está na origem da própria política, e demanda a 

constante presença da decisão soberana para instituir a normalidade. 
Esse poder de decisão presentifica-se também na produção de 



distinções, seja de justo e injusto, seja de pertencimento ou não à 

comunidade, como encontrado na democracia. (AGAMBEN, 2007, 
pg.72) 

 

Se a biopolítica analisa os processos que promovem e legitimam as vidas de 

cada sujeito, a necropolítica, por outro lado, complementa tal prisma ao pensar os 

processos que promovem e legitimam a morte. Nascido em 1957, em Camarões, Achille 

Mbmebe é um historiador e cientista político cuja obra possui bastante relação com o 

pensamento pós-colonial. Dessa forma, uma das grandes preocupações de Mbembe é a 

produzir e analisar uma epistemologia da África respaldada pelos seus próprios 

intelectuais, ainda que venha a ocasionalmente tomar por base intelectuais da Europa.  

A noção de necropolítica como “destruição material dos corpos e populações 

humanos julgados como descartáveis e supérfluos” (MBEMBE, 2011, p. 135) oferece-

nos a percepção de que as dinâmicas de necropoder vêm operacionalizando a leitura dos 

corpos como legítimos de direitos ou não, já que por meio dela se estabelecem as 

circunstâncias práticas do direito de matar, da permissão para viver e da exposição à 

morte. A necropolítica proporciona uma distribuição racional da morte através de 

aparatos em torno da figura do inimigo social e que garante a impunidade daqueles que 

gerem estas práticas em nome da defesa da sociedade: 

 
– A discussão era se um cristão podia dispor da vida de uma pessoa, 

ser proprietária dela e fazê-la trabalhar. Como interpretar o 

Evangelho? Havia quem defendia a ideia de a escravatura ser um 
sistema demoníaco, já condenado por Jesus Cristo. Outros diziam que 

Cristo foi omisso, lavou as mãos como Pilatos, umas vezes deu a 

entender uma coisa, outras vezes o contrário. E se esses negros 

desejarem vingança? Como nos defenderemos? (...) Fica 
automaticamente justificada a utilização de mão-de-obra escrava. 

(PEPETELA, 1999, p. 303) 

 

O trecho evidencia não apenas o controle dos corpos negros, mas a busca de 

respaldo religioso para subjuga-los e dizimá-los. As narrativas do corpo negro foram, 

historicamente, elaboradas a partir do olhar do colonizador, um olhar aliado à redução 

da vida e do corpo do colonizado em coisa, em cadáver.  

A relação de Baltazar Van Dum com os seus filhos bastardos evidencia as 

dinâmicas de controle dos corpos e (des)valorização das vidas que compõem essa 

gloriosa família. Após darem à luz as crianças do quintal, suas mães escravas eram 

vendidas sob ordem da esposa oficial e, a partir de então, esses filhos espalhados pela 



sanzala, caso viessem a ter o reconhecimento paterno e, consequentemente, o acesso à 

casa grande, conheceriam expressas restrições nesse espaço: não se sentariam à mesa 

como os demais irmãos até que o pai, por uma razão pontual, lhes concedesse esse 

direito, e não estudariam como os outros filhos; seu trânsito na casa se condicionaria aos 

trabalhos na cozinha, ao comércio negreiro e à produção agrícola.  

O escravo narrador, ao abordar as relações entre Baltazar e os filhos, 

frequentemente enfatiza as disparidades de tratamento:  

 
Na altura pensei, talvez sem grandes fundamentos, que o meu dono 

preferia pôr os filhos do quintal a tomar responsabilidades perigosas, 

longe dele, como era o caso do Nicolau com as caravanas e o tráfico, e 

o Diogo com o arimo do Bengo. Os filhos de casa pareciam 
reservados a ficarem debaixo de sua bunda, como os pintainhos, 

mesmo sem fazerem nada. (PEPETELA, 1999, p. 188) 

 

Um importante ponto do romance, quanto a tal dinâmica, surge a partir da 

análise de uma ordem dada a Nicolau, o filho mais velho do quintal, por Baltazar Van 

Dum, para que fosse sondar os soldados portugueses acabados de chegar a Luanda com 

o objetivo de reconquistar o território. O clima é de grande tensão e as pessoas preferem 

se recolher em suas casas devido à instabilidade ali instalada.  

O filho mais velho hesitou, temeroso, mas não lhe restava opção senão obedecer 

às ordens do pai:  

 
Só Hermenegildo, que estava mais perto, ouviu o pai falar daquela 
maneira para Nicolau. Este correu mesmo para a falésia e começou a 

descer rapidamente. E eu pensei, seria mesmo a razão verdadeira que 

foi dada por Baltazar para escolher aquele filho numa missão de risco? 
Curiosamente era o único ali presente que foi nascido no quintal. 

Jaime nem filho era, mas casado com filha de casa, tinha estatuto de 

primeira. Seria essa a verdadeira razão? (PEPETELA, 1999, p. 395)  

 

O narrador demonstra, por meio de seus questionamentos, que o pai detinha o 

poder de deixar seus filhos do quintal viverem ou morrerem, em especial para proteger 

os moradores da casa, ainda que não fossem seus filhos. Mais do que o direito à 

existência, portanto, o controle dos corpos escravizados também determina a permissão 

para a destruição, como forma de proteção e equilíbrio social. 

Em comum, necropoder e biopoder incidem sobre o mesmo objeto, a população. 

Contudo, o necropoder analisa justamente a recomendação de agir sobre a população 



estabelecendo uma política de morte, respaldando-se pela exclusão de determinados 

sujeitos do contrato social: 

 

propus a noção de necropolítica e necropoder para explicar as várias 

maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, armas de fogo 
são implantadas no interesse da destruição máxima de pessoas e da 

criação de “mundos de morte”, formas novas e únicas da existência 

social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de 
vida que lhes conferem o status de “mortos-vivos” (MBEMBE, 

2014b, p. 161) 

 

A noção de necropoder, portanto, se estende aos espaços, às ações funções 

sociais e aos silenciamento que contribuem para populações de “mortos-vivos”. Com 

esse conceito, Mbembe interpela o conceito correlato de biopoder, desenvolvido por 

Michel Foucault, sendo que, o que se entende como seu exercício, a biopolítica, é 

basicamente a formação de uma tecnologia de controle da vida, enquanto a 

necropolítica põe ênfase sobre o controle da morte e as condições concretas em que tal 

direito foi exercido sob o racismo e a escravidão ou como tem sido aprimorado. 

Mbembe destaca o perigo de tal dinâmica ao longo do último quartel do século 

XX, em África, pois normaliza os conflitos mortíferos e as práticas de predação que 

marcam “uma nova geração de guerras”, e seus agentes, fator que se confirma quando 

pensamos os enfrentamentos que se desenvolveram no pós-independência em Angola: 

 
já não recorrem à retórica anti-imperialista ou a qualquer projeto de 
emancipação ou transformação social revolucionária, como aconteceu 

nas décadas de 1960 e 1970. Apelam a categorias morais cuja 

especificidade reside na conjugação de imaginários utilitaristas 
modernos e resíduos das concepções autóctones da vida – feitiçaria, 

riqueza e devoração, doença e loucura. (MBEMBE, 2014a, p. 162) 

 

O pesquisador observa, ainda, que as guerras contemporâneas são uma espécie 

de continuidade da violência colonial acirrada pela descolonização em que pesam 

também todas as diferenças nos termos em que se dá a ocupação pós-moderna ao 

combinar biopolítica e necropolítica. Para ele, diante da nefasta articulação de fatores 

que mantêm a lógica da guerra generalizada, mostra-se inevitável convocar Frantz 

Fanon ao debate, sendo ele referido como o pesquisador que pode efetivamente fornecer 

as bases analíticas da compreensão das violências colonial e descolonial. 



  Nesse sentido, a democracia liberal somente existe a partir da servilidade, do 

racismo, do colonialismo e do imperialismo, fator fundamental para compreendermos 

por que Pepetela retoma um período tão inicial da colonização para que possamos 

compreender as bases do avanço capitalista em Angola, bem como suas facetas 

perniciosas numa contemporaneidade marcada pela distopia e por um claro avanço do 

direito e da naturalização do direito de silenciar e / ou matar.  

A África não é apenas o lugar a partir do qual Fanon e Mbembe pensam, mas 

sim o próprio tema de seus pensamentos. Ao dialogarmos com pesquisadores que se 

apresentam de modo afrorreferenciado podemos pensar como a necropolítica contribui 

para o apagamento e a morte daqueles que foram reificados pela empreitada colonialista 

e os que são reificados pela empreitada capitalista, visto que a partir do escravo 

emudecido Pepetela explora os pontos de articulação entre necropoder e subjetividade e 

nos faz refletir sobre tal dinâmica atualmente, no país. Se o narrador desloca-se como 

narrador e personagem ou senhor e servo, desloca-se também temporalmente, visto que 

os processos de emudecimento e morte perpassam as relações e os jogos de poder na 

Angola contemporânea. 

Uma importante faceta dessa violência pode consistir no silenciamento dos 

sujeitos marginalizados e, segundo o pesquisador António Sousa Ribeiro: 

 
No discurso literário é possível concretizar a representação da 

experiência invisível, a possibilidade do testemunho reside na 
dimensão literária, isto é, só a transposição para um outro patamar de 

significação permite fazer justiça à densidade da violenta verdade. 

(RIBEIRO, 2013, p. 26) 
 

A (des)construção do emudecimento, como performatividade, é, portanto, fator 

essencial da transposição metafórica analisada, visto que, de acordo com Bhabha: 

 
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, 2007 p. 20-21) 
 

Nota-se que o criado mudo, paradoxalmente, tem em sua condição 

marginalizada a liberdade de narrar. Nas próprias palavras de Pepetela a construção 

dessa instância narrativa é: 

 
uma forma de fazer mais próximo de o próprio autor. Recorri à 

imaginação do escravo para encobrir os vazios, um problema de todo 
romance histórico. Neste livro há uma ligação muito forte entre o 

narrador e o autor. (PEPETELA apud CHAVES; MACÊDO, 2009, p. 

43).  

 

A ausência da voz, elemento central da transposição metafórica analisada, 

singulariza narrador de A gloriosa família - o tempo dos flamengos, visto que 

alimenta o aguçamento do sentido da audição e a necessidade de expressão por parte 

deste personagem. O estatuto de subalternidade representa invisibilidade, pois tratamos, 

nas palavras de José Manuel Pureza, de um “ausente social por excelência”. (PUREZA, 

2013, p 209)  

Nesse sentido, retomamos a importância da associação entre palavra, fala e vida, 

realizada anteriormente no capítulo, visto que é por meio do narrador de A gloriosa 

família - o tempo dos flamengos que Pepetela busca “ressuscitar” discursos e 

perspectivas solapadas pela empreitada colonial, que atuou a partir de duas facetas: 

 
A violência direta, em que existe uma clara relação entre o sujeito e o 

objeto e violência estrutural, indireta, resultante do funcionamento 

tido por normal das estruturas de regulação social.  (...) e a violência 

cultural, atuando através de mecanismos de interiorização, faz com 
que a violência direta e a estrutural pareçam corretas ou, pelo menos, 

não pareçam erradas, num  continuum de violências. (PUREZA, 2013, 

p 201) 
 

Destaca-se o fato de que o escravo emudecido tem consciência de que apenas 

posteriormente sua perspectiva receberá interlocução, o que demonstra seu 

comprometimento com um processo social que ultrapassa e ressignifica as delimitações 

temporais. Nesse sentido, as efabulações do narrador não teriam menos importância do 

que os registros historiográficos de Cadornega, por exemplo, visto que abrem 

possibilidades de reflexões mais amplas sobre a trajetória angolana. 



O mutismo, que deveria colocá-lo à margem da interação social, é justamente o 

elemento que lhe abre as portas para os bastidores do poder. À carência de voz do 

escravo corresponde o excesso de linguagem de Van Dum; a certeza de que o escravo 

era mudo e a abundância de fala do patrão permitem que ele se desnude diante de um 

mero guarda-costas de “orelhas anormalmente abertas” (PEPETELA, 1999, p. 142): 

 
Estes silêncios nunca enganam, são de quem sabe o que vai dizer, mas 
hesita no último instante, ou então provoca-os para aumentar a 

atenção de quem os ouve. O meu rei Jinga era espantosamente hábil a 

fazer e a quebrar os silêncios no momento de maior efeito. E um dia 

chegou a dizer que só os verdadeiros chefes sabem usar totalmente as 
hesitações simuladas da fala. (PEPETELA, 1999, p. 168) 

 

Entretanto, são suas próprias palavras que, por vezes, deixam escapar a profunda 

simpatia para com o sentido de sua eleição, aquele que fora potencializado muito 

provavelmente pela ausência da linguagem, o sentido da audição. Visando ao alcance de 

seus propósitos e à efetivação de sua vingança, a criação de um discurso que revelará 

um outro lado da moeda, mais vale ouvir do que ver: “(...) bastava escutar. Até preferia. 

Ficava mais bonito imaginar as expressões do que vê-las”. (PEPETELA, 1999, p. 162) 

O silêncio, para o narrador, seria mais interessante que a fala, pois é na ausência que se 

encontra a possibilidade de criação. É nesse lugar de desconstrução que a linguagem, 

paradoxalmente, afirma-se como operador da dinâmica de (des)silenciamento que 

perpassa o narrador. 

Ana Mafalda Leite, no artigo “Janus-narrador em A gloriosa família de Pepetela, 

ou o poder profético da palavra narrativa”, aponta para alguns aspectos da desenvoltura 

desse narrador-marginal, ao afirmar que o narrador deste romance quer-se assumir como 

escravo, simultaneamente personagem e testemunha de todas as personagens, “dono dos 

tempos, manipulador de uma consciência crítica da História”. (LEITE, 2009, p. 141) 

Neste contexto, a figura do escravo-narrador surge como transposição 

metafórica dos jogos de silenciamento e morte que marcaram seu tempo e o território 

por onde circulava. A mesma palavra que tinha o poder de perpetuar os feitos históricos 

também era capaz de silenciar e aniquilar as vozes subalternas.  

Torna-se importante notar, portanto, que a apropriação de tal arma destrutiva é a 

principal via para que seja possível compreender a linguagem e as habilidades em seu 

uso como vias para a composição de versões alternativas. Tal consciência ganha 



importante valor se considerarmos as diferentes expressões de oralidade e de escrita que 

permearam a ação dos revolucionários durante as guerras de independência, justamente 

por terem se apropriado tanto das tradições angolanas quanto das europeias para a 

projeção de ideais emancipatórios. Mais uma vez, por meio do narrador, podemos 

pensar como a condição cultural híbrida do sujeito angolano contribuiu para produção 

literária, jornalística, filosófica ou antropológica daqueles que se despuseram, ao longo 

da trajetória do país, a pensar novos rumos para Angola.  

A invasão de povos europeus em terras angolanas – que, em meados do século 

XVII, estão divididas entre os interesses de Portugal e Holanda – acarreta uma 

interseção de culturas claramente percebida na proliferação das línguas estrangeiras e 

das práticas religiosas. Esse hibridismo cultural, sustentado pelas bases coloniais, faz da 

habilidade no uso da linguagem, afora o poderio bélico, o principal motor das 

negociações políticas, cada vez mais tensas e intensas. Contrariando as expectativas que 

o marginalizam, o criado emudecido demonstra estar ciente dos mecanismos da 

principal arma dos conquistadores, a língua, daí sua autoridade em recontar suas 

histórias, dessacralizando-os:  

 
O engraçado eram as línguas da conversa. Se era para todos 

perceberem e participarem, utilizavam o kimbundo. Se Baltazar queria 

dizer alguma coisa confidencial a Nicolau, usava o flamengo. E se 

Nicolau ou o meu dono se dirigiam a Diogo, para só os três se 
comunicarem, o português era escolhido. Complicado para quem não 

dominava os três idiomas. Eu estava perfeitamente à vontade. Até 

podiam falar castelhano ou mesmo francês, que o sentido não me 
escaparia. (PEPETELA, 1999, p. 114) 

 

  Se Van Dum é o protagonista do romance, percebemos, com o desenrolar do 

enredo, que o escravo, em sua função de narrador, facilmente o supera quando se trata 

do potencial enunciativo, já que “Baltazar era muito pouco observador, o que ele tinha a 

menos eu tinha a mais, para compensar tudo o que ele tinha e eu nada” (PEPETELA, 

1999, p. 55). O holandês tem talento para estabelecer jogos de interesse na colônia, o 

que não se estende à capacidade de ouvir, testemunhar ou imaginar fatos, menos ainda 

de narrar ou de registrar os acontecimentos para que ganhassem alguma significação 

posteriormente.  



A transposição metafórica do silenciamento, portanto, é acrescida pelo 

analfabetismo do escravo, fator que amplia a posição de marginalidade que lhe é 

imposta. Somente a capacidade de imaginação o liberta:  

 
Tive de ficar na rua, à espera de Baltazar Van Dum. Tudo o que possa 

vir a saber do ocorrido dentro do gabinete será graças à imaginação. 

Sobre esse caso e sobre muitos outros. Um escravo não tem direitos, 
não tem nenhuma liberdade. Apenas uma coisa lhe não podem 

amarrar: a imaginação. Sirvo-me sempre dela para completar relatos 

que me são sonegados, tapando os vazios. (PEPETELA, 1999, p.11).  

 

 É interessante notarmos que o escravo mudo, em variados momentos do 

romance, reproduz a fala do dono, vendo-se como uma peça, um ser a serviço de Van 

Dum; entretanto, inconscientemente ou não, refuta esse pensamento ao mostrar-se 

consciente de que algo lhe é tirado. O escravo, reificado, não é visto, ouvido, percebido. 

Podemos ver que o romance, portanto, busca romper com a rigidez das categorias 

impostas ao sujeito que foi submetido à dominação portuguesa. Não é invisível, mas 

sim invisibilizado; não é escravo, mas sim escravizado; não é mudo, mas sim 

emudecido. Por meio do narrador, Pepetela nos faz pensar, portanto, até que ponto são 

impostas, aos negros, características cujas raízes se encontram em processos de 

dominação socioculturais que perduram durante séculos. Ademais, podemos perceber a 

“imaginação” como capacidade transformadora por meio do vislumbramento de 

possibilidades que venham a confrontar o status quo. 

 Ao fazer reflexões que nos remetem à historiografia, o narrador evidencia a 

violência da empreitada colonialista, destacando, por vezes, o menosprezo que os 

europeus tinham pelos africanos devido ao fato de seus povos serem majoritariamente 

de culturas ágrafas: 

 
Não sou muito versado na história dos homens, sei apenas o que o 
meu dono sabe e contou, o que outros lhe contaram e ouvi, coisa 

pouca. Mas o suficiente para entender que muito se perdeu, ao longo 

dos séculos, na ligação às verdadeiras causas de fenômenos 
aparentemente inexplicáveis. (PEPETELA, 1999, p. 115) 

 

O analfabetismo determina, portanto, a falta do registro historiográfico. A 

impossibilidade de produzir uma história de registro alfabético, nos moldes ocidentais, é 

não somente ironizada, mas denunciada por meio da construção de um narrador que não 



atende aos parâmetros da ciência ou da racionalidade que a história toma como 

norteadores.  

A história carrega o silenciamento das memórias coletivas e é justamente esse 

tensionamento que traz significação à instância narrativa do romance estudado: 

 
Afinal o meu dono fazia coisas nas minhas costas, escondia-me dados 
importantes? (...) Abri mais os ouvidos e a partir dessa noite dormi 

ainda menos. A imaginação trabalhava para me entreter nas horas de 

espera. Grande sonso, o meu dono, não era mesmo feio trair o seu 
escravo de estimação? Nunca lhe pedi nada, nem mesmo a liberdade, 

não perco tempo nem saliva a pedir o impossível. Não merecia ao 

menos um pouco de transparência nos seus gestos, eu que me alimento 
praticamente do que vejo e oiço? (PEPETELA, 1999, p. 118).  

 

O fato de estar afastado dos acontecimentos incomoda o narrador justamente 

porque ele sabe da importância dos seus relatos para a posteridade, visto que a tradição 

oral é um contributo da África para a história universal, “na medida em que foi uma 

necessidade para se estudar os povos africanos e que, posteriormente se tornou uma 

ferramenta para todos os outros povos” (PANTOJA, 2011, p. 20). Assim, o narrador se 

alimenta daquilo que pode ouvir e imaginar, pois tem consciência de que não pode 

deixar de transmitir seu testemunho: 

 
Não é só curiosidade vã, eu tenho sentido da história e da necessidade 

de a alimentar, embora os padres e outros europeus digam que não 

temos nem sabemos o que é História. Sou muito diferente do 
governador Pedro César de Menezes, que deixou perderem-se todos os 

documentos de Luanda. (...) Depois somos nós que não temos sentido 

da história, só porque não sabemos escrever. Eu, pelo menos, sinto 

grande responsabilidade em ver e ouvir tudo para um dia poder contar, 
correndo as gerações, da mesma maneira que aprendi com outros o 

que antes sucedeu. Por isso o meu dono não tinha o direito de tentar 

me esconder tão magnos acontecimentos que passam na sua cabeça, 
mesmo se um pouco loucos. (PEPETELA, 1999, p. 119).  

 

Os exercícios de autorreflexão do narrador partem, na maioria das vezes, através 

da análise do outro, levando-o não somente a entender como as relações se estabelecem 

e de que maneira está nelas inserido, mas também a elaborar contradiscursos de forma 

peculiar. A perspectiva do subjugado, cuja voz fora omitida e excluída da história 

oficial, vence os impedimentos processados na construção de sua identidade, pois, se 

apropriando do narrar, passa a ser agente e sujeito de sua própria fala.  



Tão habilidoso é o escravo em sua arte de perceber os fatos que passamos a 

conhecer sua capacidade de conhecer as mais diferentes línguas que compõem o painel 

híbrido da sociedade angolana no contexto histórico apresentado. Uma vez que era 

mudo e analfabeto, condição que o privaria da comunicação, notamos que poderes 

desconhecidos permitem que se expresse: 

 
Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas capacidades. 
Bem gostaria nesse momento de poder falar para lhe dizer que até 

francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. E que bem podiam 

baixar a voz ao mínimo entendível que eu ouvia sem esforço, bastando 

ajustar o tamanho das orelhas. Mas se tão pouco valor me atribuía, 
então também não merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o 

contrário, morresse com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo 

seria contar toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar 
de mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se 

ocultam no pó branco da pemba ou nos riscos traçados nos ares das 

encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que maneira fosse, 

tive a certeza de o meu relato chegar a alguém, colocado em impreciso 
ponto do tempo e do espaço, o qual seria capaz de gravar tudo tal qual 

testemunhei. (PEPETELA, 1999, p. 394) 

  

O trecho nos traz uma importante reflexão: ao pensarmos sobre a fala do sujeito 

marginalizado, devemos considerar, igualmente, a recepção dessa fala, visto que a 

comunicação envolve também o receptor. Pepetela nos faz problematizar, dessa forma, 

o posicionamento dos sujeitos contemporâneos diante dos processos de subalternidade, 

visto que a denúncia do emudecimento é uma proposta aberta de reflexão crítica e, 

sobretudo, de mobilização.  

Nota-se que os fatos narrados seguem o ritmo do escravo, seguem o fluxo de 

suas rememorações e criações, e aproximam-se da oralidade, como forma de 

testemunho que confere “acessibilidade textualizada com o presente” (HUTCHEON, 

1991, p. 152) e convida o leitor à partilha. O relato, de certa forma, permaneceria 

“encubado” em alguma temporalidade remota, até que viesse à tona por meio da 

disposição de futuros interlocutores. É sobre o leitor, portanto, que recai uma 

responsabilidade tão grande quanto a do escravo emudecido, a de se comprometer com 

a observação atenta das frestas que atravessam a história angolana. A menção de um 

“impreciso ponto do tempo e do espaço” lembra-nos de que, para Pepetela, as margens 

entre passado, presente e futuro são fluidas, articuladas e indissociáveis, ou seja, torna-

se necessário reconhecer os ciclos que formaram o quadro como o vemos na atualidade. 



Aquilo que em principio repousaria sobre o impossível, a narração subalterna, 

tem enorme significação pela narrativa ser feita por um analfabeto, através da pemba, 

especialmente numa sociedade modulada pela tradição oral. A figura sem rosto constrói 

esse mundo romanesco como escravo e senhor. Como personagem, alimenta-se da vida 

do patrão; como escravo e autor, da memória, da imaginação e, mesmo, da consciência 

autoral. Através do testemunho e da observação dos fatos, o escravo mudo está livre das 

fronteiras do tempo, mantém a flexibilidade necessária para se mover entre o passado, o 

presente e o futuro.  

O narrador emudecido usa um mote para se posicionar explicitamente diante do 

leitor como escravo: “O meu dono”. Sabemos que seu dono é Baltazar Van Dum, um 

rico traficante de escravos, estabelecido em Luanda. O narrador observa e questiona a 

ordenação de um mundo que não lhe pertence, mas que faz com que sobre ele recaiam 

variadas consequências, marcadamente negativas.  

Estar sempre a correr atrás de seu dono é o que lhe permite participar 

indiretamente de todos os acontecimentos, além de transfigurar-se, na trama romanesca, 

como testemunha que representa o próprio povo subjugado: 

 
Em Luanda, a importância de uma pessoa se media pelo número de 

escravos que apresentava. Neste caso Baltazar tinha quatro que 

bufavam para o transportar e, nota original, este pobre narrador a 

correr sempre atrás! (PEPETELA, 1999, p. 335) 
 

A criação, de forma sarcástica, substitui a imagem de um móvel – criado-mudo – 

que não se movimenta pela presença de um sujeito que constantemente se desloca, seja 

literalmente, para acompanhar seu dono, como guarda-costas, seja na construção 

enunciativa, para deslizar entre testemunho e imaginação, como narrador. Em A 

gloriosa família - o tempo dos flamengos, o narrador deixa de ser o representante de 

uma verdade cristalizada para se transformar numa grande transposição metafórica das 

possibilidades de fala em meio ao silenciamento. 

O escravo recorrentemente questiona-se sobre a sua utilidade, o seu lugar no 

meio social apresentado, o que explicita a reificação como base das relações 

escravagistas: 

 
O major e o meu dono saltaram para cima dos cavalos, tive de correr 

para acompanhar o passo. Chegaram ao colégio, desmontaram, 
entraram sem cumprimentar o sentinela, nem olharam para mim. Quer 



dizer, era escusado me ter cansado a correr para ficar ali à porta, sem 

ter merecido ao menos um olhar. Como se eu não existisse. Mas 
existiria mesmo? Só pelo orgulho do meu dono, que fazia questão em 

me apresentar a novos conhecimentos, um escravo que a Jinga me 

deu. (PEPETELA, 1999, p. 124).  

 

A identidade silenciada é, aos poucos, recuperada pelo escravo sem voz, ainda 

que o próprio narrador evite uma incursão de fato na descrição ou na compreensão de 

seu posicionamento diante do papel que a ele se atribui, o de registrar os fatos, com o 

mínimo de interferência pessoal possível: 

 
Posso dizer que sou um filho do Kuanza, pois nasci no meio dele (...). 

Olhar o Kuanza sempre me deu um nó de saudade na garganta e o dia 

de hoje tem sido particularmente sentido, com o regresso ao berço, o 
que embacia os olhos e endurece os ouvidos, por isso decidi ali, tenho 

de ser imparcial e objetivo, o meu passado não interessa, apenas tenho 

de relatar os fatos tal como os viveu o meu dono e a sua gloriosa 
descendência, para isso fui criado (PEPETELA, 1999, p. 259). 

 

  O trecho demonstra duas reflexões fundamentais acerca dos escritos 

historiográficos. A primeira está no fato de que, ao indicar a necessidade de ser 

imparcial e objetivo, o narrador ironicamente evidencia a tendência dos historiadores 

em não o serem, visto que se trata impossível a dissociação entre a perspectiva pessoal, 

ideológica e discursiva da fala. A segunda mostra-nos que, em oposição ao que 

frequentemente era sustentado e difundido pelos discursos coloniais, esses indivíduos 

anônimos tinham sim histórias a serem contadas. Ao pensar sobre a forma como os 

brancos agiam em relação a ele, o narrador confirma sua reificação e, embora busque 

omitir seus sentimentos, sofre com tal processo.  

O momento de prisão de Mocambo, irmã da rainha Jinga, é um dos pontos mais 

importantes da obra, neste sentido: 

 
O meu coração ficou pequenino de dor, a tão doce Mocambo 

prisioneira de novo? (...) Senti a saudade de me aproximar da 

Mocambo e inclinar a cabeça, como fazia quando era criança, para ela 
me acariciar. (...) Mil vezes cheirei o perfume dela (...). Até ser 

oferecido a Baltazar Van Dum, contra a vontade dela. Este pareceu 

reparar em mim pela segunda vez na sua vida. A primeira fora quando 
o meu rei me apontou e disse, podes levá-lo, te ofereço este escravo. A 

segunda vez era agora. Porque percebeu a razão das lágrimas nos 

meus olhos? Talvez não tenha percebido a verdadeira razão, talvez 

pense apenas que D. Bárbara me fez recordar a minha infância na 
corte de Jinga. No entanto eu lacrimejo porque a Mocambo é 



demasiado doce para estar presa, é como um pássaro. (PEPETELA, 

1999, p. 258) 
 

Tal trecho evidencia-nos uma das poucas referências de afetividade que o 

narrador parece receber durante sua vida, a ponto de permitir-se chorar, sem se importar 

com a obrigação de estar a serviço do dono. Nesse momento o narrador ganha força 

especialmente como personagem, visto que extravasa, ainda que por um breve 

momento, suas frustrações diante das injustiças e crueldades a que é submetido pelos 

jogos de poder: de um lado, a Rainha Jinga busca demonstrar sua força por meio de 

alianças e jogadas que confirmem sua autonomia, fator que a leva a oferecer o escravo 

como presente; de outro lado, Baltazar percebe os negros como meras peças e sequer 

boa parte de seus filhos ilegítimos é poupada. 

A força de tal momento é fundamental para pensarmos o narrador mudo, que 

enfim é visto mais detidamente até mesmo pelo leitor. Ele não tem nome, a ele não são 

atribuídas características físicas, temos informações imprecisas sobre seus gostos. Trata-

se de uma figura despersonalizada e, simultaneamente, representativa, uma vez que 

simboliza os rostos esquecidos pela historiografia, aniquilados pela crueldade do 

sistema colonial. 

De fato, o que a narrativa de Pepetela mostra é que a família de Van Dum não 

era tão gloriosa assim. Nascido em Bruges, de uma família católica, Baltazar, quando 

jovem, alistou-se no exército espanhol contra os protestantes holandeses, como fuga à 

gravidez indesejada de uma vizinha. Após a desmobilização, “sem ter provado o gosto 

da guerra” (PEPETELA, 1999, p. 17), Baltazar leva uma vida ociosa e boêmia, gastando 

seus recursos em Lisboa, nas tabernas da beira-rio ou de Alfama. O que o leva a partir 

para a Angola é o desejo de enriquecimento fácil, “o sonho dessa árvore maravilhosa, 

que bastava sacudir para caírem as moedas de ouro” (Idem). 

Chegando a Luanda, começou como agricultor, com plantações de mandioca e 

legumes no Bengo, até se tornar comerciante de escravos. Casa-se com “D. Inocência, 

filha de um pequeno soba de Kilunde” (PEPETELA, 1999, p. 21) com quem tem oito 

filhos vivos. Para não criar maiores problemas entre ele, tem o costume de enviar as 

escravas com quem tinha filhos para o Brasil, ficando apenas com as crianças, 

consideradas mercadorias para serem comercializadas ou utilizadas em trabalhos braçais 

da casa e do quintal. Baltazar, portanto, é símbolo de uma classe burguesa que mantém 



o prestígio por meio da adaptação aos jogos de poder e da exploração dos menos 

favorecidos.  

A partir da instalação de Baltazar em Luanda, da constituição da nova família e, 

posteriormente da invasão holandesa, o romance figura um sujeito que busca diversas 

estratégias para não se prejudicar, estando entre dois grupos divergentes. Em sua 

perspectiva, é preciso estar sempre atento para não tomar partido definitivo por um 

grupo ou por outro, sabido que está da instabilidade imanente da situação. Ao tentar 

advertir seus filhos dessa disposição, o patriarca expõe que a condição é, no momento, 

muito delicada. Conforme veremos na próxima análise, sua postura oportunista em 

muito se aproxima da desenvolvida por Vladimiro Caposso séculos depois: 

 
estamos ainda entre os portugueses e os mafulos, mesmo se neste 

momento estamos a viver com os holandeses. Ontem estávamos com 
os portugueses no Bengo, amanhã sei lá com quem estaremos. 

Portanto, prudência, prudência (PEPETELA, 1999, p. 25).  

 

Baltazar considera que os holandeses, mesmo não tendo muito domínio do 

comércio escravista, foram os que melhores oportunidades deram à sua família. Na 

época dos portugueses, como estes eram exímios comerciantes e monopolizavam o 

comércio escravista, as chances de concorrência eram maiores na sua opinião, 

dificultando sua entrada nos negócios. O esperto Van Dum sempre tinha acesso às 

antecâmaras do poder e às informações confidenciais em primeira mão, que lhe 

permitiam estudar as melhores táticas a seguir pela família. 

 

Voltamos para a varanda onde permanecia o resto da família. Baltazar 
estava muito agradado, era de fato o primeiro lote importante que 

negociava. No tempo dos portugueses, a concorrência era muito 

grande e havia tubarões poderosos que apanhavam a maior parte das 
peças. No tempo dos mafulos, este era o primeiro período prolongado 

com cooperações entre os europeus, a permitir negócios grandes. 

(PEPETELA, 1999, p. 277) 

 

Segundo Matilde, uma das filhas legítimas (considerada uma espécie de 

vidente), a família Van Dum estava predestinada a dar origem a uma grande linhagem, 

seria uma família próspera de tradições e construtora de um legado na história de 

Angola, visto que que consegue resistir aos predadores mais poderosos. Trata-se, 

portanto, de uma família numerosa, trabalhadora e desbravadora, dada ao comércio 



escravista e com influências no âmbito político e religioso. Destaca-se ainda sua 

habilidade de adaptação aos jogos de poder, características importantes para quem 

pretende ser gloriosa e modelo para as futuras famílias burguesas pós-coloniais. 

A presença do nome Van Dum seria importante para a família, como indica 

Matilde: 

 
Gertrudes espantou a cidade inteira quando no momento de dar o 
nome ao primogênito exigiu trocar a ordem dos apelidos, isto é, em 

vez de Antônio Van Dum Pereira, como era uso, se pusesse o seu no 

fim. E ficou mesmo Antônio Pereira Van Dum, pois o marido no 

fundo dava muita pouca importância ao seu apelido de circunstância. 
Gertrudes fez esta exigência, como mais tarde confessou a família, 

porque Matilde, sua irmã mais nova, muito bonita mas também muito 

bruxa, inclinada a visões e profecias, lhe confidenciou uma noite de 
trovoada, propícia para essas coisas, que o pai estava a dar origem a 

uma linhagem notável, nas suas palavras a uma gloriosa família, e ela 

queria que os seus netos e bisnetos carregassem o nome ilustre de Van 

Dum. Se ficasse o Pereira no fim, em duas gerações o glorioso nome 
desapareceria, em detrimento do arranjado para esconder o apelido  

judeu.  (PEPETELA, 1999, p. 22-23) 
  

A moça prevê, ainda, a duração do período de permanência dos holandeses em 

Angola, fato que confessa a seu amante, um padre: 

 
– É pecado ter visões, adivinhar o que vai acontecer? Porque eu 

muitas vezes adivinho. Não faço de propósito, só que vejo as coisas 
com tal clareza que fico com a certeza, isto vai acontecer. (...) 

O padre coçou a cabeça e hesitou. Olhou para ela mais a sério. A 

conversa estava a caminhar para assuntos de bruxaria, o que não lhe 
agradava nada. (...) O Santo Ofício era inflexível. 

– Eu não sou especialista dessas coisas. Há sacerdotes que sabem lidar 

com o demônio em todas as ocasiões, não eu. Mas é bom não falares 
muito, minha filha, pode ser perigoso. 

– Olhe, vou confessar uma coisa. Sei que os flamengos vão ficar aqui 

sete anos. Desde o dia da chegada ao dia da partida vão passar exatos 

sete anos. Vi no dia que chegaram. Vejo isso constantemente escrito 
no céu. (PEPETELA, 1999, p. 49) 

 

O narrador, nesse ponto, estende sua ironia à Igreja, dessa vez por meio da 

hipocrisia do padre, que se apropria da previsão de Matilde: 

 
Só depois de ouvir Matilde contar os seus amores com o padre percebi 

de onde tinha vindo a profecia que ele fizera numa missa, por essa 
altura. Que um anjo lhe segredara, sete anos de desgraça se abaterão 

sobre esta terra e sete anos os mafulos vão dominar Luanda, exatos 



sete anos. (...) Um anjo, dissera ele. Se referia com certeza a Matilde. 

Então não há anjos para todos os gostos? (PEPETELA, 1999, p 51) 

 

Como se confirmará posteriormente, as previsões de Matilde estão corretas; 

contudo, os créditos de tão precisa visão atribuem-se ao amante jesuíta, que a silencia, 

sob o pretexto de protegê-la da Santa Inquisição. A transcrição que o autor faz de mais 

um trecho de Cadornega confirma tal fato: 

 
“Lembrava-lhe huma como Profecia predita por hum religioso da 

Companhia de Jesus, (...) o qual tinha prognosticado, fundado dizião 

em uma profecia de Esdras, em que sete annos havia de durar o 
castigo de Deos em os Reinos de Angola, e que nenhum Morador dos 

Antigos viria à terra restaurada nem tornarião à Cidade, seus filhos 

sim.” 
 

António de Oliveira Cadornega, “HGGA”, T. 1., p. 314. (PEPETELA, 

1999, p. 269) 

 

O machismo que atravessa a sociedade do período é evidenciado em diversos 

outros pontos do enredo pelo narrador, principalmente por meio das limitações impostas 

às filhas de Van Dum e às escravas da casa: 

 
D. Inocência nunca ousaria impedir o filho bastardo do marido de ir 

ao casamento, quanto a esse já se conformara. (...) Era chocante a 

diferença que meu dono punha no tratamento de Catarina, condenada 
a não passar da cozinha, mas as mulheres nunca podem aspirar ao 

mesmo que os homens, isso também é verdade. (PEPETELA, 1999, 

p.99) 

 

Catarina, a filha mais velha do quintal, era tratada como criada, em especial por 

D. Inocência. Conforme indica o trecho, é impedida de sentar-se à mesa com os irmãos, 

de participar de festividades familiares ou de contrariar quaisquer ordens de seus 

senhores, limitando-se a ser cozinheira da casa grande e confidente de suas irmãs. O 

irmão, Nicolau, tornava-se um habilidoso pumbeiro, o que deixava Van Dum orgulhoso. 

Ocupava uma função predominantemente masculina e, portanto, detinha privilégios em 

comparação à irmã, destacando-se sua “imunidade” às hostilidades de D. Inocência. 

A posição de D. Inocência, nesse sentido, também deve ser considerada, visto 

que também se trata de uma mulher negra, filha de um soba. Entretanto, o processo de 

assimilação cultural, religiosa e linguística se desenvolve fortemente em sua vida a 

partir do casamento com Baltazar Van Dum. Submete-se ao marido, mas desconta nos 



filhos bastardos e, em especial, nas suas mães, o rancor pelas traições do marido, 

detalhes esses expostos por meio dos comentários irônicos do narrador, especialmente 

ao destacar que se tratava de uma “senhora, dona mesmo, apesar de ser bem mais escura 

do que eu, seu escravo” (PEPETELA, 1999, p. 21), destacando em poucas palavras seus 

ares de superioridade no núcleo familiar. 

Notamos que o narrador de A gloriosa família - o tempo dos flamengos 

destaca-se mais como observador privilegiado do que como personagem, visto que o 

enfoque recai sobre seu papel de observação e denúncia. Entretanto, sua dimensão 

humana é apresentada não só pela denúncia dos jogos de opressão que marcam a 

organização da família Van Dum, visto que temos dois importantes momentos que 

trazem sua participação ativa, como personagem: a recolha da flor no lago do Kinaxixi e 

a ajuda que oferece a Dolores. 

Em determinado ponto do romance, Rosário Van Dum apaixona-se por um 

escravo que trabalha nos jardins da família, Thor. Segundo afirma o narrador, Thor não 

nasceu escravo, pelo contrário, era um príncipe originário da região ao sul do Hako. Um 

dia saiu para caçar, mas tomou uma direção errada e foi feito prisioneiro dos jagas, que 

o venderam a Nicolau: 

 
O rapaz ficou muito direito ao sol de Novembro, olhando de frente 
para os Van Dum. Durante um longo minuto todos os contemplaram e 

ele os enfrentou. (...) Thor estava na condição de escravo, mas era um 

homem livre. A liberdade dele estava na maneira como os enfrentava, 

na língua que umedecia os lábios em sorriso, no olhar insubmisso que 
mudamente desafiava. (PEPETELA, 1999, p. 231 - 232)  

 

Notemos que o narrador destaca a condição permanente da escravidão de Thor, a 

qual podemos ler como uma crítica direta ao imaginário que ainda na 

contemporaneidade se perpetua acerca do estigma colonizador, conforme podemos 

observar a partir de expressões como “povo escravo” e “descendentes de escravos”.  O 

fato de encarar os Van Dum e sorrir, mantendo a postura altiva de um príncipe, 

evidencia um comportamento divergente quanto às “peças” do patriarca, 

recorrentemente retratadas como seres submissos mesmo aos mais simples gestos do 

dono. 

O nome do personagem, provável referência ao deus nórdico dos trovões e das 

batalhas, propõe uma interessante reflexão quanto ao deslocamento de sua 



grandiosidade, sob o olhar dominador; ainda que fosse um príncipe ou um deus, isso de 

nada valeria diante do discurso colonialista. 

Quando o envolvimento entre Rosário e Thor é descoberto por Baltazar, o 

patriarca considera-o indigno de sua filha e, ultrajado, condena-o à morte. Mais uma vez 

o machismo que impregna a organização familiar, como alegoria da própria organização 

social do contexto abordado, ganha força, quando Hermenegildo sugere que o casal 

deveria oficializar a união: 

 
– Todos reconheceram as suas qualidades, no pouco tempo que tem 

estado na sanzala. Por isso me parece que pode haver outra solução 

que não a morte. 
– Que outra solução, não nos queres dizer? – perguntou Ambrósio, 

com um tom agressivo que não costumava usar apara o irmão.  

– A solução para estes casos. Se eles quiserem, claro. O casamento. 
– O quê? 

Não sei quem se antecipou a fazer a pergunta. Mas o espanto era geral 

no meio dos machos Van Dum. As fêmeas se calavam e ninguém 

esperava opinião delas. 
(PEPETELA, 1999, p. 244) 

 

Totalmente oprimidos, a mulher e o negro escravizados devem se submeter à 

vontade dos “machos Van Dum”. O poder sobre a vida e a morte está nas mãos 

daqueles que desejam manter seu status e confirmar o patriarcalismo que organiza a 

estratificação do núcleo, afinal, “um escravo manchou a honra da família, deve morrer. 

E acabou”. (PEPETELA, 1999, p. 246) 

A construção simbólica do perfil patriarcal é um importante dado para 

compreendermos o paralelo que se estabelece com a exploração portuguesa no território 

angolano. Ser “macho” significa assumir o papel dominante, abrir mão dos escrúpulos, 

usar de sua força simbólica como confirmação de autoridade (no caso, de 

autoritarismo). 

Notemos que Hermenegildo, aquele que propõe o casamento da irmã com Thor, 

é frequentemente rejeitado pelo pai, uma vez que parecia afeminado. O pai afirma que o 

rapaz não lhe dava nenhuma segurança, era fraco de corpo e efeminado nos modos e nos 

gestos” (PEPETELA, 1999, p. 106). Somente será reconhecido como “macho” após 

estuprar uma das escravas da família, conforme veremos adiante. 

O narrador, diante do conflito que decorre na casa, não sabe se deve ou não 

seguir o dono e acompanhar a execução de Thor. Ocorre que “embora não goste de 



violência, sentia dever ir atrás dele, para testemunhar todo o drama até o fim” (Idem). 

Ainda que assuma o lugar de sombra do dono, com o objetivo de delinear uma biografia 

controversa, notamos que o criado emudecido instintivamente decide acompanhar o 

sofrimento de Thor.  

Dessa forma, não é ao dono que seu olhar se dirige, mas sim à vítima da fúria do 

patriarca: 

 
Caminharam então até à lagoa do Kinaxixi. (...) Fez um gesto com a 

cabeça para Dimuka e se virou para trás. O carrasco oficial da família 
Van Dum fez ajoelhar Thor junto à lagoa. Pegou na catana que levava 

à cintura e desferiu o primeiro golpe. O rapaz gritou e o sangue 

começou a brotar da ferida. O colar de unhas de leão se partiu e caiu 

no chão. Dimuka desferiu o segundo golpe, mas a catana parecia não 
estar bem afiada, pois a ferida alargou, mas não o suficiente para o 

matar. Thor gritou de novo e caiu com a cabeça dentro da água. O 

terceiro golpe, acertando de lado no pescoço, pareceu mortal. Embora 
as pernas do rapaz continuassem a mexer. Dimuka empurrou o corpo, 

que desapareceu na lagoa. (PEPETELA, 1999, p. 247). 

 

Testemunha do amor entre a moça livre e o rapaz escravo, bem como da 

execução do príncipe, o narrador nos desvela um acontecimento fantástico: 

 
Os três [Ambrósio, Baltazar e Dimuka, o algoz] regressaram 

imediatamente à senzala, me dando espaço para aproximar da borda 
da lagoa. Apanhei o colar de unhas de leão. E então eu vi. O sangue de 

Thor, boiando à superfície, se transformava em folhas redondas de 

nenúferas e delas cresciam hastes com flores brancas. Flores brancas 
como as dos jarros e que exalavam um perfume muito forte. Com um 

pau consegui puxar uma folha de nenúfar e colhi uma flor. Para 

oferecer a Rosário. Flor que ela guardaria para sempre. (PEPETELA, 
1999, p.247) 

 

 O escravo emudecido, neste ponto, apresenta papéis fundamentais tanto como 

personagem quanto como narrador: ao apanhar o colar e apanhar a flor para Rosário, 

demonstra sua comoção diante do covarde assassinato de Thor, considerado indigno por 

aqueles que se utilizam de meios escusos para enriquecer, explorar e subjugar; ao narrar 

a transformação mágica de seu sangue em nenúfares, registra a redenção do rapaz. As 

águas do Kinaxixi o recebiam e reconheciam sua coragem e valor.  

 Cabe pontuar a importância da metamorfose de Thor como uma representação 

do retorno à ancestralidade. De acordo com do Dicionário de Símbolos de Chevalier, “o 

nenúfar é um grande lótus oriundo das águas primordiais, representa o início do mundo 



a partir da umidade” (CHEVALIER, 1999, p. 634). Uma vez que o sangue é 

transformado em flores, o filho do soba transmuta-se, torna-se divinizado pela ação 

mágica do local. 

 Nesse sentido, a lagoa do Kinaxixi também traz à narrativa uma atmosfera 

mítica, visto que era conhecida pelos moradores da região como um espaço onde se 

encontravam os espíritos ancestrais. Ainda que fossem visitadas por vários animais que, 

lá aplacavam a sede, suas águas não eram próprias para o consumo humano, o que se 

mostra como um grande problema para os luandenses, a ponto de ser necessário projetar 

um canal do rio Kuanza à cidade: 

 
– Maldito clima – disse um capitão francês, François de Savigny, 
distribuindo as cartas.  

– Com o calor, só dá para estar nu, mas vêm os mosquitos e 

massacram-nos. E depois essas febres mortais que ninguém sabe a que 

são devidas. 
 – Aos miasmas – disse Baltazar. – Os miasmas que vêm das águas 

paradas. Por isso há mais febres no tempo das chuvas. E há muito 

mais em Benguela, que tem pântanos por todo lado. Suspeito que é 
por isso que senão pode beber a água do Kinaxixi. Dizem os negros 

que são espíritos, vai dar no mesmo, mas eu chamo miasmas. 

(PEPETELA, 1999, p. 32). 

 

 Como representante do olhar europeu, Van Dum busca respaldo na ciência para 

justificar o fato de que a ingestão da água poderia causar “alucinações e febres mortais” 

(PEPETELA, 1999, p.33). O narrador, no entanto, afirma que “os espíritos que 

povoavam a escassa água da lagoa matavam quem dela bebesse” (PEPETELA, 1999, p. 

20) e receava os castigos enviados pelos entes que a habitavam, caso se sentissem 

desrespeitados: 

 
Quase todas as noites passava pela lagoa, pois quase todas as tardes o 

meu dono ia jogar às cartas com os amigos. E via sempre os mesmos 

estranhos fenômenos e tinha os mesmos medos. Mas não dava para 
habituar, estava dentro de mim temer os irrequietos espíritos das 

lagoas, pouco impressionáveis por rezas católicas. (PEPETELA, 1999, 

p. 45 -46). 

 

O narrador fala-nos, ainda, sobre um tipo especial de vegetação nativa da lagoa 

do Kinaxixi, os papiros, considerados mensageiros sobrenaturais: 

 
Claro que à superfície da lagoa havia luzes e fosforescências 
estranhas, e as hastes finas dos papiros se inclinavam em posições 



anormais, como sopradas por ventos fantasmagóricos, mas preferi não 

reparar e me concentrar no pouco caminho que faltava até à sanzala. A 
minha mãe tinha ensinado a não olhar para o que temia, o que fazia 

muitas vezes esses perigos me ignorarem. (PEPETELA, 1999, p. 46). 

 

A transformação do sangue de Thor em flores, bem como o fato de o narrador 

sempre passear pela lagoa e fazer uma oferenda a Kianda, “devia ser reverenciada para 

não ter ciúmes dos humanos” (PEPETELA, 1999, p. 147) denotam a força mítica da 

lagoa como espaço de resistência e de renascimento para o príncipe assassinado. Dessa 

forma, a lagoa confere a Thor o status de realeza e, principalmente, de divindade que a 

ação do colonizador buscou lhe retirar. 

É interessante considerar, nesse ponto, o romance O desejo de Kianda, de 1995. 

No centro de Luanda, em 1994, uma série de desmoronamentos ocorre justamente no 

Kinaxixi, região agora aterrada, para que grandes prédios fossem construídos. Entregue 

aos avanços neoliberais e à falência utópica – fatores que exploraremos na análise de 

Predadores – a nação angolana é marcada pelo desprezo aos valores tradicionais. 

O desabamento dos prédios, assim como o desabamento do respeito à tradição, 

mostra-se como a reação furiosa de Kianda ao espaço do Kinaxixi e a si mesma: 

 
Kianda se sentia abafar, com todo aquele peso em cima, não 
conseguia nadar, e finalmente se revoltou. E cantou, cantou, até que os 

prédios caíssem todos, um a um, devagarinho, era esse o desejo de 

Kianda. E foi isso que Cassandra contou ao mais velho Kalumbo. 
(PEPETELA,1999, p. 109). 

 

A postura cautelosa do narrador diante do lago, portanto, tem fundamento. Os 

poderes sobrenaturais, como representações míticas – destacadamente os poderes da 

pemba, que dão a fala ao narrador, e a magia das águas, que transformam o sangue de 

Thor – configuram-se como manifestações de resistência à ação do colonizador quanto 

ao apagamento das tradições.  

Quanto ao caso de Dolores, escrava aleijada do quintal, o narrador nos indica 

que Hermenegildo sentira-se atraído pelo estranho caminhar da doméstica da casa 

grande. Num ímpeto de violência, o filho de Van Dum a derrubou na esteira de sua 

cubata dela e a engravida: 

 
Transportava uma enorme barriga que dançava em piruetas incríveis, 
pois quanto mais grávida mais ela coxeava, parecia uma jiboia 

ondulante que engolira um boi. Ou talvez tivessem visto que estava 



grávida mas nem se importavam em saber qual o pai. Afinal um 

escravo nunca tem uma estória interessante, é uma mercadoria que é 
vendida quando deixa de servir. (PEPETELA, 1999, p. 233- 234).  

 

O fruto do estupro é uma bela criança, Gustavo, de quem a avó, D. Inocência, 

decide se apossar, pois, “já dava para perceber que não era negro retinto. Mas não foi o 

tom de pele que chamou a atenção do dono, mas sim os olhos azuis. Havia flamengo na 

costa”. (PEPETELA, 1999, p. 237).  

Quando Baltazar descobre ser Hermenegildo o pai do bebê, demonstra profunda 

alegria pela atitude do filho: 

 
– Pai, fui eu que engravidei a Dolores... O meu dono saltou da rede. 

Olhou de frente o filho, talvez pela primeira vez há muitos anos. E lhe 

deu um abraço apertado. (...) O meu dono ganhava não só um neto, 
mas um filho macho. (PEPETELA, 1999, p.238) 

 

Determinada a retirar totalmente da mãe os direitos sobre a criança, D. Inocência 

exclui Dolores da cerimônia de batismo, realizada na igreja da ilha de Luanda:  

 
Baltazar achou inútil que a escrava coxeasse uma tão grande distância. 

Matilde ainda tentou argumentar, a Dolores tem o direito de assistir ao 

batizado do filho. O meu dono levantou a voz, uma escrava não tem 

direitos, acabou. (PEPETELA, 1999, p. 239).  

 

Além da violência sexual, Dolores enfrenta a dor de ser separada do próprio 

filho pela patroa, a quem passa a confrontar diretamente. Irada pela insolência da 

escrava, D. Inocência a acusa do roubo de duas colheres de prata, embora a escrava 

somente se alimentasse, conforme a tradição cultural, com o uso de uma das mãos. 

Dessa forma, ela é mandada para fora da propriedade dos Van Dum à força: 

 
A coxa berrou e chorou quando se apercebeu que Gustavo não ia. Foi 

uma cena que eu preferia não ter visto. O menino foi arrancado dos 
braços da mãe e levado para a casa grande, onde gritava com toda a 

força. E, no quintal, Dolores lutava, recusando partir. Dimuka lhe 

passou uma corda pelo pescoço, ele e Kalumbo puxavam, e ela se 

atirou para o chão, só ia arrastada. (PEPETELA, 1999, p. 369 - 370). 
 

Cerca de um mês mais tarde, apesar de ter dificuldades de locomoção, Dolores 

conseguiu fugir do distante sítio do Bengo, onde fora sitiada, e aparece nas cercanias da 

casa dos Van Dum, para sequestrar Gustavo. O narrador, assim, é o responsável por 

observar e aguardar o momento certo para pegar a criança e entrega-la à mãe: 



  
Não ofereceu resistência, adivinhando que eu nunca quereria o mal 
dele. (...) Chegados à entrada, levantei Gustavo e o sentei em cima do 

portão, para que ele e a mãe se vissem. Dolores se aproximou, com 

lágrimas nos olhos. A criança reconheceu-a e estendeu os bracitos, 
gritando. (...) Que podia eu fazer? Não entreguei o Gustavo, juro que 

não, apenas não fiz muita força nas mãos que o seguravam. Dolores 

pegou nele e puxou. As minhas mãos cederam. De repente, sem ter 

sido minha vontade, o menino estava do outro lado da vedação, livre. 
A mãe o amarrou logo às costas com o pano e correu para o mato. 

(PEPETELA, 1999, p. 371 - 372).  

 

O narrador, que até então aproveitara-se de sua invisibilidade para denunciar os 

podres dos Van Dum, agora utiliza-se da mesma brecha para agir, salvando a criança e 

sua mãe. Ao afirmar que não entregara a criança e que o fato ocorreu “sem ter sido sua 

vontade” o narrador mais uma vez subverte sua própria condição de criado-mudo ou 

sombra, visto que sua ação foi decisiva para a libertação da criança. 

  Ninguém desconfiaria do escravo mudo, tão insignificante aos olhos de seus 

senhores: 

O meu dono só lamentava. Acabei de perder uma boa escrava e um 

neto. Hermenegildo não lamentava nada, encolhia os ombros. E D. 
Inocência não falava, cheia de raiva, pensando certamente que o neto 

corria nu e descalço pelo mato, sugando leite daquelas tetas malditas, 

que um raio as seque. (PEPETELA, 1999, p. 372). 

 

A grandeza da família, portanto, é ironicamente retratada por Pepetela. Baltazar 

era um oportunista, alguém que buscava alianças e aproximações visando 

exclusivamente a seus interesses; D. Inocência, sua esposa, apesar de ser mais escura do 

que muitos escravos, tratava-os friamente e era favorável ao branqueamento da cor e 

dos costumes; Matilde, a feiticeira da família, não apenas engravida antes do casamento 

com um não-católico, como também posteriormente trai seu marido, o que se torna um 

escândalo; Rosário se apaixona por um escravo, Thor, o que custou a vida do rapaz; 

Ambrósio, por sua vez, casa-se e tem filhos com Angélica Ricos Olhos, uma prostituta 

estrábica; Hermenegildo o rapaz afeminado, engravida a escrava coxa Dolores; 

Benvindo era ridicularizado por sua voz de falsete e, por fim, Catarina, a grande paixão 

do narrador, era oprimida por D. Inocência e Van Dum.  

Os jogos de dominação que perpassavam a dinâmica familiar são marcados 

essencialmente pelo hibridismo e, justamente por isso, “com esta família ainda era mais 



complicado, pois por vezes reagiam como brancos e de outras vezes até pareciam a 

nossa gente dos kimbos” (PEPETELA, 1999, p. 350). 

Em A gloriosa família - o tempo dos flamengos, a história dos sete anos de 

invasão holandesa em Luanda vem entremeada à trajetória dos Van Dum e dá margem à 

movimentação de uma família que, por suas características de formação, é a metonímia 

de Luanda, com sua sociedade mestiça, patriarcalista e assimétrica, regida por jogos de 

poder e ascensão que marcam a genealogia da elite burguesa pós-colonial, a ser 

estudada no capítulo dedicado a Predadores. A narrativa realça as tramas de Van Dum, 

um flamengo que “infelizmente ostentava mais do que era, pois a aparência de macho e 

senhor era fundamental, não se cansava de ensinar aos filhos” (PEPETELA, 1999, p 

102). 

Van Dum busca, no cenário hostil dos embates comerciais entre portugueses e 

holandeses, articular-se favoravelmente em relação às duas empresas escravocratas, 

para que, assim, possa alcançar benefício próprio. No processo de ascensão de sua 

família, é marcante o silenciamento e a morte dos povos escravizados, visto que “o 

poder de narrar, ou de impedir que se formem e surjam outras narrativas, é muito 

importante para a cultura e o imperialismo, e constitui uma das principais conexões 

entre ambos”. (SAID, 1995, p. 13). Dessa forma, perpetuam-se as, ironicamente, nada 

gloriosas vozes dos conquistadores europeus e dos brancos e mestiços angolanos que 

foram eternizadas pelo registro historiográfico. 

A transposição metafórica dos tensionamentos enunciativos que envolvem 

palavra e poder em A gloriosa família - o tempo dos flamengos evidencia-nos que a 

impossibilidade de comunicar algo não era uma condição fixa, pelo contrário, tratava-se 

de uma convicção do colonizador, representada especialmente por Van Dum que 

percebia o narrador como um “túmulo”, não como alguém que presenciou e criou, a 

partir de sua condição peculiar. Mais do que passar do silenciamento à palavra, o 

escravo emudecido passa da morte a vida, rompendo tanto com as limitações impostas à 

fala do subalterno quanto aos mecanismos necropolíticos. 

Após reconstruir o período de sete anos em disputa pelo espaço e pelas peças de 

comercialização escravista em Angola, o narrador encerra sua tarefa, no último capítulo 

do romance, com a reconquista do território sob domínio dos holandeses. Corre a 

notícia de que um importante e numeroso exército sai do Brasil para chegar a Luanda e 



resolver o impasse da falta de mão de obra nas terras americanas. No dia 12 de agosto 

de 1648, “pela manhã, que apareceram as velas brancas” (PEPETELA, 1999, p. 379), 

comandadas pelo senhor Salvador Correia de Sá e Benevides. Ao total, quatorze dos 

quinze navios que zarparam do Brasil chegaram com a quantia de quatrocentos 

soldados, número suficiente para retomar com alguma tranquilidade o domínio da 

cidade de Luanda e fazer com que os holandeses batessem em retirada, de retorno ao 

país de origem. 

 
O senhor Jacinto da Câmara, vindo de Massangano logo que 

receberam a notícia da chegada de Salvador Correia (...) também tinha 

ouvido sobre os dotes de Matilde e algumas de suas profecias. Por isso 
perguntou: 

– E é verdade o que diz a sua irmã Gertrudes muito em segredo lá em 

Massangano? Que a Matilde jura que os Van Dum serão uma família 
gloriosa? 

– Tem dúvidas, Senhor Câmara? 

E Matilde atirou ao velho flamengo o seu sorriso mais bonito e mais 

malandro. Se este não sentiu um fogo percorrer o baixo ventre é 
porque as velhas brasas estavam definitivamente extintas. Não as 

minhas. (PEPETELA, 1999, p. 406) 

 

Se o romance apresenta um narrador que frequentemente questiona sua própria 

existência, o término deixa clara a confirmação de que seus sentidos, fundamentais para 

o desenvolvimento de percepções que apresenta acerca dos fatos e das personagens 

apresentadas, estão em pleno funcionamento. O narrador emudecido confirma-se ainda 

mais vivo do que o senhor a quem se atribui reconhecimento e importância após a 

finalização de seu importante e glorioso trabalho: o registro das impressões e criações 

marginalizadas para aqueles que, futuramente, poderiam compreendê-las. 

Como já abordamos, para Achille Mbembe, existem políticas fundamentadas na 

destruição material de corpos humanos e populações; portanto, além de pensarmos as 

políticas de corpos vivos, devemos considerar a instituição dos corpos mortos em 

espaços em que houve fixação da marginalidade. Uma reorientação de entendimento 

torna-se imprescindível quando se pensa a retomada do período inicial da formação de 

Angola para a compreensão do panorama pós-colonial. Esse pensamento traz sentido à 

preocupação recorrentemente apresentada pelo narrador em registrar seus testemunhos, 

visto que tais suportes podem vir a proporcionar ou a revitalizar possibilidades de 

questionamento das relações assimétricas que continuam a reger as dinâmicas de 

silenciamento e morte no país. 



O contexto de imposição hegemônica neoliberal, crise financeira e 

desmantelamento do Estado, como concebido durante o período revolucionário, é 

essencialmente necropolítico, conforme veremos por meio de personagens como Simão 

Kapiangala, em Predadores. Trata-se de um modo de dominação que ultrapassa as 

fronteiras foucaultianas do biopoder, uma vez que nele se estabelecem as circunstâncias 

práticas do direito de matar, da permissão para viver e da exposição à morte, fatores que 

A gloriosa família - o tempo dos flamengos nos mostra em suas raízes.  

 Ademais, o romance interpela o passado na interpretação do presente, bem 

como a efabulação na interpretação da historiografia, ressignificando a compreensão de 

tais instâncias de forma a partir da ruptura com percepções dicotômicas. Nesse sentido, 

revisita os escritos de Cadornega para pensá-los não somente como documentos, mas 

especialmente como crônicas, aproximando as discursividades histórica e literária.  

Apresenta, ainda, como construção narrativa, um escravo emudecido que, por meio dos 

poderes mágicos da pemba, utiliza-se da própria arma utilizada pelo colonizador para 

refutá-lo: a palavra. Assim, a transposição metafórica dos tensionamentos enunciativos 

que envolvem palavra e poder em A gloriosa família - o tempo dos flamengos 

evidencia-nos um elemento de associação entre silenciamento e morte, reconfigurada 

pelo narrador em palavra e vida.  

É por meio da condição de trânsito entre a morte social e a vida discursiva que o 

escravo emudecido constrói seus relatos e contradiz as expectativas de Van Dum não 

somente quanto à sua capacidade testemunhal, mas, sobretudo, autoral: 

 

O seu rosto é um duplo de um duplo, escravo e senhor enquanto 

personagem, pois se alimenta da vida do patrão, escravo e autor, pois 
se nutre da consciência autoral. Instância ligada umbilicalmente a dois 

tempos, o tempo da história e o tempo do discurso, este pequeno deus 

narratológico transcende os limites da sua temporalidade ficcional e 
olha a História do seu Presente com o saber factual de um Futuro nele 

contido e atualizado. (LEITE, 2009, p. 113) 

 

Além de muito atento aos casos ocorridos, sua observação lhe propicia o 

conhecimento dos mais íntimos detalhes. Coube ao narrador, então, a tarefa de recolher e 

articular os pontos soltos da história, apresentando-os ao leitor. O que percebemos, de fato, 

é que por se tratar de um narrador impossível, do ponto de vista histórico e, portanto, só 

possível na ficção.  



Seja no século XVII, marcado pelas disputas entre holandeses e portugueses 

pelo controle do tráfico de escravos, seja na atualidade, existiram e existem pessoas que, 

consideradas incapazes ou não merecedoras de dizerem algo, foram silenciadas pela 

história. A questão que se coloca a partir da transposição metafórica estudada parece ser 

não apenas a impossibilidade de o subalterno poder ou não falar, mas sim a 

predisposição a ouvi-lo e a buscar compreender os mecanismos necropolíticos que 

seguem contribuindo para o apagamento de vozes marginalizadas. 

 

 

 

2.3 “Assim engorda um tubarão...” Vladimiro Caposso e a subversão do homem 

novo angolano em Predadores 

 

É indiscutível que os processos de globalização do século XX tiveram forte 

impacto sobre as nações egressas do colonialismo europeu, colocando-as diante de 

fronteiras transnacionais, fluidas e essencialmente híbridas. Nesse sentido, são inúmeros 

os debates voltados às formulações identitárias angolanas após a conquista da 

independência, visto que envolvem uma série de práticas, discursos e estratificações: 

 
A independência esgotou o anterior filão e, em consequência, arrastou 

outras temáticas mais ajustadas às novas realidades. Os temas em 
voga são agora outros. O combate é muito diferente. A ameaça já não 

está no colonizador, na falta de afirmação de uma identidade nacional, 

mas na necessidade de criar uma nova utopia. Uma sociedade mais 

justa, baseada na igualdade de oportunidades e de direitos. A denúncia 
da corrupção tornou-se uma necessidade imperiosa e foi ganhando 

expressão crescente. (FRADE, 2007, p. 15) 

 

A partir de tais considerações, é fundamental analisarmos a representação do 

fluxo utopia-distopia na escrita de Pepetela. Tal movimento traduz, em boa medida, o 

fato de que se por um lado as lutas alimentaram e foram alimentadas pelo ideário 

utópico da geração de 1960, o mesmo contexto traria consigo as bases da distopia.  

Nas obras do autor, as referências à subversão dos ideais socialistas por boa 

parte dos governos africanos são essenciais para uma leitura eficiente da situação pós-

revolucionária angolana, visto que os abusos de poder, o descompasso entre ideologia e 

atuação política e, ainda, os desgastes decorrentes da longa guerra civil foram as 

principais condicionantes para a composição de personagens alienadas, desnorteadas e 



incapazes de uma atitude interventiva. Nesse sentido, interessa-nos estudar, no romance 

Predadores, publicado em 2005, a transposição metafórica da passagem do “homem 

novo” angolano, projetado com base nos ideais marxistas, para o “novo homem” 

angolano, forjado pelas demandas capitalistas que orientam as dinâmicas da 

globalização.  

Organizado em vinte capítulos, Predadores leva-nos à luta pelo poder na 

Angola livre a partir da trajetória do rico empresário Vladimiro Caposso, de novembro 

de 1974 até dezembro de 2004. É fundamental ressaltarmos que o romance se inicia em 

1992, mesmo ano em que a narrativa de A geração da utopia tem seu desfecho: a 

incerteza das possibilidades levantadas por Predadores acaba por descortinar, assim, 

um olhar desencantado quanto aos rumos do país.  

Angola nos é apresentada por meio de polos opostos: de um lado, temos uma 

crítica à nova elite que adquire o poder com o fim do colonialismo, especificamente 

delineada pela trajetória de Vladimiro Caposso, personagem que chega a Luanda às 

vésperas da independência e vê na ascensão do MPLA uma maneira de enriquecer, 

utilizando-se dos meios mais obscuros para suster regalias. De outro lado, a esperança 

quanto ao comprometimento ético ganha destaque a partir de duas figuras: Nacib, jovem 

morador do musseque do Catambor, dedicado aos estudos e à sua comunidade, e 

Sebastião Lopes, advogado, ex-membro do MPLA e fiel aos seus preceitos ideológicos. 

Ambos concebem, de diferentes maneiras, os segmentos excluídos da sociedade 

angolana e representam uma reinscrição de valores utópicos no pós-independência. 

Mesmo que grande parte das dificuldades vividas no país após 1975 – sobretudo 

devido à longa guerra fratricida que se inicia – seja um desdobramento do período 

colonial, em Predadores a centralidade histórica do domínio português perde o 

destaque que teve em outras obras, como Yaka (1984), por exemplo. O foco de 

Pepetela volta-se à experiência política pós-colonial, que envolve, no plano 

internacional, a precária inserção de Angola no contexto globalizado e, no cenário 

interno, o processo de transformação do MPLA de movimento de vanguarda para 

partido dominante.  

A crítica a uma pretensa oficialidade dos fatos, dessa forma, passa a não ser mais 

à discursividade ultramarina, que se apresenta nos documentos históricos, mas sim à 

própria experiência política encabeçada pelo MPLA, que reivindica o protagonismo e o 



papel de núcleo salvador da pátria. Nesse contexto, a narrativa redimensiona o lugar do 

opressor, visto que se mostrará contra-hegemônica – e não somente anticolonial.  

É notável que os questionamentos levantados por Predadores, quanto à 

passagem do período colonial ao pós-colonial, voltam-se a uma complexa análise dos 

agentes, dos fatores contextuais e das fraturas ideológicas que marcam a transição 

política. Aproximam-se, portanto, das reflexões apresentadas pelo filósofo camaronês 

Achille Mbembe. Segundo o pesquisador: 

 
Para muitos agentes da época colonial, tratava-se definitivamente de 

um combate maniqueísta. (...) Cinquenta anos depois, que vestígios, 

marcas e resquícios subsistem dessa experiência de sublevação, da 
paixão que a inflamou, dessa tentativa de passagem do estado de coisa 

ao estado de sujeito da vontade de retomar a “questão do homem”? 

Haverá, realmente, algo a comemorar ou, pelo contrário, é necessário 
recomeçar? Recomeçar o quê, por que, como e em quais condições? 

(MBEMBE, 2014a, p. 22) 

 

Pepetela, a partir dessa linha reflexiva, repensa permanentemente a “questão do 

homem” angolano. Para tanto considera, em especial a partir da década de 90, não 

apenas os efeitos do ranço colonial, mas também – e principalmente – o desencanto pós-

revolucionário. 

Cabe pontuar, nesse sentido, que a ironia é um dos principais recursos utilizados 

pelo autor para apresentar os impactos da globalização e do avanço capitalista sobre a 

sociedade angolana. Reconhecê-la como chave de leitura é imprescindível para o 

entendimento de uma crítica que não se limita à ação de outros países sobre Angola, 

mas também sobre as relações perniciosas estabelecidas internamente, pois: 

 
É cada vez mais pertinente a distinção analítica em dois níveis: a 

África conjuntural, de ondas curtas, episódica, referida a grupos 

particulares e aos seus interesses e a África na longa duração, de 
construção e gestão da heterogeneidade étnica e cultural. A primeira 

caracteriza-se por uma debilidade econômica, instabilidade política e 

relativa marginalização na cena internacional. A segunda se assenta na 

história profunda de África, isto é, a história que realiza o presente 
com o passado colonial e pré-colonial, numa análise prospectiva e da 

conjunção da tradição e da modernidade. (GONÇALVES, 2005, p. 

182 - 183) 

 

Ao consideramos essa conjunção, no que diz respeito às configurações da 

sociedade angolana após a independência, o título da obra ganha especial sentido, visto 

que a predação abordada não enfoca as selvas africanas, como reforçam as cristalizadas 



visões sobre o continente, mas sim as relações interpessoais: em Predadores, conforme 

indica a clássica frase de Plauto, “o homem é o lobo do homem”; a desumanização 

marca o abandono dos pressupostos éticos e as relações de dominação do povo 

angolano são propiciadas por toda sorte de subterfúgios e ações ilícitas.  

Para caracterizar as feições capitalistas em Angola, o narrador do romance 

afirma que: 

Com esse regime não havia perigo de obesidade, mal da civilização 
atual, dirão alguns mais cínicos, preocupados que sigamos os padrões 

de alimentação e vício impostos pela cultura dos norte-americanos. 

(...) Estamos mesmo mal, se já o arroz ou a batata importada ficam 
mais barato que a nossa farinha de mandioca, principal comida dos 

antepassados. [Se houver ocasião, talvez mais tarde se trate dessas 

árduas e estéreis questões econômicas, com fortes conotações 
políticas] (PEPETELA, 2008a, p. 42-4) 

 

O trecho evidencia-nos (não somente por apresentar de forma sarcástica a fome, 

mas também o encarecimento dos alimentos nacionais) uma denúncia da naturalização 

de tais problemas como consequências irreversíveis da ascensão capitalista. O narrador 

nos insere, assim, numa cruel dinâmica, ironicamente delineada ao longo de todo o 

romance por meio da representação da cadeia predatória, que tem como seu 

representante máximo Caposso, criatura desprovida de senso ético, empatia ou mesmo 

afeto, visto que demonstra algum carinho apenas pela filha Mireille, enquanto a jovem 

demonstrava aptidão para seguir os seus passos na carreira empresarial. 

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

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

diferentes: 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.  

Para 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 está 

explícito: 

 
A ironia, então, significará coisas diferentes para diferentes jogadores. 

Do ponto de vista do interpretador, a ironia é uma jogada 



interpretativa e intencional: é a criação ou inferência de significado 

em acréscimo ao que se afirma – e diferentemente do que se afirma – 
com uma atitude para o dito e não dito. A jogada é geralmente 

disparada (e, então, direcionada) por alguma evidência textual ou 

contextual ou por marcadores sobre os quais há concordância social. 

(HUTCHEON, 2000, p. 25). 
 

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: o que 

possibilita o reconhecimento, essencialmente, é o fato de que as comunidades 

discursivas tornam a ironia possível, partilhando pontos de vista.  

As construções literárias imbuídas de ironia dirigem os leitores à reflexão quanto 

aos valores éticos que se realizam na ficção. Por consequência, os escritores que se 

servem desse jogo de sentidos como forma de interação com o leitor pela reflexão, 

assumem um papel ético fundamental, no que diz respeito ao despertar das consciências 

e das mentalidades, para além de contribuírem com um papel de responsabilidade social 

na construção de novos paradigmas, através da crítica. Assim, a ironia literária, nas 

obras pós-revolucionárias, apresenta-se especialmente a serviço da denúncia contra o 

discurso oficial, que desperta no leitor um olhar crítico, desmistificador. 

Pensar o ponto a partir do qual Predadores ironiza torna-se fundamental, uma 

vez que tanto a concepção do homem novo angolano, erigido a partir de referências 

marxistas, quanto a concepção do novo homem angolano, condicionado pelos padrões 

capitalistas e neoliberais, são perpassadas pelo tom sarcástico que aponta para a não-

adequação de ambos às demandas da nação angolana, em especial na 

contemporaneidade. Tal recurso exige, dessa maneira, que o leitor tome posicionamento 

quanto à construção de interpretações para aquela situação irônica, de maneira que a 

criação do significado se realize em acréscimo ao que se afirma. 

O título da obra remete-nos àquelas criaturas que caçam e se alimentam de 

outros seres vivos, destruindo-os violentamente. Assim, a analogia traz à tona a 

zoomorfização da emergente burguesia angolana, que devora os recursos nacionais por 

meio de atos ilícitos, incondizentes com os ideais igualitários pregados durante as lutas 

de libertação. Se em A gloriosa família - o tempo dos flamengos foram exploradas as 

raízes da burguesia angolana, num passado remoto, temos agora o seu triunfo, prova de 



que “o colonialismo não morreu com as independências, mudou de rumo e de 

executores” (COUTO, 2005, p.11). 

A construção de Vladimiro Caposso é marcada, desde o início do enredo, pela 

sua falta de escrúpulos. Somos apresentados, assim, a um misterioso homem que, no 

cenário turbulento de uma Angola agitada pela disputa política, assassina a amante que 

o estava traindo: 

 
Faltava uma semana para as eleições (…). Caposso apontou com 

frieza do lado de fora do quarto, retendo a respiração, como aprendera 
da arte de bem disparar. Esvaziou o carregador da pistola. Os tiros 

foram bastante abafados pelo barulho atroador da carreata. Entrou no 

quarto, empurrou com o cano da pistola o corpo do homem morto. 

Verificou que ela também estava morta, três buracos perto do coração 
(...). Não era por eles que fazia essa matança, era por si próprio. Saiu 

do quarto, guardou a arma, foi à mesa da sala onde sabia haver sempre 

marcadores e canetas. Com uma caneta de feltro vermelha, escreveu 
numa folha de papel em maiúsculas e com a mão esquerda "Ninguém 

trai a UNITA sem deixar a vida" (PEPETELA, 2008a, p.15-17). 

 

Ao optar por iniciar o livro a partir desse episódio, o autor propõe que logo 

nos deparemos com Caposso no auge do seu poder predatório, numa explanação de 

seu caráter oportunista e cruel diante do cenário marcado pela guerra civil. O 

personagem, conforme nos indica o trecho, aproveita-se deliberadamente de um grave 

momento de tensão política para realizar seus caprichos. O “homem de impecável 

fato azul” (PEPETELA, 2008a, p. 15), conforme se revela em seguida, é um 

importante empresário angolano que, em variadas ocasiões, age como um inimigo da 

pátria, utilizando-se da posição privilegiada para agir inescrupulosa e impunemente. 

Conforme apontamos ao início de nossa pesquisa, a dicotomia Norte/Sul é um 

tema essencial às literaturas pós-colonais, na medida em que novas formas de 

imperialismos do Norte teimam em disciplinar e usurpar o Sul. Para além desse olhar, 

Predadores enfoca a exploração Sul/Sul, dado que os próprios angolanos, ao chegarem 

ao poder, tornam-se predadores de seu país. 

Os estudos do pesquisador francês Patrick Chabal destacam o fato de que as 

relações desenvolvidas pelos estados africanos após a independência tiveram base em 

governos neopatrimoniais. Observa-se, assim, que a política contemporânea nesses 

países foi pautada por complexas redes divididas entre os interesses particulares e os 



governamentais, cuja (i)legitimidade política estaria baseada na habilidade dos políticos 

para alimentar as redes das quais suas posições dependem.  

A guerra civil enriqueceu magnatas, nomeadamente Caposso, representante 

máximo da realidade pós-revolucionária angolana em Predadores. Dessa forma, as 

personagens com poder político e econômico são retratadas como sujeitos caricaturados, 

figuras imponentemente jocosas, abastadas, e intocáveis pela ameaça da fome, 

contrariamente a grande parte da população: 

 
O gordíssimo ministro do comércio, empanturrado de croquetes e 

rissóis de camarão e pastéis de nata ou caviar em torradinhas, que ele 

ia engolindo à medida que passavam os pratos à frente dele, tanto 
fazia ser marisco, peixe, carne ou doce, não tinha ordem de 

preferência, era preciso era enfartar que os tempos da guerra estavam 

para trás e com eles o espectro da fome, o que de fato no seu caso não 
era verdade, a barriga proeminente negaria (...). A regra do novo 

regime era essa (...) ninguém gastava dinheiro inutilmente com a 

coletividade. O dinheiro só servia para produzir mais dinheiro ou para 

esbanjar em ações de prestígio. (PEPETELA, 2008a, p. 279) 
 

Novamente a fome é apresentada de forma irônica, dessa vez por meio da 

postura afetada de um político que em nada representa seu povo. Não por acaso, trata-se 

justamente do ministro do comércio, transfiguração do político neoliberal que vende os 

bens da própria nação e busca insaciavelmente o benefício próprio em detrimento do 

bem coletivo. A partir de tais considerações, ficam claras as condicionantes que nos 

levam à composição da personagem principal do romance. 

Vladimiro Caposso, antes José, nasceu em 1954 no Calulo, onde cursou o 

primário. Seu pai atuava como enfermeiro de forma irregular, trabalhando sem diploma 

e por conta própria nas diferentes localidades que percorreu, do Cuanza-Sul a Novo 

Redondo, capital do distrito. Decidiu abandonar a mãe de José quando o menino tinha 

oito anos, levando-o consigo, numa espécie de fuga para não ter de pagar reparações e 

desagravos à família da mulher abandonada. Tal ponto é fundamental para 

compreendermos a futura evolução do protagonista como predador: diante do exemplo 

paterno de desrespeito aos valores tradicionais e, sobretudo, éticos que deveriam 

orientar as interações e posturas diante do meio social, José pôde notar que os interesses 

individuais são facilmente sobrepostos às aspirações coletivas quando conveniente. 

O apagamento das raízes interioranas será, ainda, fator primordial para sua 

descaracterização e posterior ajuste aos discursos revolucionários: 



 
Lhe tinham chamado mesmo matuense matumbo, o que no fundo era 
uma redundância (...) Ainda devia conservar alguma maneira de ser ou 

de se expressar indicando a origem rural, vergonha das vergonhas, 

ainda por cima de Calulo, o verdadeiro mato. Se perguntado, 
temperava, sou de Novo Redondo, pequena cidade mas capital 

distrital e junto do mar. Acima de tudo, não era mato de jeito nenhum. 

(PEPETELA, 2008a, p.48) 

 

O completo desinteresse por política, mais uma característica incentivada pelo 

pai, reforça a indiferença de José quanto a questões sociais, além de evidenciar que boa 

parte do poder viria a ser concentrado por figuras com motivações totalmente alheias ao 

bem comum. 

Aos dezesseis anos, desistiu de estudar e desejava ser jogador de futebol:  

 
O pai nem queria ouvir falar de alguns raros nomes de africanos que 

tinham conseguido singrar no futebol europeu. Ele era enfermeiro, de 
fato não era totalmente, apenas ajudante, embora soubesse muito mais 

que alguns enfermeiros brancos (...). Nunca seguira o caminho de 

outros enfermeiros angolanos, muitos dos quais se tinham metido em 
organizações políticas, conspirando pela independência. Caposso-pai 

nunca quis saber de política. Se te metes em política acabas na cadeia. 

Por isso Caposso-filho não entendia nada de política, fugia dela até, 

queria apenas ser futebolista. (PEPETELA, 2008a, p.70). 

 

Quando seu pai faleceu, vítima de um colapso, em Porto Amboim, o 

protagonista tinha dezoito anos. Sem objetivos de vida definidos, chegou a Luanda aos 

vinte anos de idade. Lá, reencontrou por acaso Sebastião Lopes, conhecido de Novo 

Redondo que desejava lutar pela independência do país. Sebastião Lopes é descrito pelo 

narrador como um jovem puro que “desejava se inscrever nas FAPLA, fazer treino 

militar, lutar pelo país” (PEPETELA, 2008a, p.98). 

 O jovem levou-o à presença de Seu Amílcar, português proprietário de uma 

modesta loja que necessitava de um empregado. Como vendedor, aprendeu a 

desenvolver habilidades de persuasão, que seriam muito valiosas futuramente: 

 
Tinha facilidade de expressão, o que descobrira com Sô Amílcar, tens 

boa lábia, engana muito bem, lhe dizia ele (...). Talvez era a voz 

convincente que fazia, parecia sempre estar a dizer a verdade mais 

profunda do universo, tal a convicção ele punha nas palavras, olhando 
descaradamente nos olhos opostos. Qualidade que iria mais tarde 

aperfeiçoar, treinando à frente do espelho. A grande cidade era uma 

verdadeira escola, a cada dia descobria muita coisa nova. 
(PEPETELA, 2008a, p. 80-81) 



 

Uma semana antes da independência, Seu Amílcar comunicou a José que 

retornaria a Portugal, temeroso em relação às mudanças que provavelmente ocorreriam 

à “gente de boa-fé que queria fugir sem saber, uns porque temiam represálias em 

presença do Juízo Final, outros porque temiam represálias dos antigos colonizados, 

consciências pesando pelos crimes do passado” (PEPETELA, 2008a, p. 84). Dessa 

forma, passaria a ser dono do comércio abandonado. 

Inicialmente, Sebastião tenta convencer o amigo a entrar numa fábrica, para 

assim se tornar um proletário a serviço da revolução. Caposso recusa as investidas, pois 

julga ter arranjado com a loja um meio para adquirir bens materiais e capital financeiro. 

O kamba critica-o por estar prestes a entrar na pequena burguesia urbana, “a classe do 

compromisso, que pode lixar a revolução” (PEPETELA, 2008a, p. 79). O desgaste entre 

Sebastião Lopes e José é fundamental, visto que marca a oposição entre o idealismo do 

primeiro e a indiferença do segundo quanto aos rumos políticos do país: 

 
Que Sebastião lhe desculpasse, operário não queria ser, mesmo por 
melhor salário, não gostava do cheiro de máquinas e de andar todo 

sujo e a fazer constantemente força. (...) Paciência, seria da pequena-

burguesia, raio de nome tão feio. E ainda por cima pequena, antes 

fosse grande (PEPETELA, 2008a, p. 118). 
 

É importante notarmos que, durante o período em questão, assumir 

posicionamento político se fazia indispensável. A indiferença de José vai de encontro às 

ações e ideais do MPLA, e tem como motivo principal uma acomodação dissimulada 

que passa a irritar Sebastião. 

A disposição de José, na contramão daquele momento histórico, se aquecia com 

o desejo de ser tornar um grande burguês. Contudo, politicamente, os revolucionários 

guiavam-se pelo viés socialista e condenavam manifestações de tendência liberal. É 

assumido, a partir desse momento, seu “talento” oportunista. José passa a simbolizar 

todos os que se aproveitaram do turbilhão inicial para ascenderem socialmente: 

 
Caposso cometeu na noite da independência uma ação que nunca 

revelou a ninguém, nem ao amigo mais chegado, nem à futura mulher, 

muito menos aos filhos. Enquanto o povo todo de Luanda, bebês 

inclusive, se aglomerava na praça onde o presidente, à meia-noite, ia 
declarar a independência, ele se deixou ficar em casa. (...) Mais tarde, 

aos amigos, contava como vira subir a bandeira rubro-negra, como a 

tribuna era pequena para todos os que queriam aparecer nas fotos 



junto do presidente (...) e como ele ficara mesmo perto do mastro onde 

subira a nossa bandeira. (PEPETELA, 2008a, p. 91-92) 
 

Mentiras dessa ordem passaram a fazer parte da vida do protagonista, enquanto 

ia desenrolando os fios de sua personalidade capitalista, até se tornar, em menos de duas 

décadas, um dos homens mais ricos de Angola. Contrariando o que se esperava 

daqueles que se compraziam com a libertação, o jovem não fechou seu comércio na 

noite da independência, justificando a atitude oportunista como uma demonstração de 

altruísmo: 

 
Enquanto no 11 de Novembro toda a cidade estava parada, 

estabelecimentos e comércio fechados, comemorando o facto 

fundador do novo país, ele abriu a loja. E esta decisão foi questionável 
porque muitos consideraram falta de respeito aquele patrício não 

acatar o feriado, aquele feriado sagrado. Mas, por outro lado, as 

pessoas que assim puderam encontrar um sítio onde comprar a fuba e 
o peixe seco para celebrar os festejos, agradeceram o sacrifício 

patriótico de trabalhar enquanto os outros dançavam. Nesse dia ele 

abriu de facto só de manhã, fechou à tarde. Tinha vendido mais do que 
nunca, dava para completar a compra de chapas e rodear 

completamente o quintal, sua única preocupação no momento. 

Entretanto, de manhã, ouvindo os comentários dos fregueses, quase 

nenhum tendo dormido, percebia como a política lhe entrava pela 
porta, mesmo dela querendo sempre fugir. (PEPETELA, 2008a, p. 56) 

 

Apesar de pequeno, tal negócio foi um grande passo para o início do projeto 

capitalista por ele acalentado. De tal modo, em pleno fervor socialista, o jovem 

interiorano, com a 6ª classe concluída em estudos, passa a vislumbrar seu futuro, a 

começar pela defesa da propriedade do ex-patrão: 

 
Podia portanto crescer, a parte vaga do terreno era quatro vezes a 

construída. Tinha de reforçar as marcas limitando a propriedade, pôr 

aduelas, ripas, chapas, o que fosse, fechar aquilo, mostrar isto tem 
dono, ninguém trespassa. Um dia podia construir uma verdadeira 

mansão ali (PEPETELA, 2008a, p. 127). 

 

O desejo de cercar o espaço, já o denominando como uma propriedade, indica-

nos a oposição do jovem à proposta revolucionária de reformas e de atendimento da 

população, da não concentração de bens. A permuta de Sô Amílcar por Vladimiro 

Caposso é, em boa medida, um reflexo do processo de formação da então embrionária 

burguesia nacional que,  

 



na indisponibilidade dos meios materiais e dos meios intelectuais 

suficientes (engenheiros, técnicos), limitará suas pretensões à 

retomada dos escritórios e casas comerciais outrora ocupados pelos 

colonos. A burguesia nacional toma o lugar da antiga população 
europeia: médicos, advogados, comerciantes, corretores, 

despachantes, agentes de mercadorias em trânsito. Julga ela que, para 

a dignidade do país, e sua própria salvaguarda, deve ocupar todos 
estes postos. (FANON, 1979, p. 126) 

 

Fanon confirma-nos, portanto, que a colonização acarreta não apenas a 

subordinação material de um povo, como também fornece os meios pelos quais as 

pessoas são capazes de se expressarem e de se entenderem. Isso significa dizer que, para 

além de um legado de desigualdade e injustiça sociais, há também o arraigamento de 

ideologias eurocêntricas que perpetuam a “organização racional da desumanização” 

(FANON, 1979, p. 190) nos territórios outrora dominados. 

José conclui, corretamente, que para prosperar dali em diante precisava se 

inscrever e ter um cartão de membro do MPLA, tarefa à qual se dedica com afinco. 

Embora desprezando os ideais do amigo Sebastião, não hesita em pedir ao agora 

guerrilheiro, que vinha da frente de batalha, para ser indicado à desejada inscrição no 

Movimento, argumentando falaciosamente que “o amigo era testemunha, ele sempre 

tinha tido ideias nacionalistas, um verdadeiro militante, embora sem andar por aí a gritar 

aos quatro ventos” (PEPETELA, 2008a, p. 131). Diante das evidências da inclinação do 

amigo para o lado oposto aos interesses coletivos, o revolucionário não apenas se recusa 

a ajudá-lo a se aproximar do Movimento, como põe fim à amizade até então 

estabelecida. 

As ações de José são exemplares da heterogeneidade de comportamentos em 

relação ao processo de independência e ao ideal nacionalista. O seu caso não constitui, 

como revela o enredo de Predadores, uma situação única ou inusitada, sendo resultado 

de uma personalidade alienada e inegavelmente narcisista. Essa obsessão de tomar para 

si o poder do ex-colono ultrapassa o sentimento de empoderamento experimentado 

pela população angolana com a libertação. Nesse sentido, Ruy Duarte de Carvalho 

indica-nos que: 

Durante os primeiros anos que se seguiram à independência teve que 

haver, não podia deixar de haver, uma identificação emotiva entre as 
populações e o poder, ou os poderes, que passaram a ser o “nosso” poder, 

o nosso primeiro poder, aquele que tinha substituído o poder do “outro”, 

do colono. Vencido o poder do outro, cada um se sente vencedor, 



identificado com o poder de quem venceu (CARVALHO, 2008, p. 33). 

 

A identificação com o poder do vencido, o do colonizador, não deveria 

significar a assimilação dos modos exploratórios e opressores a ele atrelados. 

Entretanto, tal apropriação é levada adiante e sarcasticamente representada em 

Predadores, visto que o foco de Pepetela volta-se às crueldades da experiência 

política pós-colonial: no plano internacional, a precária inserção de Angola no 

contexto globalizado, dependente das obscuras conexões de sua elite; no cenário 

interno, o processo no qual o MPLA deixa de representar um grupo de guerrilheiros e 

torna-se partido centralizador e, mesmo, opressor. 

Os predadores, representados principalmente por Vladimiro Caposso, 

correspondem às reflexões de Frantz Fanon quanto à criação da burguesia nacional em 

Os Condenados da Terra. A análise do pesquisador a respeito da formação das 

burguesias nacionais das ex-colônias africanas coincide com o ambiente de Luanda pós-

independência na obra de Pepetela. Para Fanon: 

 

A burguesia nacional, que toma o poder no fim do regime colonial, é 
uma burguesia subdesenvolvida. Seu poder econômico é quase nulo e 

de qualquer modo sem medida comum com o da burguesia 

metropolitana ao qual pretende substituir. Em seu narcisismo 
voluntarista, a burguesia nacional convence-se facilmente de que 

podia vantajosamente ocupar o lugar da burguesia metropolitana. No 

seio dessa burguesia nacional, não se encontram industriais nem 

grupos financeiros. É que, para ela, nacionalizar não significa pôr a 
totalidade da economia a serviço da nação. Para ela, nacionalizar não 

significa ordenar o Estado em função de relações sociais novas, cuja 

aparição venha ser estimulada. Nacionalização, para ela, significa 
exatamente transferir aos autóctones favores ilegais herdados do 

período colonial. (FANON, 2008, p. 124-126) 

 

Analisando criticamente a adoção da ideologia marxista pelos dirigentes 

africanos, no pós-independência, o filósofo congolês Valentin-Yves Mudimbe informa-

nos que “o marxismo parecia corresponder à ferramenta e à ideia perfeitas para 

transcender aquilo que o colonialismo havia incorporado e decretado em nome do 

capital” (MUDIMBE, 2012, p. 70). Entendemos, à luz dessas considerações, que os 

ideais socialistas e o modelo de homem novo, adotados como planos de governo por 

diversos países africanos, significaram para essas novas nações o cumprimento do que 

dizia a cartilha marxista ditada pelo bloco cubano-soviético. Eram, também, uma 

resposta ao ocidente colonizador que, em nome do capital e por ele, dominou e 



explorou, por largo tempo, as terras e os povos africanos. 

Sobre a percepção de um modelo de sujeito, Erich Fromm, psicanalista, 

sociólogo e filosofo alemão, indica-nos que “a existência empírica do homem é o ponto 

de partida do marxismo” (FROMM, 1962, p.33). Dessa forma, o conceito marxista de 

homem baseia-se na concepção de um ser não apenas formado por características 

fisiológicas e biológicas, mas composta, sobretudo, de particularidades como 

consciência, estrutura social e alienação. Assim, “para Marx, o homem revela-se como 

um ser essencialmente histórico, um ser em eterno tornar-se” (Idem, p. 39). 

Em A ideologia alemã, o próprio Marx indica-nos que: 

  
Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela 

religião e por tudo o que se queira. Mas eles próprios começam a se 

distinguir dos animais logo que começam a produzir seus meios de 
existência, e esse passo à frente é a própria consequência de sua 

organização corporal. (...) Essas bases do homem são verificáveis por 

via puramente empírica. A primeira condição de toda história humana 
é, naturalmente, a existência de seres humanos vivos. A primeira 

situação a constatar é, portanto, as relações que ele gera entre eles e o 

restante da natureza. (...) Não podemos fazer aqui um estudo mais 

profundo da própria constituição física do homem, nem das condições 
naturais, que os homens encontraram já prontas, condições geológicas, 

orográficas, hidrográficas, climáticas e outras. Toda historiografia 

deve partir dessas bases naturais e de sua transformação pela ação dos 
homens, pelo trabalho, no curso da história.  (MARX, 1998, p. 45) 
 

Podemos notar que Marx preconiza a necessidade de considerarmos as 

dinâmicas e demandas sócio-históricas para pensarmos os sujeitos, o trabalho e as 

possibilidades de transformação, compreendendo os indivíduos dentro de suas 

condições reais. Devemos considerar, portanto, que Pepetela nos proporciona reflexões 

não apenas quanto ao conceito marxista de homem, mas, sobretudo, quanto à leitura que 

os governantes angolanos fizeram de tal proposta. Conforme veremos adiante, a crença 

em um modelo de homem novo não seria compatível com os variados fatores que 

envolvem a relação entre homem e meio, facilitando a ascensão de sujeitos desalinhados 

com o comprometimento ético dentro do próprio MPLA. 

O primeiro aprendizado de José, no partido, foi o seguinte: “quando for tratar 

com algum funcionário ou membro do MPLA da situação leve a carteira recheada” 

(PEPETELA, 2008a, p. 91). Dessa maneira, diante de um “funcionário desdentado e 

com cara de muita fome” (p. 95) ele facilmente conseguiu o cartão de membro do 

partido com o nome de Vladimiro Caposso, empregado comercial. Deixou de usar o 



verdadeiro nome de José, o mesmo do seu pai; trocou a verdadeira cidade de 

nascimento, Calulo, por Catete, a cidade onde nascera Agostinho Neto. De maneira 

essencialmente irônica, o narrador nos diz que Caposso criou 

 
uma assinatura revolucionária, capaz de fazer inveja àqueles heróis 

vindos da mata (...) VC, explicando para quem não sabia que não só 

era o seu nome mas como VC significava também a Vitória é Certa, 
principal palavra de ordem do MPLA, que inspirara o nome do jornal 

do Movimento e cujas iniciais, ditas em inglês, ViCi, eram o nome da 

principal base na Zâmbia, nos tempos da luta de libertação. 

(PEPETELA, 2008a, p. 95). 
 

Oficializava-se, assim, o surgimento do novo Vladimiro Caposso: era o último 

descendente de uma família que, por conta das perseguições do poder colonial, 

espalhou-se por todo o país; o avô e o pai foram perseguidos por serem enfermeiros, 

“classe revolucionária por excelência” (PEPETELA, 2008a, p. 96). Para escaparem, 

viviam mudando de nome e de lugar, talvez o Caposso fosse “nome de clandestinidade” 

(PEPETELA, 2008a, p. 96).  

Por meio da articulação entre ficção e história operada por Pepetela, o processo 

de Independência torna-se um divisor de águas para Angola e também para Vladimiro 

Caposso. De simples ajudante de um comerciante português, em 1974, Vladimiro torna-

se um verdadeiro alpinista social: 

 
A burguesia nacional é desde o início orientada para atividades de tipo 

intermediário. A base de seu poder reside em seu senso do comércio e 
dos pequenos negócios, em sua aptidão para angariar comissões. Não 

é seu dinheiro que trabalha mas seu senso das operações comerciais. 

Não investe, não pode realizar essa acumulação de capital que é 
necessária para o desabrochamento e a expansão de uma burguesia 

autêntica. Todas as vezes que esse processo foi adotado observou-se 

que o poder tinha de fato contribuído para o triunfo de uma ditadura 
de funcionários formados pela antiga metrópole que logo se 

revelavam incapazes de pensar na totalidade da nação. Esses 

funcionários começam bem depressa a sabotar a economia nacional, a 

desconjuntar os organismos, e a corrupção, a prevaricação, a 
dilapidação dos estoques e o mercado negro instalam-se. (FANON, 

1979, p. 148) 

 

A partir do enfoque dado a essa fratura, no romance, Pepetela indica-nos que o 

sistema, conforme adotado pelo MPLA, já indicava indícios de falhas, ocultadas pelo 

furor utópico do momento. Uma vez que o próprio autor fez parte da verve 

revolucionária, atuando pelo partido durante anos, nota-se a presença de autocrítica, 



estabelecida a partir de um olhar amadurecido e nada ingênuo em relação ao processo.  

É notável que a ascensão na cadeia social é apresentada como um “processo 

evolutivo” que surge como consequência do abuso de poder por parte daqueles que, 

camuflados pela verve heroica atribuída aos marxistas, estavam acima de suspeitas; a 

progressiva ascensão de Caposso ocorre sempre em detrimento de outros e em benefício 

de si próprio. O personagem “sabia jogar com a psicologia do momento” (PEPETELA, 

2008a, p. 13), habilidade que lhe permitiu tornar-se progressivamente mais poderoso, 

visto que, segundo a teoria da seleção natural, os mais fortes são justamente aqueles que 

melhor se adaptam às condições e ao meio. 

Sabe-se que evolução do nacionalismo angolano foi caracterizada como a 

expressão de um sentimento de repúdio a Portugal e, fundamentalmente, ao controle 

exercido pelos ocidentais sobre todas as esferas sociopolíticas, culturais e econômicas 

de suas colônias. Vários fatores contribuíram para os processos de formação, evolução e 

sistematização dos movimentos emancipatórios, destacando-se o fortalecimento das 

elites intelectuais, em especial a partir das décadas de 40 e 50 do século XX.  

Em contato com grandes ideiais de liberdade circulantes no exterior, grupos de 

estudantes angolanos em Portugal constituíram importantes espaços de reflexão, onde se 

discutiam temas relativos às identidades ex-cêntricas. Dentre tais associações, destaca-

se a Casa dos Estudantes do Império, “lugar de muitas discussões sobre a questão 

colonial e a decorrente situação dos países colonizados” (CHAVES, 1999, p. 43). Por 

meio de tal organização, além de adquirirem contato com o Pan-Africanismo e a 

Negritude, tais jovens puderam travar contato com os partidos da esquerda europeia, 

principalmente com os Partidos Comunistas, confluência que atribuiu ao sonho de uma 

Angola autônoma os contornos de um projeto socialista, abraçado por aqueles que 

edificariam, assim, o Movimento Pela Libertação de Angola. 

A independência foi proclamada em 1975. Com aquele ato, o MPLA passava de 

movimento libertador para o partido dirigente e criador de um Estado. Nesse sentido, o 

sistema político da Angola pós-independente é inspirado na forma de governo 

comunista-leninista, com a forte atuação centralizadora de um partido único. O ideal do 

homem novo, assim, era pensado pela intelectualidade que participava da empreitada 

revolucionária, porém, não era compreendido de fato por grande parte da população. 



 No romance um importante momento que apresenta tal fato é a postura de 

Caposso no momento de confirmação da independência. Enquanto a liberdade era 

comemorada nas ruas, ele permanecera em casa, acompanhando pelo rádio o discurso 

de Agostinho Neto. A comoção geral não o afetava, já que não compreendia as 

concepções de identidades e subjetividades no contexto pós-colonial: 

 
Ideias novas para Caposso, embora fosse claro, já as tinha ouvido em 
todos os lados. Mas nunca assim teve uma conversa para ele próprio, 

para pensar com pormenores no que significava a independência. Os 

tugas vão embora, nós passamos a mandar no país, mas nós quem? 

(PEPETELA, 2008a, p. 77-78) 

 

Desconhecer o valor da independência e não refletir mais profundamente sobre o 

fato é um ponto essencial para a composição da escalada social de Caposso, visto que 

tal ponto de partida embasa seu total descomprometimento quanto à trajetória da nação 

angolana e à concepção de homem novo. 

Imediatamente após a libertação, o MPLA buscou dar sequência ao processo de 

construção da identidade nacional, ou o que se pode chamar de angolanidade. A partir 

de tal perspectiva, a ideologia do homem novo, bastante difundida entre os países de 

orientação socialista, tornou-se fundamental aos enquadramentos culturais e 

sociopolíticos formulados para a população: 

 
O discurso dos primeiros anos após a independência, em Angola, 

caminhava no sentido da criação de uma Cultura Nova, intentando 

alcançar a unidade nacional através da uniformização dos atos 

culturais. Este ideal ficou expresso na palavra de ordem: “Angola, de 
Cabinda ao Cunene, um só povo, uma só nação”. (...) Este homem 

angolano é, na verdade, um homem novo, adequado aos princípios 

adoptados pelo Estado. Este homem novo deveria ser o fio condutor 
para o estabelecimento de uma nova sociedade, assentada em novos 

propósitos: não poderia ser um homem reacionário, entendido aqui 

como tendo enraizada as suas particularidades étnicas ou regionais; 

nem mesmo ser um assimilado, produto da política colonial. 
(ARAÚJO, 2005, p. 123) 

O ideal de um homem novo para uma nação nova tornou-se, portanto, um dos 

pilares do período revolucionário, visto que traria os princípios básicos que norteariam a 

composição do sujeito pós-independência ideal. Com letra de Manuel Rui, o Hino 

Nacional de Angola, adotado em 1975, dá relevância a tal figura: 

Angola Avante! 



 

Oh, Pátria, nunca mais esqueceremos  
Os heróis do quatro de Fevereiro.  

Oh, Pátria, nós saudamos os teus filhos  

Tombados pela nossa Independência.  

Honramos o passado e a nossa História,  
Construindo no trabalho o Homem Novo,  

Angola, avante!  

Revolução, pelo Poder Popular!  
Pátria Unida, Liberdade,  

Um só povo, uma só Nação!  

Levantemos nossas vozes libertadas  

Para glória dos povos africanos.  
Marchemos, combatentes angolanos,  

Solidários com os povos oprimidos.  

Orgulhosos lutaremos pela paz  
Com as forças progressistas do mundo. (RUI, 1975, s/p ) 

 

 

No discurso da Proclamação de Independência, feito por Agostinho Neto em 11 

de novembro de 1975, também é possível encontrar o homem novo, símbolo da 

renovação de Angola e do enfrentamento das limitações coloniais:  

 
Derrotado o colonialismo, reconhecido o nosso direito à 
independência que se materializa neste momento histórico, está 

realizado o programa mínimo do MPLA. Assim nasce a jovem 

República Popular de Angola, expressão da vontade popular e fruto do 
sacrifício grandioso dos combatentes da libertação nacional. Porém, a 

nossa luta não termina aqui. O objetivo é a independência completa do 

nosso País, a construção de uma sociedade justa e de um Homem 

Novo (NETO, 1975, s/p). 

 

A ideia de comunidade cultural, já então implantada nas bases político-

ideológicas do MPLA e muito presente durante a luta de libertação, estará 

profundamente articulada à ascensão do partido ao governo, resultando na elaboração de 

um ideal de homem para a nova nação. Ganha força, dessa maneira, a premissa de que, 

independentemente das origens étnicas, regionais e/ou raciais, todos os angolanos fazem 

parte de uma única e indivisível comunidade cultural que deveria opor-se ao seu 

opressor, qual seja os portugueses: 

 

Os intelectuais à frente do MPLA perceberam que a consciência 

nacional devia ser forjada na luta, pois uma vez alcançada a 
independência e rompidos os laços com o colonialismo, o novo Estado 

que iria se constituir sobre novas bases, teria como fonte de 

legitimação as diversas comunidades humanas que viviam  em 



território, e estas deveriam reconhecer-se não somente como nação 

territorial, mas também identificar-se como comunidade política 
participante de um projeto de nação, aqui entendida como um tipo 

muito nítido de sentimento e sensibilidade de lealdade e identificação. 

(ARAÚJO, 2005, p. 69). 

 

Para além do projeto unificador, nota-se em tal postura uma perigosa tendência à 

homogeneização dos sujeitos angolanos, a despeito da considerável diversidade étnica, 

regional e racial presente do país. O preceito central de tais deambulações seria, 

portanto, a formulação de uma de identidade que pudesse despertar a consciência 

nacional, como via de fortalecimento da verve revolucionária que se buscava contrapor 

aos processos assimilatórios que persistiram (e ainda persistem, sob diversas facetas) 

durante séculos de dominação portuguesa. Com a permanência fortalecida de Agostinho 

Neto como presidente, a defesa de um ideal de homem novo, que simultaneamente seria 

um intelectual e um combatente, é considerada elemento essencial para a posterior 

estabilização dos quadros de governo. 

Em Mayombe, obra publicada em 1980 e escrito entre 1970 e 1971, percebe-se 

claramente a expectativa pelas efetivas transformações sociais adquiridas com a 

independência de Angola. O romance narra a trajetória de luta dos guerrilheiros 

anticoloniais na floresta do Mayombe, onde está montada sua principal base militar, 

bem como as estratégias da luta armada, na perspectiva de combate ao regime colonial, 

e a libertação de Angola do jugo dominador e opressivo de Portugal. 

 Um diálogo entre os personagens Mundo Novo e Lutamos destaca o papel do 

acesso aos estudos como forma de manutenção das conquistas da revolução, evitando-se 

futuros golpes de estado: 

 
– Tens que te convencer que precisas de estudar. Como serás útil 

depois da luta? Mal sabes ler... onde vais trabalhar? – Fico no exército 

– disse Lutamos. – E julga que para ficar no exército não tens de 

estudar? Como vais aprender artilharia ou tática militar ou blindados? 
Precisas de Matemática, de Física... – Ora! Eu não quero ser oficial. – 

E quem vai ser oficial, então? Esses que se formam no exército tuga, 

sem formação política, que um dia tentarão dar um golpe de Estado? É 
isso que queres? Que depois da independência haja golpes de Estado 

todos os anos, como nos outros países africanos? Precisamos de ter 

um exército bem politizado, com quadros saídos da luta de libertação. 
Como vamos fazer, se os guerrilheiros não querem estudar para serem 

quadros? (PEPETELA, 2013, p.72) 

 



A concepção de “conscientização política” como fator preponderante para a 

edificação das bases do país independente, entretanto, foi frequentemente subvertida, 

visto que propunha um engessamento que, posteriormente, se mostraria problemático: 

 
Desde a independência, em 1975, que se propagava um ideal de nação 

unificada, que tendia a homogeneizar o homem angolano através da 

politização da sociedade entendida como um todo, uma vez que esta 
deveria ser portadora de uma cultura científica, popular e 

revolucionária, assim como o homem novo angolano estar a serviço 

da revolução social. Aí ser criada a Direção Nacional de Massificação 

Cultural, o Estado elaborou um discurso que teve como ponto de 
partida a cultura nacional, mas nele a identidade política tornou-se 

hegemônica em relação às demais identidades. (ARAÚJO, 2005, p. 
80). 

Embora a proposta de homem novo buscasse o fortalecimento da angolanidade, 

torna-se, dessa forma, uma das principais brechas para que tipos como Vladimiro 

Caposso desenvolvesse a aparência de homem novo, de acordo com os claros modelos 

estabelecidos pelo MPLA. A dissociação entre teoria e prática, conforme indica o 

andamento do enredo, será a base para que o socialismo dê lugar para o avanço 

neoliberal e, consequentemente, para a subversão do modelo socialista como plano de 

governo e como formulador do sujeito angolano. 

A adoção do sistema de partido único de ideologia marxista-leninista como 

regime de governo transformou o estado angolano numa zona de confluência de 

interesses políticos internos e externos: por um lado, os jogos de poder envolvendo os 

antigos revolucionários, agora centralizadores do poder e responsáveis pela manutenção 

das assimetrias sociais evidenciavam as rachaduras da execução do socialismo em 

Angola; por outro, os interesses de diversos países na fragilidade da ex-colônia, sujeita 

aos processos de globalização econômica, tornava-a extremamente atrativa para os 

grandes empresários.  

No capítulo que se passa em 1992, o narrador explicita-nos tal problemática ao 

informar-nos que: 

 
Caposso até sabia quando tinha começado a coisa. Bem, saber 
exatamente não sabia, podia imaginar, pelo menos ouviu comentar 

que o Nunes foi chefiar uma missão financeira a um desses paraísos 

fiscais para aí esconder o tesouro do Estado. Havia guerra civil, 
necessidade muitas vezes de ter dinheiro vivo para financiar operações 

secretas. Depois dessa viagem o cara de rato apareceu com uma 

grande conversa, que o comunismo estava internacionalmente no fim, 



a nossa economia planificada mais dia menos dia terminava também 

por falta dos tradicionais apoios políticos dos países socialistas, os 
haveres acumulados e sem renderem ficavam muito melhor lá fora. 

Essas contas facilitavam o pagamento das comissões quando havia 

importações para o Estado, o qual não tinha nada que saber dessas 

comissões perfeitamente legítimas... (PEPETELA, 2008a, p. 24) 
 

A despeito dos projetos utópicos, portanto, a sociedade angolana viu-se 

perpassada por cisões que fizeram cair por terra os ideais de união e de progresso tão 

sonhados durante as lutas de libertação. Dívidas externas, lento processo de 

modernização, corrupção e miséria constituem a dura realidade do país em seu presente 

democrático, caracterizado pelas desiguais relações de poder e pelo alpinismo social: 

 

Com efeito, se o regime colonial recusava, em princípio, ao dominado 

sequer a mínima vantagem de uma sociedade civil, o sistema 
soviético, fundindo sociedades política e civil em desfavor do todo 

social, inflava a primeira e achatava a segunda. Por desgraça, tão 

pouco os programas dos partidos do contra-poder ofereciam 
alternativas emancipadas e dignas, pois que os maiores também eram 

fiéis ao modelo do partido único e da ditadura que dele advém. 

(BARBEITOS, 2006, p. 20) 

 

Tais deliberações deixam claras as facilidades encontradas por Caposso para 

adequar-se ao modelo de homem novo, sem, no entanto sê-lo ideologicamente. Nascido 

e criado no mundo rural, envergonha-se de sua origem e logo tenta absorver a cultura 

urbana; adota, assim, uma biografia condizente com o perfil de homem novo. Por outro 

lado, apresenta disposição irrestrita para o enriquecimento, fator que também o tornaria 

adequado ao perfil de novo homem. 

A formação dessa figura híbrida e extremamente adaptável é feita, 

essencialmente, por meio do rompimento com suas origens: 

 
Trabalhou e retrabalhou o discurso para criar o contrário de uma linha 
genealógica, isto é, a ausência de ascendentes. Ao contar e recontar a 

a estória do seu nascimento (...) quase vinham-lhe lágrimas aos olhos, 

tão parecido com tudo o que acontecera com alguns personagens 

grados da Bíblia. (PEPETELA, 2008a, p. 98) 

 

Sabe-se que a colonização perpetuou-se essencialmente por meio do 

aculturamento, baseado em movimentos de hegemonia e de homogeneização. Vladimiro 

Caposso passa por um rito de transição às avessas: enquanto a tradição sociocultural 

angolana defende a evolução do homem por meio da confirmação de sua ligação com a 

família, o local de origem e a coletividade, o homem que abraça a ascensão capitalista 



frequentemente renega os seus laços. O novo homem utiliza-se da máscara de homem 

novo e impulsiona sua caminhada rumo ao topo da pirâmide social.  

Ciente de que seria preciso integrar-se aos privilegiados, o protagonista de 

Predadores busca meios para dar continuidade a sua ascensão. Quando o MPLA se 

torna de fato um partido político, passa a fazer parte da Jota, como era designada a ala 

jovem do MPLA, sendo responsável pela parte esportiva. Aproveitava-se do sistema a 

seu favor, trabalhando para particulares em seu horário de trabalho regular e 

arredondando seu próprio salário.  

Ainda em processo de elaboração de sua versão burguesa, casa-se com Bebiana, 

mulher com quem terá quatro filhos, num relacionamento guiado pelas circunstâncias, e 

não pelo amor. Apesar da imagem familiar perfeita às aparências, mantém com os filhos 

Djamila, Ivan e Yuri um relacionamento distante, nutrindo verdadeiro afeto apenas pela 

filha mais nova, Mireille. 

Como membro do Comitê Central da Jota, participou de um congresso do 

MPLA contra um membro honesto do partido, para impedi-lo de continuar fazendo 

parte do grupo. Nesse ponto, evidencia-se o boicote aos reais militantes que começavam 

a incomodar certa facção partidária. Era alguém que começava a incomodar seus 

superiores por perceber atitudes de corrupção, ou seja, alguém que tentava resgatar os 

ideais do antigo MPLA: 

 

 – Lá em cima precisam se livrar desse antigo camarada, hoje um 

traidor, nossa vergonha nacional. Um traidor entre vários outros, mas 
certamente o mais perigoso. Infelizmente ainda não se reuniram as 

provas suficientes para haver um processo criminal. O primeiro passo 

é retirá-lo do comitê central. Depois, com ele enfraquecido por já não 
pertencer à direção, é muito mais fácil fazer investigações profundas e 

descobrir todas as provas necessárias. Temos de reforçar a disciplina 

interna, limpar o partido das ervas daninhas, há um grupo de traidores 

que põem em perigo a própria sobrevivência do partido e mesmo a 
unidade da nação. Compreende a urgência? (PEPETELA, 2008a, p. 

326-327)  

 

Uma vez que o político que age eticamente é considerado como um traidor, não 

da pátria, mas dos esquemas ilícitos que marcam as ações governamentais, notamos 

mais uma vez a explícita crítica ao MPLA, partido do qual o próprio Pepetela fez parte, 

até a década de 80. Retirar a força política daquele que age com ética significa 



justamente anular sua capacidade interventiva, prática naturalizada por aqueles que se 

beneficiavam por meio da corrupção. 

Caposso, apesar de participar da conspiração, não tem seu nome indicado para a 

Central do Comitê do partido. Sua primeira derrota já nos indica que são muitos os 

predadores a darem o bote a qualquer momento. Embora poderoso, Caposso não era 

intocável e deveria utilizar-se de diferentes subterfúgios para sobreviver. 

 Pouco tempo depois, demite-se da direção e da Jota e decide estabelecer-se 

como grande capitalista: 

 
Depois do famigerado congresso, sem se aperceber, começava a 
procurar pela primeira vez uma coerência entre os princípios que 

defendia e a sua própria prática. Era um pequeno-burguês e o sonho 

de um pequeno burguês é tornar-se um grande burguês, acumular 
capital, explorar o povo (...). O objetivo era lançar-se em outros 

negócios, expandir os capitais, ser um grande capitalista a sério (...). 

(PEPETELA, 2008a, p. 244) 
 

Conhece, em seguida, o empresário paquistanês Karim, disposto a lhe fornecer 

mercadorias para um minimercado, e o lobista norteamericano Omar, que se torna sócio 

em outro empreendimento, a construtora Caposso Trade Company. Ainda não satisfeito, 

animado por um general da ativa, ingressa no comércio clandestino de armas que 

alimentaria a guerra civil dos países vizinhos e que seriam pagas com diamantes. 

Seria, portanto, do núcleo da juventude do partido que parte da elite governante 

eclodiria nas primeiras décadas de independência. No romance de Pepetela, a 

caracterização da personagem em foco denuncia não apenas as situações de 

oportunismo no ambiente orquestrado para a criação do novo homem, como a implosão 

operada por esses indivíduos à própria ideia de nação assumida pelo Movimento e 

difundida às populações. No entanto, ideologicamente, 

o MPLA dialoga com a população tendo como via de expressão a ideia 
nacional, mas não uma ideia baseada a partir do reconhecimento e de 

análise da diversidade cultural existente, mas sim propondo um novo 

ideal em que a diversidade se enquadrasse, utilizando-se de um artefato 

acima de tudo político, e não necessariamente cultural, o homem novo 
(ARAÚJO, 2005, p. 77 - Grifo da autora). 

 

A ascensão profissional do personagem encontra-se intimamente relacionada ao 

partido político dominante, embora tivesse sido caracterizado, no início do romance, 

como um jovem avesso à política. Vladimiro Caposso passa, através de golpes políticos 



e desta cadeia estabelecida de favores, de “camarada diretor, pois não havia outro 

tratamento possível nos tempos do partido único, todo constituído por camaradas” 

(PEPETELA, 2008a, p., p. 17) a chefe, pois, “o termo camarada, tão prático nas 

relações humanas, foi abruptamente banido”. Caposso era patrão, “termo que, no 

entanto, trazia conotações negativas do tempo colonial, ninguém ousava utilizar. Chefe 

resolvia perfeitamente o problema”. (Idem, p. 18) 

Sobre tal fato, Benedict Anderson mostra-nos que os vitoriosos sempre herdam a 

estrutura e o funcionamento do sistema anterior, pois: 

 

Tal como a complexa rede elétrica de uma grande mansão depois que 

o dono vai embora, o Estado espera que o novo dono ligue os 
interruptores para voltar a funcionar com o antigo brilho. Portanto, 

não surpreende muito que as lideranças revolucionárias, consciente ou 

inconscientemente, venham a se fazer de senhores da mansão. Dessa 
acomodação surge invariavelmente aquele maquiavelismo de 

“Estado” que é um traço tão marcante nos regimes pós-

revolucionários, em contraste com os movimentos nacionalistas 

revolucionários (ANDERSON, 2008, p.222-223). 
 

Paralelamente à trajetória de Caposso, o romance acompanha, no entanto, uma 

personagem que se contrapõe ao protagonista: Nacib. Inserido numa geração que nasceu 

quando o país já não estava mais sob o domínio colonial, ele é o menino do musseque 

que por meio dos estudos e do trabalho torna-se engenheiro, contrariando a ordem 

natural da cadeia predatória. 

Filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, Nacib é um jovem fascinado por 

mecânica e almeja ser engenheiro, mesmo em contrariedade aos planos do pai, que 

ambiciona tê-lo como aprendiz em sua marcenaria, para reforçar o orçamento doméstico 

e assumir o negócio futuramente. A criação de vínculos comunitários ganha força 

quando passa a estagiar na pequena oficina de sô Mateus, atividade que lhe permite 

perceber os musseques como um importante espaço de trocas solidárias. 

Nesse ponto, cabe ressaltar a amizade que Nacib mantém com Kasseke, garoto 

que veio de Benguela para Luanda após a morte do pai, passando a viver nas ruas. Em 

determinado momento do enredo, Kasseke confia a Nacib toda a sua história, bem como 

o fato de que teve o pênis quase completamente amputado durante uma cerimônia, 

quando o mais-velho que faria a sua circuncisão embebedou-se e mutilou o menino na 

hora do corte.  



Ao relatar os detalhes da circuncisão mal feita, o romance alude aos impasses 

quanto a práticas que envolvam o respeito à tradição e à ancestralidade: 

– Quando estavam bem ganzados, mal que podiam andar, se 

lembraram eu tinha ido lá não era para ficar a ver eles a beber, mas 

para a circuncisão. Aí o outro foi buscar uma faca, disse põe aí a 
kinhunga em cima dessa tábua. Aí ele pegou na ponta esticou, assim é 

que se faz aqui no Dombe Grande, terra de muitos espíritos poderosos 

e zás, cortou. Só que em vez de cortar a pele da ponta, como se deve 
fazer, cortou mesmo pelo meio. Olha o sangue a escorrer. (...) Quando 

me curei, só ficou esse coto. 

                                      – Possas, o enfermeiro podia ter feito sem problemas... 

– Podia. Mesmo em Benguela se podia. Mas eu tinha que ser cortado 
como ele foi, lá no kimbo. Assim é a tradição. (PEPETELA, 2008a, p. 

261) 

 

A situação de abandono familiar e social vivido por Kasseke também denuncia a 

miséria urbana de Luanda, em especial por meio da descrição do local em que a criança 

se abrigava:  

 
O meu buraco não é de esgoto, quer dizer... Cheira mal, tem ratos e 
baratas, mas não é de esgoto de casas, é para a água da chuva. Está 

seco quase sempre. Só quando chove é que tem problema. Preciso 

dormir fora, na chuva mesmo, é melhor, lá dentro fica cheio de água. 
(PEPETELA, 2008a, p. 254). 
 

A amizade entre Nacib e Kasseke é um importante elemento da narrativa, pois 

evidencia a humanização dos sujeitos marginalizados nas narrativas, as presas 

ameaçadas pelos grandes predadores, esses sim retratados como verdadeiros animais, 

visto que não demonstravam nenhuma comoção diante da pobreza que assola a maior 

parte da população angolana. Os dois amigos apoiam-se na luta pela sobrevivência 

nessa selva social e representam a resistência diante da crueldade de sujeitos como 

Caposso. 

 Nacib era apaixonado por Mireille, filha caçula de Caposso, por quem nutria um 

“triste e impossível amor” (PEPETELA, 2008a, p. 34). Sobre os estudos, “Nacib sabia, 

não era fácil” (p. 36), realizar seu sonho numa sociedade profundamente desigual. 

Entretanto, sua luta por superação indica-nos que o rapaz dispõe-se a ultrapassar tais 

barreiras licitamente, ao contrário de Caposso. 

O contraste entre a mansão de Vladimiro em Alvalade e a modesta casa de 

Nacib no Catambor, bem como entre a educação de Mireille numa escola luxuosa e a do 



rapaz numa instituição pública, que recebia parcos recursos, são alguns dos elementos 

que marcam as desigualdades entre os dois. As barreiras para o relacionamento 

encontram-se não mais na tradicional oposição branco/negro, visto que, na sociedade 

pós-colonial, a estratificação social ganha novas roupagens.  

O status é medido a partir da oposição rico/pobre, e é sob tal perspectiva que 

Caposso vê Nacib: 

 
Há muito sabia de espécie de namoro entre Mireille e Nacib. Se 

informou sobre o rapaz, chegou mesmo a abordar o pai dele. (...) 
Parecia um miúdo muito sério e trabalhador, excelente aluno e bom 

executante na oficina do Catambor. Mas quem nos garante a nós, pais 

de algumas posses, que o galito não está apenas a procurar uma 

grande porção de ração de milho? O cuidado era pouco e seu dinheiro 
tinha custado a ganhar, não estava interessado que espertalhão 

sonhasse sequer em viver à custa dele. (PEPETELA, 2008a, p. 222) 

 

Enquanto Nacib vai para a Califórnia com a ajuda do padrinho Germano, por 

meio de uma bolsa de estudos, Mireille vai para Paris com o objetivo de cursar história 

da arte, ainda que para desgosto do pai: 

 

Se ela dissesse estou grávida, o choque em Caposso seria certamente 

menor. O quê? Ela queria estudar essa merda de Arte, que só dá para 

as pessoas morrerem de fome, em vez de economia? Intuitivamente 
percebeu, em seguida, a filha se afastava dele, era como um divórcio, 

pior, mesmo pior. (PEPETELA, 2008a, p. 225) 
 

O desejo de Caposso era que Mireille fosse sua sucessora nos negócios, o que 

não ocorre. A moça gostava de contemplar peças e “começou a colecionar livros de arte, 

africana em particular, o que, como toda a gente sabe, são caríssimos e só existentes na 

Europa ou América” (PEPETELA, 2008a, p. 201). A frustração de Caposso quanto ao 

apreço da filha por cultura africana, e não pela carreira empresarial, mostra-se um ponto 

relevante quanto à não perpetuação dos “valores” predatórios: 

 
Durante muito tempo pensei ser a continuadora dele, tinha orgulho 

disso. Mas agora não sei, não faz nenhum sentido. Gosto é de 

contemplar os manipansos, como ele chama, posso ficar horas a olhar 
para uma máscara de Muana Puó. Conheci o lado belo das coisas. 

(PEPETELA, 2008a, p. 212) 

 

Ainda que se afaste do perfil materialista do pai, Mireille percebe Nacib como 

um rapaz extremamente ingênuo e não corresponde de fato aos seus sentimentos. O 



amor platônico e a dedicação incansável ao trabalho são componentes que fazem de 

Nacib um jovem sonhador que, com o passar do tempo, torna-se um homem dedicado a 

sua comunidade e ao desenvolvimento do país. Assim como Caposso, Nacib também 

passa por uma transição identitária e social, porém, não com o objetivo de se encaixar 

aos moldes do homem novo e, menos ainda, do novo homem. 

Quando retorna dos Estados Unidos, revela suas intenções profissionais:  

 
O padrinho, então, fechou a loja, pegou no braço de Nacib e foi 

mostrá-lo na vizinhança toda e na oficina de sô Mateus, com Zeca a 
acompanhar, está aqui o grande homem, ele vai ser o chefe dos 

petróleos de Angola, não esqueçam o que vos digo, o futuro vai 

provar. Nacib negava, não me deseje tanto mal, padrinho, eu só quero 

ajudar a construir a refinaria nova e depois trabalhar nela, isso é que 
gosto, dirigir não, reuniões e mais reuniões, relatórios e mais 

relatórios, chatices, malandragens, bassulas, não, dirigir não é para 

mim, alguém que dirige tem de ser um bocado filho da puta. 
(PEPETELA, 2008a, p. 203).  

 

Nacib não demonstra interesse em participar dos jogos poder; contudo, sua 

posição indica engajamento político, visto que denota compromisso ético com a nação. 

Embora tivesse todas as condições de se favorecer a partir da formação privilegiada 

para tornar-se mais um dos grandes predadores sociais, o jovem rechaça a posição dos 

grandes chefes de petróleo e deseja ajudar a construir a refinaria nova em benefício do 

país. Sua formação figura, ainda, a importância de investimentos na quebra do ciclo de 

dependência gerada pelo colonialismo no tocante à carência de formação especializada 

e comprometida com as questões sociais, já que Nacib identifica-se com os 

subalternizados e retorna para seu círculo. 

No que diz respeito à denúncia dos efeitos mais perniciosos da predação, assim 

como Kasseke, grande amigo de Nacib, outra personagem que se destaca, no romance, é 

Simão Kapiangala, antigo combatente mutilado na guerra colonial. Invisibilizado pelas 

pessoas por quem lutou, ele representa os heróis guerrilheiros que acreditaram em uma 

Angola livre de injustiças e assimetrias e, no entanto, vivenciaram a ruína dos ideais que 

outrora os motivaram.  

Enquanto vários predadores seguem afortunados, a miséria ainda atinge grande 

parte da população angolana e a decadência do personagem representa o total desprezo 

aos ex-combatentes: 



E vinham polícias militares, apanhavam-no e aos outros mutilados que 

proliferavam nas ruas da cidade, os levavam como lixo para umas 
barracas longe do centro, onde davam rações de combate para 

comerem durante dois dias e depois os esqueciam para morrerem mais 

depressa. Me matem então, quero acabar, e por vezes se punha mesmo 

um pouco mais para o lado, suicida, obrigando os carros a fazer um 
desvio pronunciado, esquivando o corpo oferecido à redenção. 

Permanecia mesmo com a sua fome dentro do jazigo dias inteiros, 

como sepultado em vida. (PEPETELA, 2008a, p 160) 
 

A presença de Simão trazia à tona uma realidade evitada por todos, em especial 

os burgueses. Maltrapilho e indigente, o personagem evidencia a real dimensão de um 

passado que só interessa para manutenção dos privilégios de poucos; enquanto 

Vladimiro inventa um passado como guerrilheiro para obter prestígio e ascender 

socialmente, boa parte daqueles que de fato estiveram em combate tiveram outra sorte. 

 Simão representa, na obra, os efeitos do massacre ideológico daqueles que 

acreditaram em um futuro sem opressores após a independência, papel anteriormente 

reservado aos portugueses. O verdadeiro sentido das lutas pela libertação parece ter se 

perdido, e os sujeitos contemporâneos evitam perceber que o passado ainda se 

apresentava para confrontá-los: 

Nunca o confessarão, nem no mais escondido dos seus segredos, mas 

para uns tantos apressados de acumular dinheiro estilando nos carros 
de última geração mais caros do mundo, aquela metade de homem era 

incômoda ali no meio da rua, pois mesmo em silêncio gritava 

acusações que eles não gostavam de recordar. (PEPETELA, 2008a, p. 

166)  
 

 A condição de silenciamento imposta pelo Estado a Simão Kapiangala e o 

completo impedimento de seu acesso aos espaços de poder são os elementos que 

caracterizam sua condição de subalternidade. Quando Simão Kapiangala morre 

atropelado por Ivan, filho de Vladimiro Caposso, é confundido com um cachorro e 

sequer recebe atendimento. Diante do assassinato, mais uma vez Caposso utiliza-se de 

seu poder para isentar o filho de problemas com a justiça angolana: 

 

Caposso não ousou acreditar na palavra do ministro, untou todos os 
dedos que no dia seguinte apontavam para ele, entrou com um maço 

de dólares na polícia e saiu de bolso vazio mas com o filho pelo braço, 

lhe segurando com força não por carinho mas apenas por medo que 

ele fugisse e lhe arranjasse mais algum problema (PEPETELA, 2008a, 
p. 243). 

 



 Nesse ponto, não se critica apenas aqueles que abusam do poder, mas a 

população de forma geral, por não reconhecer (ou mesmo desconhecer) uma 

anterioridade que se deteriora aos seus olhos, no cotidiano. No confronto declarado 

entre Simão Kapiangala, o mutilado e socialmente deslocado, e Vladimiro Caposso, o 

primeiro é terrivelmente atropelado pelo filho do segundo: numa sociedade em que 

tipos como Vladimiro se sobressaem, de pouco vale a importância física e, 

principalmente, simbólica/ideológica de sujeitos como Simão Kapiangala. 

A obra segue apresentando a opressão imposta pelo protagonista a grupos 

marginalizados quando Caposso registra em seu nome a Fazenda Karan, grande faixa de 

terra nas proximidades de Huíla. Outrora, a água do rio Culala corria livremente pelos 

terrenos e caminhos da região. Com chegada triunfal de Caposso, que logo se apossou 

da água, como proprietário da natureza, os pastores da região foram duramente 

prejudicados. 

Caposso ordenou, despoticamente, a construção de uma represa que prejudicou o 

resto da população da área circundante, usurpando a água das plantações, para o gado e, 

consequentemente, para a subsistência da população. As terras adquiridas, para 

Caposso, representavam o sucesso de sua biografia burguesa.  

Contrariamente aos pastores, Caposso via na Fazenda Karan apenas uma forma 

de ostentar sua riqueza, não uma forma de sobrevivência: 

 
Estes bois estão aqui para que o seu proprietário uma vez por mês 

venha lavar os olhos, contemplar o espetáculo, mostrar aos amigos, 

vêem estas terras a perder de vista, veem estas manadas que nunca 
mais acabam, isto tudo é meu. Nem vende a carne, nem se digna a 

recolher o leite, apenas uns litros de vez em quando. Fica um fim-de-

semana, feliz com sua riqueza e capacidade de a ostentar, pega no 
avião e nos amigos, volta com eles para Luanda. (PEPETELA, 2008a, 

p. 123) 

 

É nessa etapa da vida de Caposso que novamente entra em cena Sebastião 

Lopes. Agora advogado da ONG DECTRA (Defesa dos Criadores Tradicionais), alia-se 

ao amigo Bernardino Chipengula, ativista local, e sai em defesa dos pastores das 

propriedades vizinhas à de Caposso, que passaram a ter suas passagens impedidas pela 

região após a instalação de uma enorme cerca: 

 
Chipengula e ele tornaram-se amigos na cadeia. Em 1976, quando se 
encontraram na prisão de São Paulo, acusados do mesmo crime, 



pertencerem a um comitê clandestino que considerava o governo 

demasiado de direita, desinteressado de fazer uma verdadeira 
revolução socialista. (...) Foram soltos ao mesmo tempo e Chipengula 

voltou à sua Huíla natal. Trabalhou, estudou, acabando por se formar 

em História. (PEPETELA, 2008a, p. 130-131) 

 

Sebastião Lopes está fora dos centros de poder político e econômico e defende 

os criadores tradicionais de gado numa ação contra o empresário e fazendeiro 

Vladimiro, que adquiriu terras na Huíla de maneira escusa, visto que era parte dos 

núcleos que faziam girar a roda do poder. Simboliza, assim, o herói que não se deixou 

corromper pelo sistema e cujo abandono do partido como militante possibilitou 

conscientizar-se de que o homem novo foi um projeto frustrado, visto que o novo 

homem tornou-se o modelo de sucesso nos novos tempos, como predador da própria 

nação: 

 
O meu trabalho é pacífico, só quero o bem destas pessoas. Acredito no 
gênero humano. Não são maus por natureza. O sistema é que os 

estraga (...). O homem é o lobo do homem, dizia o Hobbes; uma terra 

maravilhosa. Mas destinada à miséria. (PEPETELA, 2008a, p. 136) 

 

Sebastião Lopes representa um antigo crente e membro do MPLA, decepcionado 

com o rumo que o país tomou após a revolução. O narrador indica-nos que, desiludido 

com o rumo que o MPLA tomou, Sebastião Lopes optara por abandonar o partido: 

 
Sebastião (...) foi tentando inscrever-se em Direito. As primeiras 

tentativas foram infrutíferas, porque, embora as matrículas na 

universidade fossem na época livres e com pouca clientela, havia 
restrições para o novo curso de Direito, onde se forjaria a futura classe 

política, a qual deve ser coesa e de total confiança do governo. E ele 

tinha estado detido por inconfessáveis razões políticas. Foi preso por 
estar a distribuir panfletos subversivos aos soldados, panfletos que 

demonstravam a pouca consistência das promessas socialistas do 

MPLA e a necessidade de se formarem comitês clandestinos de 

militares para fazerem uma verdadeira Revolução. (...) À terceira 
tentativa, conseguiu entrar no curso de Direito com ajuda do pai, 

outrora olheiro dos portugueses, hoje já oficial superior da polícia. 

(PEPETELA, 2008a, p. 128) 

 

Na encenação dessa disputa entre Caposso e os criadores de gado, são 

importantes os levantamentos feitos acerca do abandono dos dirigentes quanto às 

questões territoriais, fator de intensas tensões e disputas antes mesmo do período 



colonial, visto que envolve práticas tradicionais de subsistência e de organização 

sociocultural. Segundo Bernardino Chipengula: 

 
E o MPLA veio e disse, cortem o arame, a terra é do povo. Gostei. 

Vinte e tal anos depois começam a vir os mesmos para fechar os 

pastos e os caminhos com arame farpado. Acreditávamos então em 
princípios… Bons e inocentes tempos... (PEPETELA, 2008a, p. 131) 

 

De acordo com a fala do personagem, houve um tempo em que se acreditou no 

povo como representante máximo da nação, esperança que não viria a se concretizar. 

Num primeiro momento, o MPLA sinalizou que distribuiria as terras ao povo, em 

seguida, cercou as mesmas terras em defesa do direito à propriedade privada, 

obedecendo aos interesses empresariais: 

 
– Estas são terras de direito costumeiro, de séculos e séculos, 

escaparam das rapinas coloniais. Ok, eu sei, não podemos impedir que 
empresários se estabeleçam, as terras dão para muita coisa. (...) Mas 

não podem barrar os caminhos naturais da transumância. O Culala tem 

de voltar a correr para alimentar esta gente toda que se fixou ao longo 
dele e precisa da água não só para e beber e para o gado, mas também 

para irrigar as nakas de milho ou massango e os legumes. 

(PEPETELA, 2008a, p. 139) 

 

 O trecho evidencia os efeitos do avanço capitalista não apenas nas zonas 

urbanas, mas também no interior, visto que nem mesmo durante o período colonial 

anterior ao século XX houve ação exploratória tão invasiva na região. O ativista 

explicita as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais diante da limitação do 

acesso às aguas: 

 
– Bois burgueses... 

Chipengula riu uma gargalhada gostosa. 

Os bois já estavam magros e ainda não tinha começado a estação seca. 

Os raros que tinham visto desde que abandonaram a estrada eram 
muito diferentes dos gordos e luzidios da fazenda. Estes eram de fato 

bois proletários, pensou Sebastião, para usar a linguagem de tempos 

passados. (PEPETELA, 2008a, p. 138). 
 

Os proletários, com seus bois magros, não tinham as mesmas condições de 

sobrevivência de Caposso, embora esse não tratasse a fazenda como um meio de 

subsistência, mas sim de pura ostentação. Mais uma vez a cadeia predatória é 

representada, visto que se trata dos recursos disponíveis para a sobrevivência, precários 



para uma grande maioria e fartos para os poucos privilegiados. Ainda que com origens e 

com trajetórias próprias, Sebastião e Bernardino compartilham tanto o desencanto 

político quanto algum ânimo utópico, visto que se unem contra a ação de um predador 

maior que teria, inicialmente, todas as condições para vencê-los.  

É importante considerar, ainda, a problematização que o romance levanta quanto 

ao descaso que o Estado dispensa a diferentes grupos sociais marginalizados. 

Primeiramente, notamos a falta de suporte adequado à pratica de rituais que possam ter 

desfechos trágicos, como demonstra o caso de Kasseke, mutilado devido à embriaguez 

dos mais-velhos envolvidos. Em seguida, temos a situação de mendicância do ex-

combatente Simão Kapiangala, tratado como lixo pelos transeuntes e pela própria força 

policial luandense, destituído de condições básicas para uma sobrevivência digna após 

lutar pela independência do país. Por fim, notamos o desamparo aos grupos deslocados 

dos centros urbanos, representados na obra pelos pastores da Huíla, sujeitos à 

possibilidade de restrição dos bens naturais e materiais impostos pela ação empresarial.  

Apesar de parecer que não haveria chance na ação movida pelos criadores, 

Caposso é pressionado pela justiça, e se vê obrigado a recuar diante da ação incisiva e 

justa de Sebastião Lopes, em articulação com os trabalhadores prejudicados. 

Surpreendentemente são auxiliados por Ivan, filho de Caposso, que acaba por 

reconhecer a injustiça feita pelo pai e abraça a causa da ONG, salvando Bernardino de 

uma emboscada. Nesse ponto, é importante destacarmos a virada do personagem, o 

assassino de Simão que, ao contrário do pai, assume uma postura ética e comprova que 

é possível subverter o determinismo da ação predatória por meio da humanização. 

 A derrocada de Caposso começa a ser assinalada a partir do desgaste de sua 

ação predatória, seja devido ao avanço de outros predadores maiores, seja devido ao 

acúmulo de falcatruas já não toleradas. A recusa por parte dos bancos em não conceder 

empréstimos a Caposso, decorrente dos gastos supérfluos e das dívidas crescentes 

marca o eclodir da esperança em outros tempos: 

 
VC apresentou o projeto a todos os bancos e nenhum aceitou 

emprestar dinheiro. E ainda tinham o descaramento de dizer que os 

bancos estavam aí para ajudar o desenvolvimento do país (...). É 
verdade que tinha gasto uma parte nos excessos suntuosos que 

cometia fora de Angola, sobretudo as fortunas que tinha perdido em 

noites de loucura nos cassinos ou nos cabarés mais afamados ou até o 
despautério aparatoso do casamento. Aparentemente esse senhor 



perdeu posições e prestígio, têm aparecido algumas pessoas a se 

queixarem de grossas falcatruas. (PEPETELA, 2008a, p 321) 
 

Quando recorreu antigos amigos políticos, descobriu que para eles não era mais 

vantajoso aliar-se a grandes devedores envolvidos em falcatruas cada vez mais 

descaradas: 

 

Os governantes agora evitavam favorecer Caposso. E mais adiante: O 

próprio ministro das Finanças, o qual tinha estado na inauguração da 

fazenda, seu amigo de muitos anos, companheiro de mulheres e de 
copos, ele próprio disse com um ar condoído, não posso fazer nada 

ficaria muito mal se pressionasse algum banco para te fazerem um 

empréstimo, os tempos são outros, bem sabes, todos reclamam 
transparência nos negócios e bom governo, é a nova moda. Era 

política do governo agora não interferir no circuito bancário, ir 

separando as águas. (PEPETELA, 2008a, p. 324) 
 

A Fazenda Karan poderia ser mantida, desde que não prejudicasse o curso da 

água, ou seja, seus caprichos começavam a ser publicamente contrariados. É válido 

considerar que a grande vitória de Sebastião sobre Caposso dá-se na região da Huíla, ou 

seja, assim como em A sul. O sobreiro vemos o sul geográfico mais uma vez apontado 

também como o sul ideológico, o local das possibilidades de transgressão e de 

subversão do status quo. 

Nas últimas cenas de Caposso, o narrador situa-o na Fazenda Karan, 

juntamente aos familiares. O espaço será simultaneamente uma espécie de castigo e 

alento para as decepções sofridas, visto que só resta amargar a grande faixa de terra 

perdida após as negociações, bem como suas outras propriedades em locais 

“prestigiados”, vendidas para pagamentos de dívidas. Segundo ele,  

 
Os novos donos do país têm necessidade absoluta de meter alguma 

ordem no circo, de parecer defender a legalidade, para poderem 

continuar a comer do melhor que os pais acumularam ilicitamente. 
Assim engorda um tubarão... Essa é a lei da vida. (PEPETELA, 

2008a, p. 376).  

 

Homem de fala vazia, Caposso é o novo rico, que assume a figura de predador 

social na Angola independente. Tudo é passível de manipulação e de desestruturação, já 

que os sonhos de liberdade e formação do novo servem às vontades individuais. O 

personagem representa os vícios sociais e a admiração pelas culturas europeias, em 

especial como forma de ostentação, contrariamente a Nacib, que vai aos Estados Unidos 



para buscar qualificação profissional e trabalhar honestamente nas refinarias de seu país 

ou mesmo à própria filha, que se torna uma estudiosa das artes africanas. 

O narrador ironicamente retrata tal fato ao descrever a percepção que Nacib, 

ainda jovem, apresenta ao observar o quintal de Caposso: 

 
Nacib olhava para a enorme réplica da torre Eiffel em madeira que 
Caposso tinha mandado erigir no jardim da frente da moradia, em 

sinal de carinho pela capital francesa. (…) Eis o género de obras que o 

meu velho gostaria de ter feito, ele era capaz, bastava ter umas 
fotografias, e ganhava uma boa maquia com o serviço. Mas VC não 

confiava na mão-de-obra local, dizia sempre na origem de tudo é 

melhor. Assim, tinha mandado fazer a torre em Paris, veio mesmo 
uma equipa francesa depois montá-la no jardim, uma despesa e tanto. 

O máximo do novo-riquismo boçal, um espalhafato de mau gosto, 

tinha sido comentado nos jornais da terra. (PEPETELA, 2008a, p. 

202) 

 

Nesse ponto, cabe mencionarmos novamente A Geração da Utopia. A obra, 

publicada em 1992, temporalmente abarca um período de trinta anos (1961-1991) e 

condensa a intenção de fundar uma identidade nacional, o sonho de estabelecimento de 

um país livre e justo e, posteriormente, o desencantamento pós-independência. O livro é 

dividido em quatro partes, “A Casa (1961)”, “A Chana (1972)”, “O polvo (abril de 

1982)” e “O Templo (a partir de julho de 1991)”. O foco recai não somente sobre os 

processos que desencadeiam a libertação, mas também sobre as consequências da ruína 

do projeto utópico para as trajetórias das personagens, num enfoque da ascensão da 

mentalidade burguesa pós-independência. 

Tal processo é denunciado ao longo da narrativa por Aníbal, o Sábio, 

representante dos remanescentes da geração da utopia diante de uma realidade em que o 

homem é o lobo do homem. Ao rejeitar os poderes que surgiram após a independência, 

o personagem parte de uma focalização externa, em seu retiro, para analisar trágico 

panorama formado: 

 
Afinal, tudo caiu no mesmo. Até a venda de produtos ao montinho, 
sem balança, resultado de uma economia de miséria. E a prostituição, 

os pequenos negócios ilegais, os biscates. E a mendicidade dos 

governantes junto do Banco Mundial, CE, e todas as instituições de 
ajuda. Um povo tão digno tornado mendigo. (…) Quisemos fazer 

desta terra um País em África, afinal apenas fizemos mais um país 

africano. (PEPETELA, 1993, p. 296) 

 

A Geração da Utopia traz como balanço a questão central de Predadores: a 



burguesia anteriormente em formação consolida-se, e a Angola contemporânea, como 

“mais um país africano”, é governada por aqueles que se beneficiam das fraturas 

políticas, sociais, culturais e econômicas do país. A representação do povo como 

mendigo, nas palavras de Sábio, faz-nos pensar, ainda, sobre o fato de que, 

paradoxalmente, Simão Kapiangala, rechaçado pela população, pelo governo e pela 

história é o próprio símbolo da esperança de outrora, estraçalhada diante do abandono 

dos valores éticos.  

A figura de Simão é fundamental quanto ao compromisso de Pepetela com a 

representação das marcas rasuradas, esquecidas ou ignoradas, visto que 

 
com o labor implosivo da atual produção angolana, a nação está a 
emergir com corpo fraturado, dilacerado por dissensos, crises e 

guerras, porém mostrando as suas várias vozes e margens e diferenças 

de que as suas diversas agências já não abdicam. (MATA, 2010, p. 

82). 
 

O desprezo dispensado aos mutilados de guerra é denunciado pela obra, num 

movimento de crítica a uma nação entregue às ações predatórias capitalistas. O 

individualismo dá o tom às aspirações dos novos ricos e, segundo Caposso: 

 

O sonho de um pequeno-burguês é tornar-se um grande-burguês, 

acumular capital, explorar o povo (agora com minúscula) se preciso. 
(...) Para ser coerente, devia apagar o que os soviéticos e cubanos lhe 

ensinaram. Que se lixe a polícia, o partido e o marxismo! Quero é 

acumular fortuna e todos me respeitarão. (PEPETELA, 2008a, p. 233) 

 

Devido ao desgaste após tantos abusos grosseiros de poder, ao acúmulo de 

dívidas e à pressão de predadores maiores, os estrangeiros e até então parceiros Karim e 

Omar, Caposso finalmente é abatido pela própria lei selvagem que o levou ao topo. “O 

problema de Caposso é que havia tubarões mais gordos ou mais fortes” (PEPETELA, 

2008a, p. 321): seus próprios sócios tomam-lhe a maior parte das ações da Caposso 

Trade Company. Conclui, assim, que “os estrangeiros sempre vieram para nos lixar, 

para lixar o negro. Sempre, sempre…” (Idem, p. 73), cinicamente desconsiderando sua 

própria postura exploratória. 

A trajetória de “aperfeiçoamento” da personagem até a total amoralidade torna-

se uma síntese para a desconstrução das utopias, da revolução e, em especial, da nação 

projetada. Ironicamente, de acordo com lógica mercadológica, temos em Vladimiro uma 

figura de aparente sucesso, visto que conseguiu adaptar-se totalmente à lei do mais 



forte, segundo os paradigmas neoliberais. Sua derrocada, entretanto, ocorre justamente 

devido às crises inerentes ao sistema que o colocou no topo dos jogos de corrupção e de 

apropriação dos bens públicos pelo poder privado.   

Por meio de tal pensamento, fica evidente a crítica à ação predatória entre 

angolanos. Com isso, repensar a utopia revolucionária defendida pelo MPLA, ainda na 

atualidade, é fundamental para compreendermos as dificuldades políticas e econômicas 

do país. O MPLA, entendido aqui pela representação de sua alta cúpula, aparece 

distanciado de suas bases populares e dos problemas que afligem uma parcela 

expressiva da população angolana. Presenciamos em Angola um perigoso desequilíbrio 

entre a política, utilizada para o favorecimento pessoal, e a ética. 

  A Pepetela interessa mostrar uma Angola desencantada aos olhos de quem lutou 

pela revolução, extorquida por quem a devia incentivar e desinteressante para a nova 

geração. Segundo Frade: 

 

A passagem do socialismo ao capitalismo foi utilizada e 
instrumentalizada pelos atores políticos. Outrora marxistas convictos, 

foram-se apercebendo das novas oportunidades proporcionadas pelo 

novo arquétipo. Se já a anterior conjuntura tinha proporcionado a 
acumulação de riqueza e de prestígio e possibilitado a colocação das 

premissas para o enriquecimento da classe política detentora do poder 

e da sua clientela, agora o novo contexto político era mais propício ao 
excesso. (...) Nem o socialismo esquemático nem a conversão ao 

capitalismo selvagem vieram, afinal, resolver os problemas. Os efeitos 

da globalização econômica, a atuação predatória de grandes 

multinacionais, as exigências do FMI e os projetos de cooperação são 
uma espécie de neocolonialismo, que transformou as dúvidas em 

dívidas. (FRADE, 2007, p. 66) 

 

O estudo da transposição metafórica da passagem do homem novo para o novo 

homem indica-nos a complexidade que envolve a caracterização subjetiva do indivíduo 

no pós-independência: Caposso jamais fora um homem novo, visto que forjou sua 

trajetória política, assim como não consegue se estabelecer como novo homem, pois é 

devorado por predadores maiores. As duas concepções de sujeito, portanto, mostram-se 

como categorias construídas e insuficientes, visto que não acompanham a dinamicidade 

das modificações sociais, bem como as particularidades que envolvem a 

(trans)formação dos cidadãos angolanos.  

A obra aponta para a necessidade de um repensar político que integre as 

reflexões concernentes à coletividade angolana no contexto pós-colonial: não há uma 



modelo que permita a construção de um sujeito ideal para a coletividade que se pretende 

desenvolver, mas sim possibilidades de interpretação e de reformulação diante do 

panorama delineado. Nesse sentido, a transposição estudada no presente capitulo 

assume contornos essencialmente políticos.  

A crítica ao desinteresse que Vladimiro apresenta por tal assunto – assim como à 

desconsideração do bem estar social apresentada pelos representantes governamentais 

ao longo da obra – corrobora a importância do olhar crítico e consciente aos processos 

políticos que envolveram Angola e outras nações egressas de sistemas coloniais. A 

leitura do romance, assim, instiga o leitor a refletir sobre os tensionamentos que 

envolvem história, literatura e política e, consequentemente, sobre o papel do indivíduo 

contemporâneo quanto à ruptura com assimetrias que ganham novas roupagens e 

permanecem garantindo diferentes configurações de iniquidade social. 

Inocência Mata considera Predadores, ao lado de O Terrorista de Berkeley e 

O Quase fim do mundo, como “uma outra vertente estética da produção de Pepetela: o 

romance político.” (MATA, 2010, p. 51). Como explica a pesquisadora, tais romances 

conferem à ficção histórica um carácter político pela motivação, provocação até, ética 

que suscita a intencionalidade textual – ou, pelo menos, a sua presunção” (Idem, 172). 

Assim, ao considerarmos a escrita como ato político, o comprometimento do 

escritor, o lugar do intelectual e seu olhar sobre as dinâmicas culturais, levaremos em 

conta a interseção entre literatura e nação, tema que, na literatura angolana, é discutido 

na base de um projeto comum, tanto no plano ideológico quanto na atuação política.  

Ao narrar a ascensão burguesa de Vladimiro Caposso, numa Angola em busca 

da autoafirmação como nação na política e na economia, interna e externamente, 

Pepetela evidencia-nos que o ser e o estar do homem na sociedade são mediados pela 

cultura, “lente através da qual o homem vê o mundo”. (ANDERSON, 2008, p. 54). Tal 

concepção é fundamental para pensarmos a transposição metafórica da subversão do 

homem novo angolano, uma vez que elucida as motivações que levaram o personagem 

ao desejo de tornar-se um predador social. 

Muito mais do que a junção ou o somatório de seres socialmente constituídos, a 

Angola independente passa a representar, coletivamente, diversas individualidades que 

compartilham de concepções e posições, de modo a constituírem uma nação, o que nos 



leva à necessidade de considerarmos as dinâmicas que articulam cultura, nacionalidade, 

identidades e identificações. 

O antropólogo Clifford Geertz (1989) defende uma concepção semiótica de 

cultura, entendendo-a como teias de significados formadas pelos homens. Afirma, 

ainda, que a ciência que procura analisá-la deve ser interpretativa, realizando uma 

leitura “dos significados que estão impregnados nas teias entrelaçadas entre os 

indivíduos”. (GEERTZ, 1989, p. 5) 

Ao analisar conceitos de Kluckhohn, o pesquisador norte-americano indica a 

complexidade de definição do termo “cultura”, e apresenta uma série de definições 

sobre o termo, dentre as quais destaca:  

 
(1) o modo de vida global de um povo;  

(2) o legado social que o indivíduo adquire do seu grupo;  
(3) uma forma de pensar, sentir e acreditar;  

(4) uma abstração do comportamento;  

(5) uma teoria, elaborada pelo antropólogo, sobre a forma pela qual 

um grupo de pessoas se comporta realmente;  
(6) um celeiro de aprendizagem em comum;  

(7) um conjunto de orientações padronizadas para os problemas 

recorrentes;  
(8) comportamento aprendido;  

(9) um mecanismo para regulamentação normativa do 

comportamento;  
(10) um conjunto de técnicas para se ajustar tanto ao ambiente externo 

como em relação aos outros homens;  

(11) “um precipitado da história” (KLUCKHOHN, apud GEERTZ, 

1989, p.7). 
 

Para Geertz, portanto, pensar a cultura envolve considerar, primordialmente, 

modos de vida e compartilhamento de legados e de valores. Dessa maneira, a cultura é 

voltada essencialmente à adaptação do indivíduo ao meio social, a partir de pactos que 

garantam sua inserção e, consequentemente, o seu pertencimento. Nesse sentido, mais 

importante do que delimitar os elementos e as dinâmicas culturais seria analisá-las, 

observando de que forma são modificadas historicamente. 

  Os fatores culturais foram e são de total importância para a evolução e 

sobrevivência do ser humano. Tais elementos representariam a mediação entre o poder e 

o objetivo de sua ação, ou seja, um conjunto de significados transmitidos 

historicamente, incorporados através de símbolos que se materializam em 

comportamentos, padrões sociais e anseios.  



Essas considerações são fundamentais para pensarmos tanto a trajetória de 

Caposso, cujos processos de ascensão e de declínio foram determinados pelas condições 

culturais cambiantes, quanto para refletirmos sobre a complexidade que envolve a 

adoção dos sistemas socialista e capitalista em Angola. Pepetela mostra-nos que, mais 

do que pensar os sistemas políticos, é preciso analisar os fatores culturais que orientam 

a efetividade, a coerência e a adequação de suas propostas ao contexto vigente, tarefa 

extremamente complexa e necessária. 

A cultura, logo, nunca é igual, mas sempre uma recriação: no estudo da cultura, 

a tarefa essencial é interpretar comportamentos e discursos, evitando generalizações. 

Cada conjuntura sociopolítica, portanto, é submetida a fatores culturais que devem ser 

analisados, pois: 

 
O homem não pode ser definido nem apenas por suas habilidades 

inatas, como fazia o iluminismo, nem apenas por seu comportamento 

real, como o faz grande parte da ciência social contemporânea, mas 
sim pelo elo entre eles, pela forma em que o primeiro é transformado 

no segundo, suas potencialidades genéricas focalizadas em suas 

atuações específicas. É na carreira do homem, em seu curso 
característico, que podemos discernir, embora difusamente, sua 

natureza e apesar de a cultura ser apenas um elemento na 

determinação desse curso, ela não é o menos importante. Assim como 

a cultura nos modelou como uma espécie única — e sem dúvida ainda 
nos está modelando — assim também ela nos modela como indivíduos 

separados. É isso o que temos realmente em comum — nem um ser 

subcultural imutável, nem um consenso de cruzamento cultural 
estabelecido. (GEERTZ, 1989, p. 37-38)  

 

Geertz reforça, ainda, o impacto do conceito de cultura sobre o sujeito, o que nos 

remete ao tensionamento homem novo-novo homem. Segundo o autor: 

 
É aqui que o conceito de cultura tem seu impacto na concepção de 
homem. Quando vista como um conjunto de mecanismos simbólicos 

para controle do comportamento, fontes de informação extra-

somáticas, a cultura fornece o vínculo entre o que os homens são 

intrinsecamente capazes de se tornar e o que eles realmente se tornam, 
um por um. (Idem, p.37).   

 

Assim como cada contexto cultural é único, também é única a assimilação que 

cada indivíduo estabelece com tal rede. A política de um país reflete o modelo 

ideológico que se atribui à cultura, logo, as interpretações da política que fazemos 

podem ser poderosas, na medida em que confirmam a importância do senso crítico. Fica 

claro que é preciso apreender não só o caráter essencial da(s) cultura(s), mas também os 



vários tipos de indivíduos dentro de cada cultura, “se é que desejamos encontrar a 

humanidade face a face” (Idem, p.38) – em especial quando pensamos as fraturas pós-

coloniais diante do modelo marxista. 

Dessa maneira, a transposição metafórica analisada leva-nos a perceber que a 

despeito de variados fatores culturais que influenciam padrões pessoais, ainda há a 

possibilidade de rompimento com as expectativas por meio de percepções e de 

posicionamentos também pessoais que venham a modificar olhares quanto à edificação 

da coletividade. Exemplo disso é Sebastião Lopes que, contrariamente a Caposso, 

rechaça os valores neoliberais. 

Pepetela, como um dos principais institucionalizadores do sistema literário de 

seu país, busca compreender pontos em que o projeto de nação se perdeu e critica os 

perniciosos trâmites culturais a serem rompidos por meios das brechas que as dinâmicas 

culturais ainda mantêm abertas aos sujeitos que as percebem. Vladimiro Caposso é um 

anti-herói, declaradamente farsante, do princípio ao final do enredo. A sua conduta tem 

como finalidade o interesse individual, seu e de sua família, bem como não olha a 

meios.  

Mostra-se evidente, assim, que as defasagens entre o discurso de igualdade e a 

atuação dos líderes do novo país constituíram uma das grandes barreiras a serem 

enfrentadas pelos sujeitos angolanos. A concentração de poderes que orientava 

desigualdades sociais em muito permaneceu, ou até mesmo intensificou-se, perpassada 

por fatores culturais que se renovam não para a ruptura, mas para a manutenção de 

assimetrias. 

A luta revolucionária estaria, dessa forma, esvaziada de sentido, uma vez que 

grande parte da massa popular continuava sem voz: 

 
A transição para a independência e a soberania nacional (ou seja, para 

a forma de Estado-nação) seria assim inevitável dado que não 

conseguiu abolir a submissão económica, política e ideológica das 

antigas colônias. Nesse aspecto, a descolonização constituiria 
certamente uma cisão e, apesar disso, um não-acontecimento. De 

qualquer forma, teria preparado, sobretudo, o terreno para o 

neocolonialismo, uma modalidade das relações de força internacionais 
que amalgama rendas e coerção, a violência, a destruição e a 

brutalidade são acompanhadas de uma nova forma de acumulação 

através da extorsão. (...) A colonização e a descolonização constituem 
parte integrante dessa nova era da mundialização (MBEMBE, 2014b, 

p. 51-52 - Grifos do autor). 



 

Pepetela não dita soluções para essa situação, por meio da transposição 

metafórica analisada, mas parece apontar um caminho: o de uma renovação ética para se 

alcançar a verdadeira liberdade. Como nos indica José Carlos Venâncio: 

 

As denúncias feitas pelo escritor através de seus romances 
comprovam, embora procurem poupar a direção política do país, que a 

opção pela via socialista pouco ou nada determinou quanto à 

configuração do Estado pós-colonial em Angola no sentido da sua 

neo-patrimonialização. O clientelismo e a corrupção enquanto figuras 
determinantes fizeram na altura a sua aparição (VENÂNCIO, 2002, p. 

10). 

 

Os tensionamentos operados pela conjugação utopia-distopia, ou seja, homem 

novo-novo homem na obra de Pepetela, traduzem, em boa medida, não somente as 

problemáticas enfrentadas por Angolana na atualidade, mas o elemento central de sua 

atuação literária: a busca por identificações a serem pensadas a partir das falhas que 

marcam os dois modelos subjetivos.  

Embora o tom do romance seja predominantemente crítico, a queda de Caposso, 

representante de uma “elite emergente e fanfarrona” (PEPETELA, 2008a, p. 294) ocorre 

quando Sebastião Lopes retorna à sua vida para defender os criadores de gado da Huíla. 

Nesse ponto da obra, o outrora revolucionário não tem mais a inocência utópica da 

juventude, mas ainda é capaz de acreditar na construção de uma sociedade melhor e tem 

sucesso em sua ação contra Vladimiro de forma totalmente lícita. 

O projeto utópico em Predadores inicia-se a partir da decadência do estatuto 

social de Vladimir Caposso. O declínio, assinalado por suas cada vez mais recorrentes e 

grosseiras falcatruas, marca o eclodir da esperança no futuro. A desilusão provocada por 

princípios utópicos não modificou os valores de Sebastião Lopes, fator essencial para 

que pudesse derrotar Vladimiro quanto à proteção dos trabalhadores rurais.  

É por meio da caracterização satírica e da ridicularização de Vladimiro que 

Pepetela se posiciona:  

 
O senhor de jovem ingênuo e esperto, embora nada generoso nem 

desinteressado, passou a ser um sobeta intratável, arrogante, montado 

num tesouro que muito dificilmente poderá provar ser de proveniência 
honesta. (...) Só mais tarde descobri, aquele comunismo que eu seguia, 

aquelas ideias generosas de todos iguais e ninguém acima do outro, 

não existia em parte nenhuma do mundo, era tudo uma tremenda 
mentira. No entanto, as generosas ideias de solidariedade para com os 



outros, não pretender explorar ninguém, lutar para que todos os 

angolanos tenham oportunidades semelhantes na vida 
independentemente do que foram os pais, essas ideias ainda são 

minhas. (PEPETELA, 2008a, p. 334) 

 

Sabe-se que as ideologias são fruto das vivências dos homens/comunidades ao 

longo da história, são o molde no qual eles vão se organizando, deste modo, se vivemos 

em uma mesma ideologia, muita coisa muda ao longo do tempo, mas a base da 

sociedade continua a mesma. Logo, separar a formação ideológica da realidade e de um 

estudo histórico do desenvolvimento das sociedades é impossível, pois são dependentes 

um do outro e “a ideologia não é um processo subjetivo consciente, mas um fenômeno 

objetivo e subjetivo voluntário produzido pelas condições objetivas da existência social 

dos indivíduos” (CHAUÍ, 2008, p.78).  

Tais definições se completam como em um movimento cíclico. Por mais que se 

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

chega-se à conclusão que a ideologia só é compreendida através do conhecimento das 

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

 
Um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente em 

tornar as ideias como independentes da realidade histórica e social, de 

modo fazer com que tais ideias expliquem aquela realidade, quando na 
verdade é essa realidade que torna compreensíveis as ideias 

elaboradas. (CHAUÍ, 2008, p.9- 10)  

 

Conforme a autora explicita, as ideias da burguesia, que regem nosso modo de 

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

sociedade e com a forma que este grupo economicamente privilegiado pretende moldá-

la. Enquanto há um pequeno grupo que pensa e traça a ideologia dominante, a maioria 

da população vive a partir dessas formulações, que beneficiam apenas esse primeiro 

grupo. 

A ação predatória é, portanto, flutuante, uma vez que varia de acordo com a 

chegada ou com a saída de novas figuras. Assim como o homem novo é um projeto 

defasado, o novo homem também o é, embora ainda se insista nesse modelo. Por meio 

de sua obra, Pepetela vislumbra a edificação de negociações representacionais, pautadas 

por um olhar sarcástico, mas ainda esperançoso na evolução dos sujeitos angolanos sob 



a perspectiva do bem comum, efetivamente a construção de uma Angola por e para 

angolanos. 

Neste ponto é importante citarmos O planalto e a estepe, romance de 2009. A 

obra retorna às incoerências do sistema socialista angolano por meio da história do amor 

impossível entre o angolano Júlio Pereira e a mongol Sarangerel.  As perspectivas 

tomadas pelo protagonista, Júlio, ainda que representadas no passado revolucionário, 

podem ser interpretadas como via para a ruptura com o sistema predatório: 

Os revolucionários como nós só têm um caminho. Aprender o 

máximo, para depois esquecer algumas coisas. Não temos de repetir 

os erros que estes tipos cometem. Temos de inventar o nosso próprio 

caminho em África. A via africana para o socialismo. (PEPETELA, 
2009, p.43). 

 

O internacionalismo atribuído às bases marxistas tornou-se uma via utilizada 

pelas lideranças estatais para o favorecimento individual e, obviamente, ilícito. Segundo 

Carlos Moore (2010), nesse sentido, o mais importante é questionar, “com veemência, a 

própria utilidade do marxismo-leninismo em resolver problemas africanos para os quais, 

na verdade, ele não tem resposta nenhuma” (MOORE, 2010, p. 108). Dessa maneira, a 

crítica de Pepetela se estende à leitura feita do socialismo durante o período 

revolucionário e, principalmente, à sua deturpação durante o pós-independência. 

  Pode-se observar, ainda, que a crítica relacionada aos movimentos socialistas 

de outros países em O planalto e a estepe propicia importantes reflexões sobre a 

questão, destacando que mesmo os russos e os mongóis praticavam atos incondizentes 

com as teorias formuladas: 

 
Havia golpes e contragolpes na pátria perfeita do socialismo, cartas 
debaixo da mesa, pior, facas escondidas nos casacos, sangue 

escorrendo pelas paredes. Ensinam-nos a pureza das ideias, mas 

praticam todas as sujidades. (...) Pouca ou nenhuma rentabilidade no 
trabalho, mas pleno emprego, norma nunca confessada, mas sendo o 

verdadeiro eixo do sistema socialista. Todos se sentiam úteis, sem 

noção de serem quase inúteis. Gente feliz, portanto. (PEPETELA, 

2009, p.73) 
 

 O trecho nos mostra a dissociação entre teoria e prática também em outros 

países, tensionamento que se liga às particularidades culturais de cada nação em suas 

leituras e aplicações das teorias socialistas e comunistas. A ironia de Pepetela, dessa 

forma, apresenta níveis mais complexos, visto que traz críticas tanto ao sistema em sua 



“pureza de ideias” quanto às suas aplicações inevitavelmente impuras. Tal percepção, 

porém, ficaria mais clara após o furor revolucionário que marcou a implementação de 

tais sistemas em cada país. O caso angolano nos é apresentado mais detidamente em 

Predadores, conforme analisamos, tanto pelas ações de Caposso quanto pelas figuras 

que lhe fazem oposição ideológica.  

Embora o romance tenha tom predominantemente distópico, os exemplos de 

esperança, que ganham força especialmente no desfecho do enredo, trazem ares de 

transformação. De um lado, Caposso perde seu lugar de empresário predador; de outro, 

Nacib presenteia o amigo Kasseke, em plena noite de Natal, com uma cirurgia para 

reparar o membro amputado durante a infância: 

 
Kasseke sabia, era um cheque (...)  

– Dá para ires ao Rio de Janeiro. Estive a informar-me de tudo. Lá vão 
te fazer uma operação, parece é fácil e a clínica é do melhor que há. 

Põem uma prótese na tua kinhunga, isto é um acrescento, fica do 

tamanho que tu quiseres (...) Me garantiram que isso existia quando 

estive nos Estados Unidos, depois recebi a confirmação do Brasil. Este 
dinheiro dá para a viagem e todas as despesas. E a marcação na clínica 

já está feita, a operação é daqui a duas semanas. (PEPETELA, 2008a, 

p. 378-379) 
 

Conforme indica-nos Inocência Mata, ao analisar o romance: 
 

Longe de ser uma escrita de crise, ou, pior ainda, do declínio da 

utopia, à degeneração da utopia (da nação e do homem novo) segue-se 

a sua revitalização e a desmistificação dos caminhos épicos atrás 
trilhados. Desse processo resulta a construção de um outro tipo de 

utopia – um lugar outro –, que ora consiste numa deslocação do centro 

para a margem, ora do uno para o múltiplo, ou do mesmo para o 
outro... (MATA, 2010, p. 341 - Grifos da autora). 

 

O caso de Kasseke evidencia dois pontos cruciais, o primeiro está no fato de que 

a globalização também tem lados positivos, como os avanços tecnológicos; é graças à 

medicina moderna e altamente tecnológica que a mutilação que atormentava o jovem 

pode ser reparada. O segundo ponto revela-nos que a riqueza não é um problema, mas 

sim sua má distribuição. A postura de Nacib retira-nos do cerceamento fatalista para 

indicar possibilidades de desconstrução das relações predatórias em Angola: assim 

como o homem é o lobo do homem pode tornar-se o seu principal salvador. 

A perspectiva imediatista de Caposso evidencia a dependência e a incapacidade 

das elites periféricas em posicionarem-se diante do mercado internacional, o que os 



subordina à lógica neoliberal e às elites dos países centrais. A formação discursiva do 

homem novo é retomada e examinada, assim, para enfatizar que, se por um lado a 

predação é cruel, por outro está sujeita ao desequilíbrio, seja pela ação de agentes 

externos, como os investidores estrangeiros, seja pela ação de sujeitos incorruptíveis, 

como Sebastião Lopes.  

Se a obra encena a desilusão ou a indignação com o estado atual do país, ela não 

é exatamente pessimista, pois coloca, na cena literária, a possibilidade de construir um 

futuro diferente: 

Em constante rotação, tal como a história do país que ajuda a fazer e a 

contar, a obra de Pepetela redimensiona-se e, ao pessimismo trazido 
pela derrota, juntam-se algumas franjas da utopia despedaçada pela 

dureza de um contexto hostil. (CHAVES, 2005, p. 105-106). 

 

Notamos nas figuras de Nacib e de Sebastião Lopes fios das “franjas da utopia” 

a que se refere a estudiosa Rita Chaves. Embora a utopia mostre-se fraturada, é possível 

constatar que a busca pela reconstrução nacional permanece como força principal para 

que esses personagens lutem por condições sociais mais justas e se tornem cidadãos 

ativos na interminável batalha de construção do país.  

Verificamos, assim, não mais a “escrita da utopia”, mas sim uma “utopia da 

escrita” (MATA, 2010, 324), já que:  

 

neste estágio, da utopia da escrita, intenta-se exorcizar o caos em que 

se transformou o evento que se anunciara um advento de felicidade. 

(...) A utopia da escrita, metamorfose da escrita da utopia, cumpre a 
função de revitalizar a demanda dessas disposições da vida – 

libertação/liberdade, amor, encontro, felicidade, igualdade ―, quando 

elas parecem esmorecer: afinal – ainda Manuel Alegre –, a escrita de 

Pepetela rima sempre com a vida. (MATA, 2010, 327). 

 

A utopia surge, em Predadores, como resistência, redenção, escape e crítica 

mordaz do real. A representação de um projeto utópico é, sobretudo, efabulatório, e 

constitui um pilar importante para a sobrevivência do homem novo; por conseguinte, a 

utopia e a distopia são faces da mesma moeda e dessa forma apresentam-se, no 

romance, por meio de personagens de condutas e valores opostos. 

Em um contexto contemporâneo de produção e de recepção, entendemos como 

preponderante a análise do modo como os escritores angolanos se posicionaram no pós-

independência diante da construção de uma sociedade em que a colonização foi tão 



marcante e que, agora, se depara com um processo de mundialização da economia 

capitalista e da política neoliberal. Apesar das críticas ao socialismo implementado em 

Angola, nota-se, também, que muitas eram as condicionantes que indicavam tal via 

como a única saída possível, destacando-se a verve revolucionária e o auge da 

percepção da União Soviética, da China e especialmente de Cuba como modelo a ser 

seguido. 

A literatura, como espaço de questionamento, torna-se um campo privilegiado 

para a construção de novas possibilidades interpretativas. Também é locus privilegiado 

para se compreender os intercâmbios e repercussões que ocorrem a partir dos processos 

históricos e políticos de Angola.  

Indagamos, assim, tanto sobre o lugar do intelectual quanto o do leitor, a partir 

da trama romanesca de Predadores e, principalmente, para além dela. Podemos afirmar 

que tanto a desconstrução do homem novo quanto a do novo homem realizam-se por 

meio da tese de que o olhar para os sujeitos angolanos deve partir da conscientização 

política, o que fica claro com a tentativa de despertar, por meio da literatura, o senso 

crítico diante dos comportamentos predatórios pós-coloniais, bem como de todos os 

fatores que contribuíram para a formação da pirâmide neocolonial. Tal convite, 

entretanto, é notavelmente dialógico e não hierárquico, visto que o próprio autor 

também se coloca em posição de questionamento, investigação e autocrítica. 

A ascensão e o poder de Vladimiro, a superação de Nacib, a luta pela 

sobrevivência de Simão Kapiangala e Kasseke, a busca por justiça de Sebastião Lopes e 

Chipengula e, por fim, o triunfo de Omar e Karin como predadores maiores são 

encenações que se entrecruzam. Tais elementos compõem tanto a representação dos que 

exploram as fragilidades do quadro pós-revolucionário para o enriquecimento ilícito 

quanto daqueles que ainda agem eticamente, a despeito da desumanização que marca o 

distópico cenário. O sentido da obra se revela para além das posições simplistas, pois 

fica claro que não se trata de um questionamento sobre qual partido e modelo (de 

homem, economia ou ideologia) seguir, mas sim de assumir posturas que correspondam 

ao desenvolvimento da nação de forma ética e sustentável.  

As personagens do romance que fazem contraposição a tudo que Caposso 

representa indicam uma reflexão crucial para a construção de uma coletividade mais 

justa: não há a concretização dos valores utópicos, entretanto, são esses valores que 



ainda impulsionam as lutas por representatividade, desconstrução de paradigmas e 

avanços sociais. Segundo Pepetela, 

 

apesar de pouco aprender com a própria experiência, e repetir 

ciclicamente os mesmos erros, o homem ainda merece um pequeno 
benefício da dúvida, uma espécie de última oportunidade. Creio cada 

vez menos nisso, mas tento nos livros mostrar que talvez fosse 

possível; talvez haja uma escapatória e algum lampejo de esperança 
no fim. Sempre há alguém que resiste, sempre há alguém que diz não. 

Mas ainda tenho uma vaga esperança que as pessoas aprendam com a 

História a terem humanidade e não passem a vida a repetir os mesmos 
gestos que só as conduzem para grandes desastres (PEPETELA apud 

CASTRO, 2014, p. 143) 

 

Embora o narrador afirme que “o gênero humano no essencial não varia muito” 

(PEPETELA, 2008a, p. 256), devemos considerar que seu tom é predominantemente 

irônico, inclusive quanto a tal premissa, visto que personagens como Nacib, Sebastião 

Lopes e Kasseke indicam o oposto. Os próprios filhos de Caposso fogem à regra, pois 

não apresentam a mesma disposição de Caposso à ação predatória. É justamente a 

diferença entre os personagens que nos indica a possibilidade de transformação, bem 

como a inadequação a um modelo de sujeito. 

Nesse sentido, de acordo com o pesquisador brasileiro Euclides André Mance, 

os estudos voltados à sociologia e à filosofia africanas, no último terço do século XX, 

compreendem que o homem africano já não pode mais ser concebido de maneira 

reducionista. Retoma, assim, os pensamentos de Enobo-Kosso para indicar que tal 

sujeito deve ser perspectivado como “um homem livre em uma liberdade vivida como 

libertação perpétua, o homem sempre desperto e engajado na história através da ação 

libertadora” (KOSSO, apud MANCE, 2015, p. 71), concepção que em muito nos lembra 

as trajetórias de Sebastião Lopes e de Nacib. Tal olhar vai ao encontro da forma como 

Pepetela lida com as identidades e identificações dos sujeitos angolanos 

contemporâneos, uma vez que o romance desvela-nos a complexidade daqueles que 

compõem a formação social e indica-nos uma abertura para reflexões nada superficiais 

ou reducionistas.  

Em vez de buscar um modelo de subjetividade ou de teorias econômicas, 

considera-se como proposta basilar para o desenvolvimento integral do povo angolano 

articulações que propiciem posturas diferenciadas, a partir de um olhar 

 



reflexivo, criterioso é ético, que contribua para a construção de 

relações sociais humanizadoras, para a conquista – sempre cada vez 
maior – da libertação pessoal e coletiva, para a democratização radical 

da política e da cultura, para a justa participação de todos na fruição 

da riqueza econômica, na realização do desenvolvimento econômico e 

social, como expressão do bem-viver, da solidariedade e da libertação. 

(MANCE, 2015, p. 75) 

 

A mensagem transmitida por Pepetela é muito próxima às pesquisas de 

estudiosos africanos, como Fanon, Ki-Zerbo e Mbembe: há a necessidade de elaborar 

soluções ajustadas às realidades de cada nação, e tais processos são empreitadas longas 

e complexas: 

 
No que diz respeito ao contra-sistema ou sistema alternativo, nós 
africanos podemos estabelecer como princípio: pensar globalmente e 

agir localmente, não esquecendo que o pensamento, nunca deve ser 

separado da ação. O sistema predatório é suscetível de modificação e 

transformação. Digo bem de transformação: não se trata nem de 
destruí-lo totalmente, nem de reformá-lo simplesmente (...). Trata-se 

de identificar estruturas que podem ser progressivamente mudadas e 

de pensar outro sistema local. (KI-ZERBO, 2009, p. 156) 

 

Se é possível dizer que a desilusão de Pepetela está voltada para a organização 

do poder, é também possível notar que sua convicção na força popular resiste, por meio 

das figuras éticas e politicamente críticas apresentadas pela obra.  Há resistência e 

amparo (não como forma clientelismo, exemplo de prática exercida por Caposso) por 

parte dos sujeitos marginalizados, e o romance evidencia o fato de tais personagens 

abrirem brechas em um sistema pouco voltado a demandas populares.  

A busca por libertação pessoal e coletiva aparece por meio do compromisso 

ético a da solidariedade aos subalternizados demonstrados por personagens que fogem a 

modelos estabelecidos e buscam a construção de relações sociais justas em um sistema 

marcado justamente pela cruel desumanização. Com o desfecho da obra, vislumbramos 

a humanização como principal caminho para repensar a sociedade angolana e a 

naturalização das relações predatórias, sarcasticamente denunciadas. 

Após a análise de Predadores, fica patente que ainda há o desejo, expresso pela 

literatura, de se construir uma Angola para o povo angolano. Nesse sentido, segundo 

Inocência Mata, a obra de Pepetela traz um  

 

entrelaçamento de sistemas de valores e de saberes que, quando 
exponenciado, permite uma passagem do estético ao ético. Por isso, 



uma reavaliação das premissas desse sistema literário pode revelar as 

novas linhas de pensamento intelectual angolano, em termos de várias 
perspectivas sobre o país e identidades sociais e coletivas, tais como 

se apresentam na prática literária narrativa. (MATA, 2010, p. 35). 

 

Dessa forma, a transposição metafórica que analisa a oposição entre homem 

novo e novo homem reitera a capacidade da literatura em sugerir caminhos de 

solidariedade para os povos situados ao sul do plano geopolítico, em especial por meio 

do hibridismo e da reinscrição utópica. Consideramos, nesse movimento, tanto o 

trânsito identitário, estudado na abordagem de A sul. O sombreiro, quanto a 

democratização dialógica como prática mediadora, estudada na abordagem de A 

gloriosa família - o tempo dos flamengos, como elementos fundamentais para a 

conscientização política objetivada por Predadores:  para que a ruptura com os 

processos exploratórios ocorra, é essencial um caminhar permanente quanto à 

reconstrução de Angola e de seus sujeitos, numa perspectiva não estanque e 

democrática, que busque as vozes ainda silenciadas pelos sujeitos incrustados no topo 

das cadeias sociopolíticas.  

Predadores, por fim, não se dedica à construção de um outro modelo de sujeito, 

mas sim nos indica a importância da atualização crítica e infindável de fatos e de feições 

como principal via para a projeção de comunidades formadas por sujeitos que de fato 

ressignifiquem a utopia e, consequentemente, a luta por transformações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Considerações finais 

 

Nossa pesquisa tomou como ponto de partida a consideração de que as 

transposições metafóricas de Pepetela relacionam ética e estética para proporcionar um 

redimensionamento das esferas sociopolítica, histórica e cultural angolanas. 

Acreditamos que, conforme indica Inocência Mata: 



 
A obra de Pepetela pauta-se por características sêmicas que apontam 
para a diferença, a diversidade, a alteridade, a igualdade, num 

processo em que o diálogo entre literatura e história não tem um 

resultado somativo, mas cumulativo. (MATA, 2014, p. 36 - Grifos 
nossos) 

 

Por meio desse resultado cumulativo, ou seja, não reducionista, consideramos 

que o escritor abre margens espaciais, temporais e discursivas que evidenciam como a 

história de uma nação pode ser continuamente revisitada (e agenciada, visto que se trata 

de uma instância sempre em construção), especialmente quando a arte se torna força de 

justiça simbólica diante das diversas dinâmicas de subalternidade desveladas pela 

construção literária.  

Conforme indicamos ao início da pesquisa, a produção pepeteliana mostra-se 

como um palimpsesto e é justamente por meio das transposições metafóricas que 

podemos perscrutar diversos períodos, registros oficiais, memórias coletivas e 

produções literárias que formam um “um lugar expandido da experiência e aquisição do 

poder” (BHABHA, 2007, p. 24). Nesse sentido, 

 
a valorização do histórico – e, no caso pepeteliano, do histórico que é 

um passado bem presente – pressupõe uma nova forma de dizer, 
pressupõe outros recursos para armar o dispositivo textual de 

modo a que signifique como forma do presente que ilumina as dobras 

do passado. (MATA, 2010, p. 31 - Grifos nossos) 
 

Mais do que apresentar sentidos de forma contundente, as transposições 

metafóricas, como recursos artísticos de Pepetela, tornam fluidas as fronteiras que 

delimitam passado, presente e futuro, utopia e distopia, fala e silenciamento ou ficção e 

realidade, visto que tais instâncias são dispostas por sua efabulação para que possamos 

acessá-las crítica e criativamente. Torna-se viável, assim, que o leitor reflita sobre as 

possibilidades de desconstrução de categorias, discursos e práticas aparentemente 

imutáveis. 

Nesse sentido, acreditamos que as transposições analisadas aproximam-se do 

que Stuart Hall define como “metáforas de transformação”, visto que: 

 

Existem muitos tipos de metáforas pelas quais pensamos a mudança 
cultural. Aquelas que se apoderam de nossa imaginação e, por algum 

tempo, governam nosso pensamento acerca dos cenários e 

possibilidades da transformação cultural cedem lugar às novas 



metáforas, que nos fazem pensar essas difíceis questões em outros 

termos. As metáforas de transformação devem fazer pelo menos duas 
coisas. Elas nos permitem imaginar o que aconteceria se os valores 

culturais predominantes fossem questionados e transformados, se as 

velhas hierarquias sociais fossem derrubadas, se os velhos padrões e 

normas desaparecessem ou fossem consumidos em um “festival de 
revolução”, e novos significados e valores, novas configurações 

socioculturais começassem a surgir. Contudo, tais metáforas devem 

possuir também um valor analítico. Devem fornecer meios de 
pensarmos as relações entre os domínios social e simbólico nesse 

processo de transformação. (HALL, 2003, p. 205-206) 

 

Os três romances que constituem o corpus de nossa tese confirmam, por meio 

das metáforas estudadas, que o projeto de Angola como “um só povo, uma só nação” é 

permeado por fraturas a serem cuidadosa e continuamente repensadas. Nesse sentido, 

buscamos confirmar a hipótese de que as transposições do deslocamento de Carlos 

Rocha, do silenciamento do escravo emudecido e da ruína do homem novo confirmam-

se como metáforas-chave que proporcionam maiores possibilidades interpretativas do 

colonialismo, da independência e do cenário atual, uma vez que colocam em 

centralidade a leitura da nação, não de temporalidades isoladas. O olhar sociopolítico do 

autor é confirmado, assim, não somente pela recuperação histórica, mas, sobretudo, pelo 

tratamento político e estético que a orienta. 

Notamos, ainda, que Pepetela aponta como direção o alinhamento aos e dos 

sujeitos subalternizados em busca de novos caminhos. As formulações utópicas de 

Pepetela, nas obras que analisamos, têm “afirmação não na uniformidade centralizada, 

mas na comunidade descentralizada” (HUTCHEON, 1991, p. 29), ou seja, a esperança 

não pode ser confundida com ingenuidade.  

Ao considerarmos a busca por transformações para Angola, percebemos que 

esse é um processo a ser projetado, mas não idealizado. O fato de o autor ter participado 

das lutas revolucionárias e dos primeiros anos de gestão do MPLA são fundamentais 

para compreendermos a trajetória do próprio escritor, visto que tanto o desligamento em 

relação ao partido quanto a passagem do tempo permitiram-lhe uma revisão mais 

experiente e amadurecida acerca dos complexos fatores que envolvem a construção de 

um país efetivamente democrático e justo. 

Para compreendermos de que formas Pepetela realiza literariamente sua 

intervenção sociopolítica, elegemos as obras A Sul. O Sombreiro, A gloriosa família - 

o tempo dos flamengos e Predadores, indicando como fundamento de pesquisa a 



concepção de transposições metafóricas. No segundo capítulo de nosso estudo, nos 

dedicamos às reflexões que embasaram as escolhas do aparato de análise, dos romances 

e das metáforas-chave a serem observadas em cada obra.  

A primeira subdivisão do capítulo foi voltada ao estudo de A Sul. O sombreiro. 

O objetivo específico dessa análise foi comprovar que, por meio da fuga do protagonista 

para o Sul, Pepetela nos indica não apenas a possibilidade, mas a necessidade de 

afastamento em relação às hierarquizações impostas pelo Norte. A obra, através de uma 

linguagem contestadora e polifônica, evidencia o caráter híbrido, miscigenado e 

essencialmente móvel das identificações formadas a partir de deslocamentos físicos e 

reflexivos. 

A segunda subdivisão do capítulo foi voltada para o estudo de A gloriosa 

família - o tempo dos flamengos. O objetivo específico dessa análise foi confirmar, a 

partir do narrador emudecido, que o falar, o calar e o criar são elementos essenciais à 

dinâmica de elaborações discursivas que, orquestradas pelas conveniências das relações 

de poder, legitimam e perpetuam a dominação dos sujeitos historicamente 

marginalizados.  O narrador deixa de ser o representante de uma verdade cristalizada 

para se transformar numa grande transposição metafórica das possibilidades de fala em 

meio ao silenciamento. 

A terceira subdivisão do capítulo foi voltada para o estudo de Predadores. O 

objetivo dessa análise foi pontuar, por meio do enfoque em Vladimiro Caposso, como 

os dois modelos de sujeito pós-independência mostraram-se insuficientes diante da 

complexidade que envolve as demandas e os cidadãos de tal contexto. Por meio dessa 

obra, percebemos que Pepetela vislumbra a edificação de negociações representacionais 

que se oponham a exploração entre angolanos, a despeito do tom fatalista que perpassa 

a representação de uma sociedade marcada pela fome desenfreada dos seus variados e 

cada vez maiores predadores. 

O não-reconhecimento ou pertencimento de Carlos Rocha, enfocado no estudo 

de A Sul. O Sombreiro, perpassa os questionamentos do criado mudo sobre o ser e 

estar nos ambientes em que se via predominantemente excluído, assim como davam a 

Vladimiro Caposso, em Predadores, consciência tranquila para agir contra o próprio 

país. Os processos de emudecimento e de necropoder, que atravessam o apagamento do 

narrador de A gloriosa família - o tempo dos flamengos, por sua vez, são marcantes 



para Carlos Rocha, o qual precisa mentir sobre suas origens e fugir até mesmo do 

próprio pai para escapar da escravidão; ainda nesse sentido, Simão Kapiangala o 

abandono dos combatentes mutilados, cujos corpos incomodam aqueles que não os 

reconhecem como seres sociais, a despeito de terem arriscado suas vidas pela pátria. Por 

fim, a busca incessante e inescrupulosa por poder de Vladimiro Caposso tem suas raízes 

confirmadas por meio das figuras de Cerveira Pereira e de Baltazar Van Dum, modelos 

para a formação genealógica da burguesia pós-colonial angolana.  

Ainda percebemos, a partir de personagens nada idealizados, como Carlos 

Rocha, Mulende, o escravo mudo, Thor, Sebastião Lopes e Nacib, que não há um 

modelo quando se trata do comprometimento ético com a coletividade, visto que alguns 

desses personagens sequer têm uma percepção clara sobre tais processos. Se os heróis 

históricos são idealizados e distanciam-se das irregularidades e hesitações próprias de 

qualquer indivíduo, os de Pepetela tomam outros rumos. São diferentes sujeitos que, de 

acordo com seus contextos, limitações e relações, de alguma forma contradizem a 

ordem vigente e, mesmo assim, abrem importante espaço para o questionamento das 

vozes hegemônicas. 

Se o narrador emudecido de A gloriosa família - o tempo dos flamengos afirma 

que “ninguém nunca se lembraria de perguntar” (PEPETELA, 1999, p. 365) a versão do 

sujeito marginalizado, podemos afirmar que o interesse de Pepetela é despertar-nos para 

o fato de que figuras como Vladimiro Caposso estão preparadas para sorrir, “no 

momento certo” (PEPETELA, 2008, p. 392), bem como para a certeza de que “inimigos 

sempre aparecem, porém a passagem de tempo é suficiente para acumularmos força” 

(PEPETELA, 2011a, p. 353). Dessa forma, torna-se imprescindível revisitar o passado 

com o objetivo de levantar hipóteses para a compreensão do presente e a projeção 

consciente de possibilidades, visto que já se torna possível uma análise menos ingênua 

dos pontos positivos e negativos das ações revolucionárias. 

Pudemos confirmar também, por meio da presente pesquisa, não apenas a 

relevância das transposições metafóricas como elementos que viabilizam a 

figurativização de vias de enfrentamento às práticas predatórias que têm marcado a 

sociedade angolana, mas também o fato de que tais problematizações se estendem a 

outros países e períodos, visto que “as reflexões propostas por Pepetela envolvem tanto 



uma crítica ao passado colonial, quanto à constituição dos estados nacionais e dos novos 

argumentos sobre comunidades no contexto internacional”. (LEITE, 2009, p. 110) 

Por meio das obras estudadas, o autor nos proporciona uma relativização de 

distanciamentos temporais e/ou geográficos ao evidenciar que práticas históricas de 

dominação cultural, econômica, ideológica e política são essencialmente 

desumanizadoras e têm raízes que devem ser continuamente problematizadas. Aquilo 

que o autor ficcionaliza nos romances, portanto, ultrapassa os contextos que 

apresentam: seja em Luanda ou em Benguela, durante o século XVI ou o XX, 

encontramos nas obras dinâmicas de exploração, controle de corpos e predação que a 

humanidade tem conseguido reproduzir, sob diferentes roupagens e medidas, em 

diversas nações. As transposições metafóricas, como “interferências organizadoras de 

sentidos” (VEREZA, 2007, p. 121), vêm a suscitar a mobilização de seus interlocutores, 

levando-os não apenas a pensarem sobre o que há de Angola no mundo e vice-versa, 

mas também a assumirem papel interventivo diante das disparidades estabelecidas.  

Embora tenhamos enfocado uma transposição metafórica por romance, as 

trajetórias de Carlos Rocha, do criado emudecido e de Vladimiro Caposso são todas 

marcadas por dinâmicas de deslocamento, silenciamento e recognição identitárias, 

desenvolvidas em meio a estruturas submetidas a jogos de poder segundo os quais os 

mais adaptáveis e menos éticos mantêm-se no topo da pirâmide. Nesse sentido, na 

escrita de Pepetela, “a narração da nação angolana surge como um projeto global feito 

de histórias locais (MATA, 2010, p. 139) e nos alerta para a necessidade de posturas 

reivindicatórias diante dos discursos de violência e exclusão voltados a grupos 

marginalizados, nas mais diversas sociedades contemporâneas.  

Por meio do estudo de A sul. O sombreiro, A gloriosa família - o tempo dos 

flamengos e Predadores, reconhecemos que Pepetela, a partir de jogos irônicos, 

metaficcionais e polifônicos, elabora suas transposições metafóricas para compartilhar 

com o leitor não apenas o desencanto diante das fraturas que marcam a sociedade 

angolana, mas, sobretudo, a necessidade de revisitá-las e de compreendê-las, com o 

objetivo de agenciar olhares que refutem paradigmas exploratórios de organização 

social. Ainda que sejam perpassados de ironia e pessimismo, os romances analisados 

enfocam a importância de formulações utópicas e nos lembram que apenas por meio da 

mobilização se torna possível realizar grandes transformações. Acreditamos, dessa 



maneira, que o alcance do autor não é limitado ao cenário angolano, visto que sua 

literatura aponta, sobretudo, para uma reorientação ética do sujeito contemporâneo. 
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