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RESUMO 
 
 

Neste estudo apresentamos uma análise voltada para a representação espacial presente nas obras 
Filhos da pátria (2001) e Marginais e outros contos (2013), de João Melo a fim de discutir o 
projeto literário do autor. Para tal, evidenciamos como as construções narrativas refletem 
processos de desilusão, violência e resistência. Tal análise é feita a partir de estudos sobre o 
espaço e a cidade e a forma como a metrópole é construída nos contos, tendo como foco as 
representações de Luanda. Partindo de estudos acerca da literatura angolana e de conceitos 
como ideologia, colonialidade e utopia, além de possíveis perfis do chamado “intelectual”, 
problematizamos sua ação, relacionando-a à obra e à representatividade de João Melo. Por fim, 
as obras selecionadas são colocadas em contraste objetivando debater como cada uma figura no 
projeto literário do autor. Utilizamos, nesse percurso, teóricos como Linda Hutcheon, Paul 
Ricoeur, Edward Said, Nadia Gotlib, Boaventura Sousa Santos, Magobe Ramose, Roberto 
Vecchi e Lucrécia Ferrara, entre outros. 
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ABSTRACT 

In this study we present an analysis focused on the spatial representations found in the works 
Filhos da pátria (2001) and Marginais e outros contos (2013), by João Melo, in order to discuss 
the author's literary project. To this end, we show how the narrative constructions reflect 
processes of disillusionment, violence and resistance. This analysis is based on studies of space 
and the city and how the metropolis is constructed in the short stories, focusing on the 
representations of Luanda. Based on studies on Angolan literature and concepts such as 
ideology, coloniality and utopia, as well as possible profiles of the so-called “intellectual”, we 
discuss its action, relating it to the work and representativeness of João Melo. Finally, the 
selected works are placed in contrast in order to debate how each one figures in the author's 
literary project. In this path, we use theorists such as Linda Hutcheon, Paul Ricoeur, Edward 
Said, Nadia Gotlib, Boaventura Sousa Santos, Magobe Ramose, Roberto Vecchi and Lucrécia 
Ferrara, among others. 
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City. 

 

 
  



 
 

RÉSUMÉ 

Dans cette thèse, nous présentons une analyse centrée sur la représentation spatiale présente 
dans les oeuvres Filhos da pátria (2001) et Marginais e outros contos (2013), de João Melo, afin 
de discuter le projet littéraire de l'auteur. Dans ce but, nous mettrons en évidence comment les 
constructions narratives reflètent des processus de désillusion, de violence et de résistance. 
Cette analyse s'appuie sur des études de l'espace et de la ville et sur la manière dont la métropole 
est construite dans les nouvelles, en se concentrant sur les représentations de Luanda. Á partir 
d'études sur la littérature angolaise et de concepts tels que l'idéologie, la colonialité et l'utopie, 
ainsi que des profils possibles du soi-disant « intellectuel », nous posons la problématique de 
son action, en la reliant à l'oeuvre et à la représentativité de João Melo. Finalement, les oeuvres 
sélectionnées sont mises en contraste afin de débattre la manière dont chacune figure dans le 
projet littéraire de l'auteur. Nous utiliserons dans ce parcours des théoriciens tels que Linda 
Hutcheon, Paul Ricoeur, Edward Said, Nadia Gotlib, Boaventura Sousa Santos, Magobe 
Ramose, Roberto Vecchi et Lucrécia Ferrara, entre autres. 
 
Mots-clés: Violence; Pouvoir; Désillusion; Résistence; Intellectuel; João Melo ; Colonialité; 
Ville. 
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1. Introdução 
 
 
 

Mastiga a própria desgraça 
com ela improvisa uma farra 
precisa de uma boa maka 
como do ar para respirar 
acha o mundo demasiado pequeno 
pro seu coração 

João Melo 
 
 
 

Em epígrafe, temos um trecho do poema “Homo Angolenensis”, de João Melo. No 

poema, há uma descrição do angolano expondo ações e características que comprovam sua 

resiliência, nas quais problemas e formas de resistências estão em contraste. Essas contradições 

se apresentam em muitos textos do autor e se manifestam na força do angolano, na crença no 

povo que é representado nessa produção literária. O angolano, os embates que enfrenta e sua 

capacidade de resistir são temas frequentes na literatura de João Melo, que se propõe a retratar, 

em sua obra, os espaços urbanos e a vida das pessoas nesses lugares. 

 João Melo faz uma literatura que representa seu país, e o faz em poesia e também em 

textos em prosa. As obras abrangem temáticas diferentes, mas, em sua produção, vemos que o 

autor, muitas vezes, se volta para o tema da nação e formas de vê-la e representá-la, mostrando 

diversas perspectivas do espaço angolano.  

No presente trabalho, pretendemos trazer uma análise voltada para a representação 

espacial presente nas obras Filhos da pátria (2001) e Marginais e outros contos (2013), de 

João Melo. Optamos por essas obras pelo período em que foram escritas e lançadas e pelas 

diferenças e semelhanças que apresentam, mostrando como o projeto literário do autor se 

modifica e intensifica alguns sentidos ao longo do tempo.  

Quando optamos por contos como objeto central da análise, devemos considerar as 

especificidades desse tipo de narrativa. Uma de suas características mais importantes é a 

brevidade, determinante em sua formulação. A história não deve conter excessos, pois deve 

propiciar a leitura em um “único fôlego”, ou seja, uma leitura sem interrupções, em sua 

totalidade, para que a compreensão da ação narrada não seja fragmentada. 

A pesquisadora e professora da Universidade de São Paulo, Nadia Gotlib, com o intuito 

de definir o conceito de conto, à luz de Julio Cortázar e Edgard Alan Poe afirma que 
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Julio Cortázar bem resumiu o conceito de conto em Poe: “Um conto é uma 
verdadeira máquina literária de criar interesse”. Aliás, Julio Cortázar vai mais 
além. Talvez por se basear não só na teoria, mas também na leitura dos contos 
de Poe, o contista e crítico argentino identifica o acontecimento como sendo 
o grande instrumento de causar interesse no leitor de Poe: “No conto vai 
ocorrer algo, e esse algo será intenso” (p. 124). Para Julio Cortázar, Poe 
“compreendeu que a eficácia de um conto depende de sua intensidade como 
acontecimento puro, isto é, que todo comentário ao acontecimento em si (...) 
deve ser radicalmente suprimido” (p. 122). Isto é: “cada palavra deve confluir 
para o acontecimento, para a coisa que ocorre e esta coisa que ocorre deve ser 
só acontecimento e não alegoria (...) ou pretexto para generalizações 
psicológicas, éticas ou didáticas” (p. 122). Para Poe, tais propostas de 
construção da obra em função de um efeito predeterminado, seja no poema, 
seja no conto, primam pela racionalidade. Existe sempre a idéia (sic) de um 
projeto, ou propósito ou intenção, que posteriormente passa a ser executado, 
mediante trabalho racional. Segundo ele, “com a precisão e rígida lógica de 
um problema matemático”. (GOTLIB, 1990, p. 21) 

 

A estudiosa afirma que o conto deve ter uma força de impacto, para tal deve apresentar 

uma ação que seja forte, mantendo o interesse do leitor. Os temas articulados na obra de João 

Melo garantem esse efeito, fazendo com que o conto gere interesse. O autor trabalha com temas 

brutais, que causam impacto, sendo esses fundamentos de seu fazer literário e propiciadores da 

força de seus textos. O conto deve ser construído com racionalidade, para que esse efeito de 

força e impacto seja alcançado. Os contos de João Melo, cada um a seu modo, carregam 

universos de representação que, em medidas diferentes, trazem esse resultado a partir da 

apresentação de tensões, questionamentos, descrições e de uma comicidade que levam o leitor 

ao desconforto. 

 O conto deve ser construído com uma inteligência matemática, para que seja coeso e 

que tenha o impacto que se deseja nesse tipo de narrativa. Dessa forma, Angola e Luanda são 

reconstruídas ficcionalmente na obra de João Melo, a qual mantém uma coerência externa e 

interna entre os contos. Os textos que compõem as duas obras em estudo, de certa forma, ligam-

se um ao outro, construindo um quadro geral, apontando para uma forma de representar e 

refletir sobre a sociedade angolana urbana.  

Nos dois livros há duas diferentes formas de composição que garantem essa força 

presente nos contos. Em Filhos da Pátria, na estrutura textual, há uma brutalidade cortante que 

se verifica também na ação narrada. Já em Os marginais e outros contos, há construções 

textuais que trazem expectativa da chegada de um clímax que, geralmente, encontra-se no fim 

do texto.  

João Melo, em seu texto ficcional, não faz simplesmente uma exposição dos males que 

perpassam o seu país. O autor revela a diversidade do povo e dos problemas pelos quais a 
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sociedade luandense passa, mostrando diferentes lados dos jogos de poder, da política e das 

formas de viver e sobreviver na cidade. Ao ter acesso às duas obras, notamos lados diferentes 

das mesmas questões. 

 Com o conjunto de textos em análise, observamos que o projeto literário de João Melo 

é compor uma obra que apresenta a face brutal da realidade, levando o leitor ao choque através 

de uma ficção bem próxima do real, tendo como elementos de construção a violência e desilusão. 

A partir disso, o autor traz para a ficção o seu olhar sobre Angola, e, principalmente, sobre 

Luanda pós-independência. Os textos nos possibilitam ver a constituição do espaço urbano a 

partir de dois momentos: os anos finais de guerra civil e 35 anos após a independência. Esse 

período de cerca de 10 anos que separa a publicação das duas obras não foi o bastante para que 

houvesse mudanças significativas. O segundo livro retoma questões e problemas já expostos 

no primeiro sob um outro prisma. Em sua tese de doutorado, intitulada A Geração da Distopia: 

Representações da angolanidade na ficção contemporânea, Marcelo Brandão de Mattos 

afirma que 

 
A literatura, testemunha de todo o percurso histórico, registra, nas linhas e 
entrelinhas ficcionais, a guinada ideológica por que passaram (e passam) os 
homens angolanos, representados por seus intelectuais, durante essa virada 
histórica da independência. A utopia virou distopia: o sonho ruiu. A 
“comunidade imaginada” durante a luta anticolonial, projeto de unidade e 
equilíbrio, se desconstrói frente aos destroços de um mundo de perversidade 
moral e política, em âmbito nacional e internacional. O “adeus às ilusões” que 
atravessa as produções contemporâneas revelou uma alteração nas 
representações subjetivas da angolanidade. (...) o desencanto é legível não 
apenas nas soluções propostas nos enredos, mas também nas formas 
corrosivas com que se assume a escrita, neste novo ambiente literário. Os 
personagens e narradores dos romances e contos contemporâneos, objetos de 
nosso olhar, produtos de um ambiente caótico, “observaram” a unidade do 
discurso e da representação ser substituída pela fratura; a certeza de uma 
missão, pela crise de consciência; a determinação, pela angústia; a esperança, 
pela incerteza.  (MATTOS, 2015, p. 15) 

 

Essas mudanças nas representações da angolanidade se juntam a uma série de 

contradições observadas nos textos em análise. Nos contos, a violência aparece como um dos 

componentes das estruturas sociais e das relações estabelecidas. A ordem da sociedade 

representada é sustentada por processos de violência, assim, uniões são feitas em decorrência 

deles e por eles mantidas. A ordem construída a partir da violência gera um ambiente de crise e 

com disparidades nas relações de poder, gerando exclusões, relações abusivas e diferenças 

sociais. Em Representações da Violência (2013), Antônio Sousa Ribeiro afirma que a 

violência é um construto da estrutura social e entende que a ordem e a violência são 
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indissociáveis. Partimos, então, da ideia de que a violência atua como umas das construtoras da 

estrutura social e que ela é cíclica, ou seja, uma forma de violência, gera, na esfera social, outras 

formas de violência. Sendo assim, ela é uma das bases da vida da sociedade, da estrutura 

espacial e das relações que são construídas nesse meio. 

  A desilusão também aparece nos contos, muitas vezes a partir da trajetória dos 

personagens e tantas outras pelo desfecho das narrativas, e mostra-se de diversas formas, ao 

tratar de temas relacionados a questões sociais e subjetivas, que se misturam na tessitura das 

trajetórias.  

 Porém, o choque não se encerra no medo e na desesperança, os personagens e mesmo o 

espaço resistem. E é essa resistência que, apesar do horror, agrega aos contos uma positividade, 

uma possibilidade de esperança. O projeto literário do autor não se limita à brutalidade e ao 

desencanto, mas também mostra a força do povo e a possibilidade de acreditar em mudanças. 

Os contos de João Melo trazem narrativas que se diferem em sua composição e foco, com 

histórias que variam entre a intensidade e comicidade na construção do horror. Ao mesmo passo, 

tais histórias apresentam um ideário e situações que demarcam a possibilidade de resistência e 

esperança do povo. 

 Ao analisar o espaço e os deslocamentos espaciais, compreendemos a implicação do 

espaço no que concerne às diversas informações contidas no texto. Como analisamos obras 

formadas por contos, o espaço pode ser apreendido a partir das relações estabelecidas pelos 

sujeitos com esse elemento da narrativa, ou seja, como habitam esse espaço, quais sentimentos 

nutrem por este, como os espaços definem suas trajetórias, ou seja, possíveis interações entre 

espaço e indivíduos. As descrições espaciais e a suas associações com os personagens de um 

texto em prosa trazem informações sobre a narrativa e mostram uma possibilidade de análise 

que abarca a construção dos personagens, elementos relacionados à história, à sociedade e à 

temporalidade. 

 Espaço é o lugar onde acontece a ação em uma narrativa, o lugar de circulação e de 

relações dos e entre personagens que compõem o texto. O espaço situa os personagens, e 

também os modifica, podendo influenciar suas atitudes, emoções, pensamentos. Tal elemento 

constituinte da narrativa pode ser caracterizado de diversas formas, a partir de descrições, 

lembranças, simbologias ou mesmo através de referências ao longo do texto. Assim como os 

personagens, o espaço pode ser caracterizado, ainda, mais detalhadamente em trechos 

descritivos, ou também em referências diluídas na narração, como na memória dos personagens, 

ou mesmo a partir da imaginação, projeção ou idealização e por suas mudanças ao longo do 

tempo. Podemos assim identificar suas possíveis características, como, por exemplo, onde é 
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esse espaço, se é aberto ou fechado, quem por ele é afetado e como esse movimento é feito. 

Elemento fulcral na construção dos personagens, o espaço é importante no desenvolvimento e 

construção de indivíduos em uma narrativa, sua jornada, aspirações, receios e desejos.  

 Ozíris Borges Filho classifica o espaço em três diferentes categorias: realista, 

imaginativo e fantasista. Aqui nos interessa o espaço realista, que reflete o cotidiano e a vida 

real. Nesse tipo de construção, a narrativa apresenta lugares existentes, citações de nomes de 

ruas e estabelecimentos e algumas particularidades do espaço representado. Ao trazer para 

narrativa um espaço realista, há uma representação do tempo e da sociedade de forma mais 

direta e, consequentemente, suas relações com a história. Em nossa análise também 

procuraremos pensar o espaço imaginativo, tendo como foco lugares idealizados ou presentes 

nas projeções e desejos dos personagens. Os espaços imaginativos podem ser lugares criados 

para narração, assim como também podem ser as projeções feitas pelos personagens a partir de 

determinado espaço. 

 Os contos presentes nas obras analisadas, juntos, estabelecem uma coerência externa, 

como se cada texto mostrasse um lado da história de um lugar a partir de diversos ângulos. 

Assim vemos retratado esse espaço que une tantas histórias, as quais, juntas, formam uma 

representação da cidade. Os textos apresentam lugares diversos, dentro e fora de Angola, mas 

a maioria traz histórias que se passam na capital, Luanda. É importante frisar que mesmo os 

textos que não se passam na capital ou em outro espaço urbano angolano se voltam para esse 

lugar, que é retomado pela memória, em conversas e idealizações.  

Em O efeito do real, Roland Barthes afirma que “A singularidade da descrição (…) no 

tecido narrativo, a sua solidão, designa uma questão que tem maior importância no que diz 

respeito a análise estrutural das narrativas” (BARTHES, 1984, p.91-92). Em função de seu 

formato curto, os contos têm poucas descrições espaciais, porém, em razão das limitações de 

ocorrência desse recurso de composição narrativa, quando se fizer presente, lhe daremos 

atenção, reconhecendo sua importância e função na formação do texto. A segunda forma de 

percepção espacial diz respeito às relações que os personagens estabelecem com o espaço, a 

forma como é habitado, o que sentem por ele e como isso implica em suas trajetórias. 

 No retrato da capital angolana há uma diversidade de espaços e personagens que 

mostram a grandiosidade e a pluralidade que a urbe abarca, então a cada conto vemos esferas 

diferentes da sociedade sendo retratadas, ou mesmo formas diferentes de tratar a mesma classe 

social. E embora tenhamos focos, motivações e diferentes lógicas regendo cada história, há 

coerência em sua junção e a partir dos conjuntos de textos tem-se a apresentação de uma 

sociedade desigual. 
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 Segundo o teórico Paul Ricoeur, a narrativa é nossa forma de viver no mundo, pois 

carrega consigo a intriga, ficção e história, configurando-se como a forma do conhecimento 

humano. Os textos presentes nas obras trazem muito do que pôde ser visto ao longo dos anos 

que seguiram à independência de Angola. Tendo como foco a capital, Luanda, o cenário político 

é bastante explorado e há uma crítica severa às instituições e sobre o real intuito dos políticos 

angolanos, mostrando também as perdas da população e como a vida pôde ser refeita após 

destruições e recomeços. A respeito da realidade política dos países africanos, o historiador e 

ativista político Joseph Ki-Zerbo afirma que 

 

[n]enhum estado africano atual é capaz de fazer respeitar o bem comum. O 
Estado não transcende os interesses particulares ao ponto de fazer respeitar o 
bem comum por todas as cidadãs e por todos os cidadãos. Na África, o Estado 
é muitas vezes um estado patrimonial. Se aquele que está à cabeça do Estado 
considera todos os bem públicos como bens patrimoniais, é como se o Estado 
desaparecesse pura e simplesmente. O que caracteriza certas elites políticas é 
o espírito de irresponsabilidade. (KI-ZERBO in HOLESTEIN, 2006, p. 67) 

 

Nos textos de João Melo, há reflexões e uma série de personagens ligados ou 

pertencentes a núcleos políticos, estes últimos vão representar esse espírito de 

irresponsabilidade citado pelo historiador burquinense. O avanço do capitalismo e o modo de 

vida que tal sistema econômico impõe são retratados a partir de situações limítrofes, 

relacionadas à miséria, ganância, desilusão e desespero. Ki-Zerbo afirma que o capitalismo é 

um sistema baseado em uma divisão na qual encontramos duas partes: os exploradores e 

explorados. Essa dimensão entre os que lucram e os que resistem a esse sistema é retratada nos 

textos, os quais expõem a desvalorização do plano ideológico, em prol do lucro e da vida regida 

pelo capital, e as consequências dessas escolhas. 

Para isso as narrativas perpassam espaços diversos que mostram esses dois lados da 

sociedade. Honestidade e utopia são colocadas frente a frente com corrupção e desilusão, 

fazendo um jogo em que, para a burguesia, políticos e os poderosos, o capital é sempre mais 

forte que o humano. No caso de Angola, a utopia tinha um viés político, no período de luta pela 

independência, de transformação do país e da sociedade, “as utopias políticas constituem uma 

aposta irrestrita no poder da razão humana, que aliada à ideia de progresso, típica do Iluminismo, 

seria capaz de garantir às sociedades humanas formas mais justas de organização social” 

(MATOS in MORE, 2017, p. 228). Porém, a utopia assume o conceito marxista contemporâneo, 

o qual defende que “as utopias são irrealizáveis, por não se veicularem às condições estruturais 

concretas da sociedade” (MATOS in MORE, 2017, p. 228). A impossibilidade de realização da 
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utopia em Angola, entre outras razões, se dá pelo desconhecimento das estruturas sociais que 

regiam a sociedade de então e em razão do dinheiro e do desejo de manter os privilégios de 

classe. Magobe B. Ramose afirma que 

 

[a] invenção do dinheiro foi fundamentada com a intenção de que este 
constituísse um meio para alcançar um determinado fim. Com efeito, o 
dinheiro continua a ser o meio para realizar múltiplos fins. Todavia, o 
fundamentalismo económico reverteu esta lógica. O seu mandamento é que o 
dinheiro deve ser um fim em si mesmo. A lucratividade, a compulsão 
insaciável de acumular mais e mais dinheiro a qualquer custo é a apoteose do 
dinheiro com um fim em si mesmo. O dinheiro tornou-se um 'deus' ao redor 
do qual tudo deve gravitar frente ao qual todos devem se submeter. (RAMOSE, 
2009, p. 137-138) 

 

O dinheiro é um dos elementos que movem as narrativas, é ele quem localiza os 

personagens em seus espaços e também é definidor de diversas trajetórias, que são regidas tanto 

pelo desejo pelo dinheiro ou pela sua falta. É o elemento que motiva a violência e o grande 

construtor do horror e das desigualdades que alicerçam as narrativas. Não só o dinheiro, mas 

também o poder, que está sempre ligado a acumulação de bens. O capitalismo, algumas de suas 

urgências e danos são retratados por João Melo e os espaços realistas são um reflexo desse 

tempo, em que o dinheiro é um deus, o que propicia a inclusão de questões ligadas a política e 

a disparidade econômica e social, além dos impactos da globalização na sociedade representada. 

 As histórias presentes em ambas as obras ocorrem majoritariamente em espaços urbanos, 

e procuram mostrar uma configuração do país pós independência e pós-guerra civil. Assim, ao 

analisar o espaço urbano apresentado nos contos, podemos problematizar as relações entre o 

local, o passado e presente. Em muitos textos há uma imagem idealizada do espaço, projeções 

que são impossíveis de serem alcançadas. Também notamos a relação que os espaços têm com 

o tempo, com a memória e a jornada dos personagens.  

 Os contos que compõem as obras, em seu conjunto, nos dão uma visão ampla da Luanda 

ficcional, que se unem na junção dos recortes feitos pelo autor. Nesse sentido, a fragmentação 

ressalta os recortes sociais, pois é nessa multiplicidade de histórias que a cidade é reconstruída. 

Assim o espaço realista é formado a partir de focalizações diferentes, que retratam espaços 

diversos da cidade, ou mesmo interações desiguais com espaços similares. Partindo de estudos 

de Roland Barthes, para refletir sobre o livro de registro da cidade e sobre a cidade escrita, o 

estudioso Renato Cordeiro Gomes problematiza 

 

A cidade construída pelo discurso possibilita visões diversas, leituras e 
interpretações que dependem do leitor, “o espaço exato em que se inscrevem, 
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sem que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita”. A 
cidade enquanto texto (o seu livro de registro) “é feita de escritas múltiplas 
saídas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em 
paródia, em contestação − completa Barthes.  O texto da cidade (...) não é a 
imagem de um organismo que cresce por expansão vital, por desenvolvimento, 
mas de uma rede, que, paradoxalmente, apreende “os instantâneos culturais 
que focalizam a cidade como um organismo vivo, mutante e ágil para 
agasalhar as relações sociais que a caracterizam”. O texto é o relato sensível 
das formas de ver a cidade; não enquanto mera descrição física, mas como se 
cidade simbólica, que cruza o lugar e metáfora, produzindo uma cartografia 
dinâmica, tensão entre racionalidade geométrica e emaranhado de existências 
humanas. (GOMES, 2008, p.24) 

 

 Uma obra constituída de contos possibilita essa forma de falar sobre a pluralidade de 

um espaço a partir de diversos lados e focos: lugares, espaços e sujeitos que trazem histórias 

que se diferenciam e que também dialogam entre si. Os contos trazem diferentes formas de ver 

a cidade, de mostrar quem a faz ser esse organismo vivo. Isso se expande quando temos em 

perspectiva duas obras que tratam do mesmo espaço e que propõe uma composição textual e 

abordagem diferentes do lugar.  

 Ao analisarmos os espaços nas narrativas, temos uma percepção para o tipo de sociedade 

que os anos de guerras, violências, exclusão para uns e privilégios para outros, puderam 

construir. Nos contos trazidos por João Melo, vemos que o presente é retratado a partir de 

questões e de acontecimentos que se deram no passado. Beatriz Sarlo, no livro Tempo Passado 

– Cultura da memória e guinada subjetiva (2007), termina o primeiro capítulo com a frase 

célebre “é mais importante entender do que lembrar, embora para entender também seja 

importante lembrar” (SARLO, 2007, p. 22). A autora reflete sobre a importância de entender o 

que nos é contemporâneo e afirma que para que o presente seja compreendido, é importante 

que saibamos que ele é resultado de fatos e ações que se deram no passado, logo passado e 

presente estão indissociavelmente ligados. O passado não é retomado nos textos de João Melo, 

mas o presente retratado é um claro reflexo das lutas, explorações e violências pelas quais 

Angola passou.  

Para apresentar a crise estabelecida no presente, os contos, indiretamente, retomam as 

lutas pela independência e a guerra civil, mostrando o caminho trilhado pelo país após esses 

dois momentos e, mais que isso, mostrando, em certos casos, como esses momentos históricos 

são vitais para compreendermos a urbe ficcionalizada de João Melo. É partindo desses 

acontecimentos que os conflitos presentes nos contos vão se desenvolver.  
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Filhos da pátria, primeiro livro que aqui analisamos, trata-se de uma obra de grande 

alcance, que parte de uma necessidade do escritor de falar sobre seu país. Segundo o autor, a 

obra reflete seu eu cidadão e seu eu artista e ainda afirma:  

 

Eu tinha de escrever este livro. Até por toda a minha trajectória, toda a minha 
vivência, pela maneira como tento posicionar-me na vida como cidadão, como 
escritor. Eu tinha de escrever aquele livro. Eu acho que, se aquele livro não 
saísse, eu qualquer dia, digamos assim, explodiria. O livro no fundo é uma 
grande reflexão sobre quem somos nós, angolanos, sobre a forma como nos 
relacionamos uns com os outros e sobre a forma como nós queremos levar o 
nosso país. No fundo, é uma grande reflexão sobre isso. (MELO, 2010, s/p) 

 

Como aponta o autor, trata-se de um livro de reflexões. Há, na obra, narrativas que 

representam construções sociais no espaço urbano angolano. Os contos que compõem a obra 

têm uma brutalidade, que pode ser observada a partir do fato narrado e da linguagem utilizada 

na composição do texto.  

Os marginais e outros contos apresenta temas que já são vistos em Filhos da pátria, 

mas que neste livro são trabalhados de uma outra maneira, com uma linguagem diferente, com 

um tom analítico e que por vezes subverte a estrutura do conto. Histórias são recontadas de uma 

nova forma, com outros sujeitos e outros desfechos, mas representando novamente violências, 

desilusões e resistências.  

O livro traz o tema da descolonização à baila e nos mostra como a estrutura da sociedade 

narrada é a estrutura colonial. O livro, escrito 35 anos após a independência, nos mostra a 

continuidade desse sistema de organização social. Para o estudioso Roberto Vecchi, 

 

Do ponto de vista dos conceitos em jogo, a(s) descolonizações remetem para 
um espaço crítico complexo e perturbado onde as rupturas se misturam com 
as continuidades formando um objeto de difícil interpretação. Ainda mais 
difícil, como no caso de Portugal e de suas derradeiras – no plano histórico – 
colónias, que se alimentaram a partir de uma dimensão conjuntamente cultual 
e cultural. Benéficas, mas para uma estreita elite. (VECCHI, 2016, p. 50) 

 

Os contos de João Melo discutem e apresentam essa descontinuidade, que fazem ruir 

sonhos de outrora. 

A discussão proposta pela pesquisa tem como base compreender como as representações 

espaciais refletem violência, desilusão e resistência. Nesse caminho, veremos que tais 

construções espaciais descortinam uma visão da Luanda contemporânea, pois apresentam uma 

reflexão singular das questões que atravessam a sociedade urbana real e, assim, nos apresentam 

a construção de um discurso crítico que é traçado por meio da literatura. 
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Mostraremos como os contos refletem a sociedade contemporânea luandense a partir do 

projeto literário de João Melo. Analisar e fomentar tal discussão é também, através da literatura, 

traçar um olhar sobre a sociedade angolana urbana contemporânea e entender como a literatura 

se relaciona e se desenvolve no ambiente de crise, observando, com criticidade, algumas 

possíveis reações a tais contextos. Para tal, o texto é divido em quatro partes.  

No primeiro capítulo, problematizaremos a ação do intelectual, relacionando-o à obra e 

à representatividade de João Melo. O texto reflete sobre João Melo enquanto intelectual, passo 

primordial para compreendermos seu projeto literário. Nesse texto, pensamos em como o 

escritor se coloca como um intelectual que traz questões políticas ao mesmo passo que é atuante 

na vida pública. Então, discutimos as questões presentes em seu texto e como faz da literatura 

um meio de se expressar livremente.  

No segundo capítulo, analisamos as representações do espaço na obra Filhos da Pátria. 

A divisão em quatro partes foi feita pensando nos espaços representados em cada conto e nos 

personagens que protagonizam esses textos, por isso, tendo como referencial a capital Luanda, 

o texto se divide em “A cidade dos ricos”, “A outra cidade”, “Dentro da cidade” e “Fora da 

cidade”. A partir dessas divisões que se conectam, podemos ver como a violência é o fio 

condutor dessas narrativas que se valem da linguagem áspera e bruta para ressaltar essa 

representação do espaço urbano. 

Já na terceira parte, analisaremos as representações do espaço e sua relação com a 

memória na obra Os Marginais e outros contos. Tendo como elemento principal a desilusão, 

mostramos como o lugar da memória é representado nos textos. Nessa unidade há duas 

subdivisões, cada uma dedicada ao tipo de recurso utilizado para garantir o tom memorialístico 

da obra, dividindo-se em textos que apresentam reencontros e textos que trazem relatos, 

chamados “Revivendo a cidade” e “Revisitando a cidade”. 

Para compararmos as duas obras, traçamos um paralelo com o desenvolvimento de um 

estudo ou mesmo de uma pesquisa, para tratarmos das diferentes etapas de elaboração. Cabe 

ressaltar que tratamos aqui de um projeto literário que passa por diferentes etapas de 

estruturação. Temos em análise dois diferentes momentos de elaboração na construção desse 

projeto. Uma pesquisa parte de um levantamento de dados, planejamento e a definição de uma 

metodologia adotada, podemos fazer um paralelo a isso quando pensamos no projeto literário 

de João Melo.  Em algumas pesquisas, por exemplo, em um primeiro momento, os dados são 

coletados e há uma amostragem, esses dados são descritos e organizados. Isso pode ser feito de 

muitas formas. Quando se trata de uma pesquisa sobre um mesmo lugar, uma opção é a 

observação e análise desse lugar ao longo de um período de tempo. O pesquisador pode expor 
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em seu trabalho o que viu nesses momentos diferentes. No primeiro contato, ele descreve o que 

vê analiticamente pela primeira vez, trazendo esse olhar inicial, mais cru e expositivo. Já nas 

visitas seguintes, ele pode reparar nas mudanças e em questões que antes lhe foram alheias. Ou 

mesmo ter outra leitura do que já viu anteriormente. Essas visitas seguintes acontecem quando 

já se tem um repertório analítico e muito já se pensou sobre o tema. A cada nova análise, novas 

nuances do lugar podem ser observadas. Há, então, um amadurecimento analítico e o que 

acontece com as obras analisadas segue esse raciocínio, como demonstraremos ao longo da 

presente tese.  
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2. João Melo: o intelectual político 
 
 
 

[q]ual é a responsabilidade do escritor para com a 
democracia e com os direitos humanos? É toda. 
Porque o compromisso maior do escritor é com a 
verdade e com a liberdade. Para combater pela 
verdade o escritor usa uma inverdade: a literatura. 
Mas é uma mentira que não mente. 

Mia Couto 

 
 
 
 O texto apresentado em epígrafe é um trecho do discurso proferido por Mia Couto na 

cerimônia de atribuição do Prêmio Internacional dos 12 Melhores Romances de África, em 

Cape Town, no ano de 2002. Em sua fala o escritor procura pensar quem é o escritor africano 

que escreve sobre a África, seu papel e o papel da literatura. 

 Em sua fala, ao afirmar que o escritor tem um compromisso com a verdade, Mia Couto 

estabelece o embate entre a ficção e a literatura, que prontamente é resolvido: a inverdade é 

usada para chegar até a verdade, ou seja, a ficção é utilizada para tratar do real1 , não para 

substituí-lo. Mas é nesse ponto que nos traz uma importante reflexão sobre os escritores dos 

países de seu continente, o continente africano: a literatura produzida no continente tem um 

pacto com a verdade, e, por conseguinte, ela tem o compromisso com a representação da nação. 

Mais que isso, a literatura deve ter um pacto com esses espaços e com a criticidade ao 

representá-lo. Pois, o que seria essa verdade e liberdade que a literatura propicia se não um 

olhar crítico? 

 O autor moçambicano diz que o escritor africano não deve colocar-se apenas como um 

escritor desvencilhado de sua nacionalidade, que não se relaciona com a história e as 

representações sociais. Partindo dessa argumentação, Mia Couto aproxima o papel do escritor 

ao do intelectual. Segundo Edward Said “O objetivo da atividade intelectual é promover a 

 

1 Quando usamos termos como real e realidade no texto para nos referirmos a literatura de João Melo, não 
objetivamos retomar o Realismo do século XX. Quando usamos tal termos nos referimos, justamente, ao fato de 
que os textos analisados procuram trazer essa verdade, um retrato da sociedade representada, através do ficcional.   
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liberdade humana e o conhecimento” (SAID, 2017, p. 31). Em muitos espaços, os escritores 

realmente ocupam esse lugar de intelectual, o que se dá pelo discurso e pela relevância de seu 

papel literário e mesmo pelo alcance social que seu papel lhe confere. 

 Antes de iniciarmos as análises das obras literárias de João Melo, interessa-nos discutir 

seu papel como escritor e intelectual angolano. 

 João Melo é um intelectual aclamado e premiado em seu país, Angola, e seu discurso é 

disseminado de diversas formas, sendo uma delas a escrita literária. Ao analisar a sua produção 

literária observamos a discussão de temas e questões que dialogam com a história e a realidade 

de seu país, articulando a representação da Angola contemporânea e os efeitos da colonialidade. 

 Seus meios de ação na intelectualidade estão ligados à informação, literatura e língua, 

mostrando uma visão ampla que engloba diferentes meios sociais e também diversas 

possibilidades do fazer literário e da escrita. 

 É importante que entendamos o que é intelectual e o que representa, para que então 

possamos discutir a respeito da atuação do escritor estudado. No texto “O cientista e o 

intelectual”, o estudioso de filosofia e professor da Universidade de São Paulo, Renato Janine 

Ribeiro, ao tentar diferenciar os dois tipos de estudiosos explicitados no título do artigo, 

apresenta a seguinte definição de intelectual: 

 

O intelectual seria assim o cientista específico das humanidades, aquele que 
trata das ciências humanas e sociais, bem como das letras, filosofia e história. 
Ele se distinguiria do cientista que, nas ciências biológicas ou exatas, lida com 
as coisas – e isso não porque o intelectual preze a exatidão mas porque trata 
do mundo dos homens, no qual toda ação implica uma reciprocidade, em lidar 
com gente que reage – nossos próximos –, e por isso introduz um elemento 
irredutível de previsão e indeterminação no conhecimento. (RIBEIRO, 2006, 
p. 137) 

 

Ao diferenciar o intelectual do cientista, o estudioso mostra que o campo de atuação dos 

intelectuais é amplo e, por vezes indefinido, sendo delimitado apenas pela ação do homem e o 

desejo de compreendê-la, ou seja, o intelectual é aquele que problematiza questões que tratam 

do mundo humano. Sendo assim, a sociedade e a ação humana são as construtoras do que é, 

como age o intelectual e são também a matéria que leva o intelectual à reflexão. 
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 Ribeiro elenca áreas de atuação que envolvem a linguagem e a reflexão e trazem, cada 

qual a seu modo, uma percepção crítica e analítica da relação que o homem estabelece com o 

próximo, com a sociedade e com o espaço, mostrando que não há uma definição “linear” ou 

finita da temática abordada pelos intelectuais. O inesperado faz parte do olhar que o intelectual 

traz, justamente porque a vida humana sempre pode apresentar o imprevisível, o novo. Por isso 

a mudança também é uma matéria que leva o intelectual à análise crítica. 

 Tentando também compreender o que é o intelectual, o ensaísta Antonio Cícero recorre 

a definições populares do termo: 

 

[usar] aqui o substantivo “intelectual” no sentido ingênuo, comum, cotidiano, 
tal como é usado pela imprensa e tal como se encontra no dicionário: por 
exemplo, no Houaiss que chama de intelectual 
[...] aquele que vive predominantemente do intelecto, dedicando-se a 
atividades que requerem um emprego intelectual considerável (trabalhador i.) 
(alguns admitem não ter senso muito prático) 
[...] aquele que demonstra gosto e interesse pronunciado pelas coisas da 
cultura, da literatura, das artes etc. (…) 
[...] aquele que domina um campo de conhecimento intelectual ou que tem 
muita cultura em geral, erudito, pensador, sábio. (…) (CÍCERO, 2006, p. 171) 

 

 Tais definições parecem muito superficiais e de fato não abarcam as significações que 

o termo pode trazer de acordo com o modo como aqui utilizamos. Elas se relacionam a um uso 

coloquial do termo, ou mesmo em seu uso cotidiano como adjetivo, no qual é associado sempre 

às pessoas que são cultas e que se interessam pela cultura e conhecimento. Vemos que, em todas 

as definições apresentadas pelo dicionário, os intelectuais estão relacionados à inteligência, às 

artes e à cultura. Ou seja, o intelectual, de acordo com o senso comum, é aquele que se interessa 

pela produção artística do homem, suas formas de expressão e de representação, e, além disso, 

busca a compreensão de si, da história e seus questionamentos. 

 O que a definição do dicionário não traz é a relação que o intelectual tem com a esfera 

pública e o papel social que ele deve ter, mas sim um estudioso que aprende e guarda o 

conhecimento para si. Desse modo, tais definições excluem um ponto central na atividade do 

intelectual, que é o seu compromisso com a sociedade na qual está inserido. O intelectual ao 

qual esse estudo se refere, João Melo, faz com que suas reflexões sejam um bem comum, pois 
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os seus pensamentos e críticas devem ser construídos com um intuito de que haja um 

aproveitamento na esfera social. 

 As definições do dicionário tratam do que chamamos de homem culto ou mesmo ao 

cientista e pesquisador das ciências humanas – que desenvolve a pesquisa de acordo com seu 

interesse pessoal, mas suas reflexões são fechadas a uma certa temática e/ou interessam a 

determinado grupo. O intelectual pensa em questões comuns a sociedade, não apenas o que se 

restringe ao seu nicho científico ou acadêmico. Francis Wolff afirma que, 

 

antes de intervir na vida pública, o intelectual, no sentido amplo, é 
primeiramente um profissional do intelecto, se se pode dizer, um físico, um 
biologista, um filósofo, um artista, um escritor etc. E para tornar-se um 
intelectual no sentido estrito, é preciso que ele possa falar a todos, e portanto 
abandone os seus próprios objetos particulares (literários, filosóficos, 
científicos) e fale de tudo, em nome de valores coletivos (justiça, verdade, 
etc.). (WOLFF, 2006, p. 62) 

 

 Por mais que a premissa inicial apontada por Wolff seja a relação com a inteligência, o 

autor deixa claro que esta, a inteligência, não faz do sujeito um intelectual quando tais 

articulações se encerram em si. No tratamento do saber, da cultura e das artes, o intelectual é 

aquele que desenvolve a sua reflexão para o bem comum – sobretudo os subalternizados. Como 

aponta Edward Said, todo intelectual deve ter uma visão política de esquerda, pois é partir da 

visão de esquerda23 que o intelectual pode usar seu conhecimento particular em busca de valores 

coletivos, tendo um discurso voltado para a igualdade de classes e de direitos.  Nessa busca 

é importante que tenha em atenção as classes e grupos sociais minoritários. Ainda nas palavras 

de Said: 

 

(…) quero também insistir no fato de o intelectual ser um indivíduo com um 
papel público na sociedade, que não pode ser reduzido simplesmente a um 
profissional sem rosto, um membro competente de uma classe, que só quer 
cuidar de suas coisas e de seus interesses. A questão central para mim, penso, 
é o fato de o intelectual ser um indivíduo dotado de uma vocação para 

 

2  Como esquerda aqui, seguimos a definição de Said, que caracteriza o discurso contra hegemônico como um 
discurso de esquerda. 
3  Trazemos aqui a discussão proposta por Said para tratarmos de João Melo, pois acreditamos que o cenário 
político Angolano dilui certas categorizações. Ao trazer essa definição de esquerda, ressaltamos que em Angola, 
essas caracterizações não são tão simples e que esse ideal descrito por Said, hoje, não pode ser alcançado.  
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representar, dar corpo e articular uma mensagem, um ponto de vista, uma 
atitude, filosofia ou opinião para (e também por) um público. 
E esse papel encerra uma certa agudeza, pois não pode ser desempenhado sem 
a consciência de se ser alguém cuja função é levantar publicamente questões 
embaraçosas, confrontar ortodoxias e dogmas (mais do que produzi-los); isto 
é, alguém que não pode ser facilmente cooptado por governos ou corporações, 
e cuja raison d'être é representar todas as pessoas e todos os problemas que 
são sistematicamente esquecidos ou varridos para debaixo do tapete. Assim, o 
intelectual age com base em princípios universais: que todos os seres humanos 
têm direito de contar com padrões de comportamento decentes quanto à 
liberdade e à justiça da parte dos poderes ou nações do mundo, e que as 
violações deliberadas ou inadvertidas desses padrões têm de ser 
corajosamente denunciadas e combatidas. (SAID, 2017, p. 25-26) 

 

 Assim, o papel do intelectual não é apenas problematizar e refletir sobre determinado 

tema, mas fazê-lo em serviço da comunidade e para tal é importante que ele seja uma figura 

pública, pois não basta a construção de um discurso em prol da população se a comunicação 

com a população não acontece. Nessa representação e luta pelos oprimidos é importante que se 

faça ouvir, e que seja ouvido e discutido, pois só assim o discurso tem relevância social. A 

visibilidade é muito importante, porque garante maior alcance de suas ideias. E tais ideias 

devem ser partilhadas com o público de uma forma que lhe seja compreensível.  

 Marilena Chauí cita Pierre Rosanvallon, “Não há um déficit de tomada da palavra em 

nossa sociedade. Existe, sim déficit de compreensão” (ROSANVALLON apud CHAUÍ, 2006, 

p. 11). O discurso do intelectual precisa, além de ter grande alcance, ter comunicabilidade e 

possibilidade de compreensão do público. 

 João Melo é um dos intelectuais de grande importância em Angola, ou ao menos para o 

público brasileiro é um representante desse olhar crítico e da difusão de discursos que 

acompanham a imagem do intelectual. Pode-se, ainda, afirmar que nesse caminho Melo atua 

em campos diferentes no processo de comunicação e por isso consegue fazer com que seu 

discurso possa ser veiculado de formas diversas. 

 Aníbal João da Silva Melo é o nome completo de João Melo. O intelectual nasceu no 

ano de 1955 em Luanda, cidade onde cresceu e vive até então. Tem uma formação ampla e 

híbrida em cursos e atividades que têm a palavra como seu instrumento. Estudou Direito na 

Universidade de Coimbra, em Portugal, e em Luanda. Além disso, cursou Comunicação Social 

e fez o mestrado em Comunicação e Cultura no Rio de Janeiro. É escritor, jornalista, publicitário 
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e professor universitário. Também atuou como político em Angola, onde já foi deputado da 

Assembleia Nacional de Angola, e, em 2017, assumiu o cargo de Ministro da Comunicação. 

Em 2019, após a posse de João Lourenço, foi exonerado do cargo de ministro, quando anuncia 

em sua conta no Twitter: “Deixei de estar ministro. Vou ser o que de facto sou: jornalista, 

escritor e professor”4 (MELO, s/p, 2019). A fala do escritor demarca a reivindicação de seu 

lugar como intelectual, como o que realmente é. Seu grande campo de atuação torna visível a 

influência que João Melo exerce através de seus discursos e veiculação de ideias. 

 Em uma entrevista, o autor é questionado a respeito da influência que Aníbal de Melo, 

o seu pai5, exerceu na sua atividade como intelectual. João Melo explica que há sempre um 

questionamento a respeito dessa possível influência, quando se trata do papel que o escritor 

construiu nos meios de comunicação de Angola. O autor diz que conversou pouco com o pai, 

então a influência direta, vinda da convivência, foi pouca em seu caminho. João Melo acredita 

na hereditariedade, trazendo a ideia de que a veia política e a facilidade para lidar com a 

comunicação seja uma característica da família. 

 Embora o escritor só credite à família o fazer artístico e o dom de comunicar, seus 

parentescos também são responsáveis pela sua visibilidade nas artes e sua participação na esfera 

pública. Angola tem sua política e intelectualidade alicerçadas em estruturas oligárquicas das 

quais as famílias também fazem parte. O lugar ocupado por João Melo nessas duas esferas não 

é devido só ao seu “talento”, mas também pela sua possibilidade de acesso e rede de 

conhecimento. Com o pai e familiares por parte da mãe tendo ocupado lacunas importantes na 

política e na vida pública, sua inserção nesses meios é uma forma de herança e manutenção do 

poder nas mãos do mesmo grupo. 

 

4 In:<< https://twitter.com/joaomelo_ao/status/1188910898829758464>> 
5 Em sua conta no Instagram, João Melo publicou o seguinte poema para seu pai: “Pai, este é o último poema / Pai, 
este é o último poema / que te escrevo // ou talvez não /Apenas seus dias depois / de veres içado o sonho pelo qual 
abandonastes tudo / e partistes / sem saber se regressarias, mas certo/ que o sonho coletivo seria alcançado, / 
resolveste lançar-te / de uma obscura varanda, qual anjo, / vingador, / para enfrentar a morte no seu próprio covil 
// Pensei que fosse uma lição / para todos nós // mas não // era um aviso! // Nenhum de nós estava pronto / para 
ouvir tua lição, / mas só tu sabias // Seria o teu aviso apenas para mim? // E por que razão eu não o escutei? // 
Merecerei ainda / continuar a escutar a tua voz?” Disponível em: 
<<https://www.instagram.com/p/CR5aqWXMijZ/ >> Acesso em 1 de agosto de 2021 
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Antônio Gramsci afirma que o processo histórico é formador do intelectual orgânico, 

para o filósofo “todo grupo social (...) cria para si (...) uma ou mais camadas de intelectuais que 

lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas 

também no social e político” (GRAMSCI, 2006, p. 15). Esse intelectual orgânico vem da massa 

e a ela representa, o que não é o caso de João Melo, que herda essa função, é um representante 

da intelectualidade burguesa angolana. Porém o autor propõe um diálogo e representação com 

as classes trabalhadoras.  

O papel de João Melo como intelectual, desde muito jovem, demonstra um alinhamento 

ideológico feito e ainda representado por uma burguesia letrada, da qual o autor e sua família 

fazem parte. Como a maior parte das vanguardas do século XX, é a burguesia letrada que traz 

uma nova forma de fazer literatura, apresentando um novo modo de o fazer e definindo quem 

será representado por aqueles textos.  

 O autor diz que “Justamente uma das poucas lembranças que eu tenho do meu pai é a 

de frequentar a redacção e a tipografia de jornais que tínhamos em Luanda. Não sei se isso ficou 

no meu subconsciente, que me tenha levado mais tarde a enveredar pelo jornalismo” (MELO, 

2010, s/p). Além disso, salienta que a família da mãe também foi uma fonte de influência, pois 

tios, primos e sua própria mãe eram ligados a atividades criativas, dentre as quais estavam a 

literatura e as artes plásticas. O escritor também é sobrinho de escritores como Henrique Guerra 

e Mário Guerra. João Melo conclui sua fala, dizendo: “quer do lado materno quer o lado paterno 

há sempre esse traço genético e, por outro lado, esse ambiente familiar, doméstico, me 

encaminhou para este mundo: o mundo da linguagem, o mundo da literatura, do jornalismo e 

da cultura em geral” (MELO, 2010, s/p). 

 Melo fala da importância da sua família em seu percurso e em suas escolhas, o autor 

atribui a possibilidade de uma influência genética, mas sobretudo mostra como a influência do 

meio em que cresceu o fez ter como ofício o trabalho com a linguagem e informação. No fim 

do trecho, vemos que João Melo mostra as suas áreas de atuação, delineando que todas fazem 

parte do “mundo da linguagem”. Além de contribuir para a apresentação desse mundo em que 
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as palavras são o meio de expressão, crescer nesse meio contribuiu para que o autor tivesse 

visibilidade e possibilidade de acesso e inserção. 

 Vemos que para João Melo desde sempre foi mostrado o poder que a palavra pode ter, 

o impacto que ela pode trazer. O meio e as pessoas com quem tinha contato e convivia fizeram 

com que ele percebesse a importância da palavra. A função que a palavra exercia na militância 

do pai e a necessidade da divulgação do discurso pró MPLA e pró lutas pela libertação sempre 

foram discursos presentes em sua vida, o mesmo é possível pensar na relação com os tios, como 

o próprio escritor salienta. Nas suas atividades, tanto como escritor e como jornalista, se vale 

do uso da linguagem e faz dela seu instrumento de trabalho. 

 Os livros de João Melo têm um grande alcance, tendo sido publicados em Angola, 

Portugal, Brasil e Itália, com traduções em francês, italiano, sueco e eslavo. Melo é autor de 

treze livros de poesia, cinco livros de contos e um de ensaios. Logo, não só dentro do país é 

uma referência; em países como o Brasil, é um dos intelectuais que através de seus textos e 

falas ajudam a construir uma imagem crítica de Angola. Dentre suas obras figuram Definição 

(1985), Fabulema (1986), Poemas Angolanos (1989), Tanto Amor (1989), Canção do Nosso 

Tempo (1991), Jornalismo e Política (1991), O Caçador de Nuvens (1993), Limites & 

Redundâncias (1997) Imitação de Satre & Simone de Beauvoir (1998), Filhos da Pátria 

(2001), O Homem que não tira o Palito da Boca (2009), Os marginais e outros contos (2013) 

e O Dia em que Charles Bossangwa chegou à América (2020) entre outros. 

 As publicações de João Melo transitam entre diferentes gêneros, como poesia, ensaios 

e contos. Seus textos estão presentes em muitas antologias de poesia e de contos. O autor 

recebeu uma série de premiações, dentre as quais a menção honrosa do Prêmio Sonangol de 

Literatura, no ano de 1996. Em 2009, recebeu Grande Prêmio de Cultura e Artes, na categoria 

Literatura, pelo conjunto de sua obra. João Melo é um membro fundador da União dos 

Escritores Angolanos, onde atuou como secretário-geral e presidente da comissão diretiva. 

 Sua carreira como escritor começou em sua juventude, nos anos 70, em um momento 

de ebulição política, ainda durante a guerra que culminou na Independência de Angola. A 

respeito do início de sua carreira literária, o autor afirma: 
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Vim a publicar os meus primeiros textos na imprensa em 73, tinha eu 17 anos. 
Publiquei os poemas numa revista que havia aqui em Luanda, chamada 
Semana Ilustrada. (…) Era uma revista semanal que havia aqui onde eu 
publiquei alguns dos meus poemas. (MELO, 2010. s/p). 

 

João Melo faz parte do grupo de jovens que através do discurso literário se posicionava 

politicamente e conseguia visibilidade, mesmo que esta visibilidade se limitasse ao pequeno 

grupo que tinha acesso à cultura letrada. Melo é um dos escritores angolanos com visibilidade 

internacional, e muito jovem começou a publicar seus textos. Hoje é um dos escritores 

angolanos mais reconhecidos em países como Brasil e Portugal.   

 Sobre a produção literária de João Melo, a professora da Universidade de Lisboa, 

Inocência Mata, propõe que o escritor se utiliza de uma diversidade de abordagens e formas de 

tratar e representar Angola. A estudiosa cita como exemplos características diversas de algumas 

obras do autor. Segundo Mata, o discurso do autor acompanha a tradição literária do país e trata 

da nação desde Definição, que contém poemas escritos nos anos 70. Os textos que compõem a 

obra são marcados por uma intenção performativa da palavra literária. Já em Fabulemas, o 

autor se utilizou de imagens da natureza animal na criação de alegorias que representavam a 

angolanidade, nesses textos há a procura de uma estabilidade da nação. Já nos dez contos que 

compõem Imitação de Sartre & Simone de Beauvoir, há a representação do caos, com a 

apresentação de uma sociedade e de sujeitos fragmentados. Segundo a estudiosa “o sujeito da 

poesia de João Melo desloca o seu olhar que se toma pessoalizado e fazedor de uma fala lírica, 

ora dolorosamente tensa (...)” (MATA, 1999, p. 93). 

 Sua carreira como jornalista e comunicador é também extensa e premiada. João Melo 

trabalhou na Rádio Nacional de Angola, no Jornal de Angola e na Agência Angola Press, a 

Angop, da qual foi um dos idealizadores e criadores. Também dirigiu O correio da semana. 

Recebeu o mais importante prêmio atribuído a jornalistas em Angola, o Prémio Maboque de 

Jornalismo. Dirigiu ainda uma agência de comunicação privada, nomeada “Movimento”. Seus 

textos foram publicados em muitos jornais e revistas angolanos, como ABC, Diário de Luanda, 

Jornal de Angola e Lavra & Oficina Gazeta da UEA. 
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 Tanto a carreira literária quanto o jornalismo fazem de João Melo um intelectual 

importante em Angola porque consegue se expressar em meios variados de difusão. Esses meios 

possibilitam discursos que são construídos com abordagens diferentes, mas podem convergir 

quanto à temática e quanto ao modo como os temas são trazidos. A partir dessas formas de 

expressão consegue representar a Angola que enxerga e fazer com que seu pensamento tenha 

uma função e alcance públicos. Nesse discurso, o intelectual deve levantar questões, fazer com 

que a sociedade – seu público-alvo – modifique suas ideias a partir das reflexões que apresenta. 

Não se trata apenas de uma análise social, mas uma análise que dialogue com a realidade e que 

consiga comunicar. O intelectual age no mundo da linguagem, ela é seu instrumento político. 

 A relação com a linguagem é um aspecto definidor do intelectual, a palavra é quem 

define o seu ofício. O intelectual se expressa e difunde seu discurso a partir da palavra, sendo 

ela não só seu ofício, mas também o seu meio de ação. No texto “Ave Palavra”, o professor da 

Universidade de São Paulo Haquira Osakabe procura mostrar o poder e o papel que a palavra 

tem em nossa sociedade, segundo o estudioso, esses poderes são contraditórios. Ao mesmo 

passo que agrega, pode desagregar, pode libertar, mas também pode ser um instrumento de 

coerção, pode causar estabilidade e instabilidade. O que Osakabe explicita é o poder de 

convencimento e mobilização que a palavra pode trazer. A disseminação de um discurso pode 

mudar ideias e ideais e, ao mudar pessoas, pode trazer também impactos na vida em sociedade, 

o que pode intervir para o bem ou para o mal. 

 O discurso do intelectual não tem o poder de mudar diretamente o mundo, não há no 

discurso uma forma de isso ser feito. O intelectual deve atingir as pessoas, fazendo com que as 

mesmas reflitam sobre as questões que envolvem o homem e assim, um a um, esses sujeitos 

podem fazer mudanças sociais acontecerem. É essa ideia que Michel Déguy defende em “O 

poder das palavras”: 

 

As palavras não têm poder direto sobre as coisas. A fé não move montanhas, 
um poema não é um abracadabra que faz cair muralhas de pedra. As palavras 
(isto é, as frases, o discurso, a linguagem) têm poder sobre os homens, podem 
mudar as convicções, e assim os objetivos e a maneira de agir. Uma 
“conversão” pode transformar a vontade e provocar ações que terão efeito. A 
retórica foi por muito tempo chamada de arte de persuadir. Minhas crenças 
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modificadas buscam meios de agir eficazmente para “realizar” meus objetivos: 
o método é a grande preocupação da inteligência. (DÉGUY, 2006, p. 210-211) 

 

O intelectual deve criar discursos que sejam capazes de conquistar o seu público, uma 

vez que sua comunicação tem como intuito a partilha e o convencimento. E tal discurso não 

deve ser usado em prol de uma ideologia dominante, e, sim, ser um discurso que a combata. 

É nesse sentido que a figura de João Melo como intelectual se associa também à figura 

do griot, o qual tem a função de usar a arte da palavra passada de pai para filho. O griot, desde 

criança, aprende a arte da comunicação, exercendo o ofício de historiador, poeta, contador de 

história, o que se dá na oralidade. O griot passa para gerações seguintes a história do seu povo, 

a forma como vive, com o intuito de fazer com que esse povo se conheça, conheça sua história 

e sua memória e seja capaz de refletir sobre ela. Essa tradição de contar as histórias de sua terra 

faz parte da trajetória do autor, que se diferencia do griot pelo seu discurso combativo.  

 Entendemos como ideologia a definição trazida por Marilena Chauí em O que é 

ideologia (1984). Segundo a filósofa, ideologia é a base na qual as sociedades urbanas se 

desenvolveram ao mesmo tempo em que é o instrumento que propiciou esse desenvolvimento.  

A ideologia tem como alicerce a clara divisão entre grupos e classes sociais na qual uma parte 

da sociedade – a maior – é responsável pela mão de obra, enquanto uma minoria obtém os 

lucros. A ideologia é uma das responsáveis por fazer com que a sociedade seja como é e também 

garante que mudanças que visam uma igualdade social real não aconteça. O fato de regermos 

nossa vida a partir da ideologia – mesmo que em alguns casos de forma crítica –, faz com que 

tenhamos uma arquitetura social que parece ser irreversível, pois a ideologia é a forma de 

organização das sociedades. 

 O intelectual através do discurso deve fazer com que a ideologia – e as injustiças que 

carrega – seja contestada. “A ideologia não é um processo subjetivo consciente, mas um 

fenômeno objetivo e subjetivo voluntário produzido pelas condições objetivas da existência 

social dos indivíduos” (CHAUÍ, 1984, p. 78). É de forma subjetiva que agimos de acordo com 

a ideologia, porque é um modo de viver enraizado nas sociedades, logo é impossível separar o 

real do ideológico, pois a nossa percepção do real é condicionada pela ideologia. 
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 Através da palavra, o intelectual deve combater a ideologia, sendo a linguagem sua arma, 

assumindo o poder que as palavras podem ter, o que demanda coragem, o que deve ser um dos 

principais atributos do intelectual. Segundo Michel Déguy, o “poder das palavras”, em sua 

forma tradicional, sustentava a coragem do que se chamava engajamento (o autor salienta que 

tal formulação advém das revoluções e lutas que se deram ao longo do século XX). “O 

engajamento intelectual pressupunha a existência e a energia (a capacidade da persuasão loquaz 

(DÉGUY, 2006, p. 211)”. O engajamento faz parte do papel do intelectual, como explicita Said: 

 

O intelectual hoje deve ser um amador, alguém que, ao considerar-se um 
membro pensante e preocupado de uma sociedade, se empenha em levantar 
questões morais no âmago de qualquer atividade, por mais técnica e 
profissionalizada que seja. Essa atividade empenhada envolve seu país, o 
poder e o modo de interagir com seus cidadãos, bem como com outras 
sociedades. Além disso, o espírito do intelectual como um amador pode 
transformar a rotina meramente profissional da maioria das pessoas em algo 
muito mais intenso e radical; em vez de se fazer o que supostamente tem que 
ser feito, pode-se se perguntar por que se faz isso, quem se beneficia disso, e 
como é possível tornar a relacionar essa atitude com um projeto pessoal e 
pensamentos originais. Cada intelectual tem uma audiência, um público. A 
questão é se essa audiência está lá para ser satisfeita, e, consequentemente, 
manter-se feliz, ou se ela existe para ser desafiada e, portanto, instigada a uma 
oposição direta ou mobilizada para uma maior participação democrática na 
sociedade. (SAID, 2017, p. 86) 

 

 Em sua escrita e atuação social como escritor, João Melo assume o papel questionador. 

Quando inicia sua escrita como poeta, o faz conjuntamente a criação da União dos Escritores 

Angolanos6, o que demarca também uma dimensão política do fazer literário. 

 Com a criação da União dos Escritores Angolanos há uma institucionalização e 

reafirmação da literatura no país, o que mostra também desejo de crescimento e fundamentação 

da literatura nacional. A criação da associação foi importante para o crescimento do movimento 

editorial em Angola. Em razão da censura imposta pelo regime colonial, além das dificuldades 

de impressão e distribuição dos exemplares, os artistas, poetas e escritores não eram muito 

conhecidos dentro e fora do território. 

 

6 Fundada em 1975. 
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 Até os dias atuais, a União dos Escritores Angolanos é uma das principais responsáveis 

pela publicação e divulgação de obras literárias. Como um de seus membros fundadores, 

podemos dizer que João Melo compartilha da crença na palavra como forma de articulação e 

disseminação de discursos que a literatura e as artes do país podem trazer, corroborando o 

propósito de desenvolvimento e valorização da literatura nacional. 

 Em suas frentes de atuação, é notório o poder que a palavra exerce em sua trajetória 

como intelectual, não só como produtor de discursos, mas também como fomentador, 

colocando-se como incentivador da produção literária angolana e das discussões sobre seu 

desenvolvimento e suas temáticas. 

 Podemos então dizer que há uma valorização da palavra, sobretudo da palavra escrita, 

por parte do escritor, porque através da linguagem ele se expressa e viabiliza a possibilidade de 

tantos outros de, através do texto literário se expressarem também. 

João Melo não só defende a importância da expressão literária, como também faz da 

literatura um meio para mostrar sua visão do fazer literário. Segundo o próprio autor: 

 

Eu tenho uma tese e uma conduta como escritor. Eu defendo que o escritor 
deve ter a liberdade de escrever sobre tudo o que quiser e da maneira que 
entender. Não sou fundamentalista, nem num sentido nem no outro. Portanto, 
eu não entendo porque é que muitas pessoas têm preconceitos, porque são 
preconceitos mesmo, em relação à poesia social e à poesia política. Do mesmo 
modo que não entendo porque é que outras pessoas têm preconceitos em 
relação à poesia mais experimental, mais formalista, às correntes mais ou 
menos herméticas. A questão que se põe é se os estilos são literariamente 
conseguidos ou não. De resto, o autor, consoante a sua maneira de ver as coisas, 
o seu estilo de vida, a sua opção, a sua sensibilidade, o seu estado de espírito, 
de acordo com a conjuntura em que vive, pode num dado momento escrever 
textos de um tipo e textos de outro tipo. (...) O que importa, repito, é que os 
textos estão bem conseguidos do ponto de vista literário, porque, afinal, 
literatura é acima de tudo linguagem. Nenhum escritor que se preze deve 
perder de vista este facto. (MELO, 2010, s/p) 

 

Em sua fala, o escritor põe a liberdade no centro da escrita literária, elencando 

determinantes que são importantes para sua construção, dentre elas a sensibilidade e a 

conjuntura em que vive. Estes dois fatores são preponderantes na escrita de João Melo. Os 

textos literários de João Melo trazem seu olhar particular e crítico da Angola contemporânea. 

Há nos seus contos uma representação do real, nos quais a precariedade, a corrupção, a perda 
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de credibilidade e desilusão podem ser vistas. O caos e a crise são também temas aparentes em 

seus textos. Faz parte de seu projeto literário uma representação da Angola pós independência, 

na qual os problemas da nação são expostos, como a ganância, as diferenças sociais e atos 

corruptos, mas que a força do povo e uma possibilidade de esperança ainda são presentes, assim 

formas de violência e desilusão se contrapõem à resistência e à força do povo. O próprio autor, 

segundo Inocência Mata, em uma série de entrevistas fala de seus temas de predileção, aos 

quais figuram a indagação da arte poética, a literatura, seu processo de construção, bem como 

sua função na sociedade. 

 Nos textos de João Melo, Angola aparece representada de diversas formas, e, embora a 

capital seja o espaço de predileção da representação, o país é visto também a partir das relações 

que estabelece com outros lugares, quer sejam internos quer sejam externos às suas fronteiras. 

A Angola imaginada, a Angola vivida, a Angola da decepção ou, ainda, a Angola da esperança 

compõem variadas paisagens para as tramas narrativas. 

 Para abordar a literatura de João Melo, o estudioso de literatura Robson Dutra recorre à 

definição de literatura engajada de Sartre, afirmando ter esse tipo de literatura características 

fundamentais, as quais lista: a escolha ética, a referência, a responsabilidade, a relevância do 

tema no tempo presente e aos interesses sociais e políticos da época, o que acaba por mostrar a 

preocupação do escritor com a função política de seu fazer literário, assim como o quê a 

literatura pode abarcar.  

 João Melo é o que definimos como escritor produtor de uma literatura engajada. 

Podemos destacar como as características listadas por Sartre se mostram presentes em seu fazer 

literário. A escolha de sua temática é ética e mostra seu comprometimento com o país, ao fazer 

uma literatura de representação realista7 de Angola, o autor não mascara ou tenta construir uma 

visão idealizada do país, o que também é um traço que mostra a sua responsabilidade quanto 

ao tratamento do tema. A referência e o comprometimento com a sociedade também se veem 

na forma como a temática é abordada em seus textos. 

 

7 Como apontamos em nota anterior, não tratamos aqui do Realismo, corrente artística que se desenvolveu no 
século XX. Usamos o adjetivo realista e o termo real para tratar dessa literatura que visa representar a realidade de 
nossos tempos.  
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 João Melo evita também as generalizações, ao representar a pátria não propõe uma 

história única de Angola, mas histórias diferentes que ao longo das obras apresentam diversas 

identidades que compõem as múltiplas identidades do angolano, tendo como pano de fundo a 

história da nação, que perpassa as diversas histórias apresentadas. Como salienta Dutra, 

 

é a partir de histórias individuais que Melo alcança a noção de identidade 
nacional, considerando a nação como um sistema de representação cultural 
produtora de sentidos, como “comunidade imaginada” a partir de uma 
discursividade que organiza as ações e concepções do indivíduo acerca de si, 
a partir de narrativas e memórias que conectam experiências individuais a um 
destino nacional preexistente. (DUTRA, 2011, p. 65) 

 

 Os personagens apresentados em suas histórias procuram refletir a Angola de hoje, e a 

partir dos textos, conseguimos entender melhor que tipo de sociedade os anos de guerras, 

violências, exclusão para uns e privilégios para outros puderam construir.  

 No processo de consolidação ideológica de um discurso a favor da independência houve 

a construção de um imaginário otimista que previa, com a independência, a reformulação dos 

poderes nas então colônias portuguesas. No ideário dos manifestantes e revolucionários, esses 

espaços se transformariam em países justos e com igualdade social e respeito às etnias. Não foi 

isso que aconteceu, e a desilusão fez com que as artes expressassem um pessimismo, o qual, 

traduzido nas obras do autor, explora esse sentimento pós independência que envolve a Angola 

sonhada, que poderia ter sido, mas não foi. É a partir do pessimismo que vem o lado contestador 

e o foco no homem, que nos espaços de crise, é muito desvalorizado. 

 Esses elementos mostram o comprometimento que a literatura de João Melo tem com a 

história de seu país e denotam a relevância do tema no tempo presente. Walter Benjamin inicia 

o texto “Sobre o conceito de História” relatando que 

 

É conhecida a história daquele autômato que teria sido construído de tal 
maneira que respondia a cada lance de um jogador e xadrez com um outro 
lance que lhe assegurava a vitória da partida. Diante do tabuleiro, assente 
sobre uma mesa espaçosa, estava sentado a um boneco com traje turco e um 
cachimbo na boca. Um sistema de espelho criva a ilusão de uma mesa 
transparente de todos os lados. De fato, dentro da mesa estava sentado um 
anãozinho corcunda, mestre de xadrez, que conduzia os movimentos do 
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boneco por meio de um sistema de arames. (…) A vitória está sempre 
reservada ao boneco. (BENJAMIN, 2013, p. 9) 

 
 Partindo das metáforas trazidas por Benjamin, podemos compreender que por mais que 

o jogo seja transparente, ou seja, a forma igualitária em que os fatos e as condições históricas 

estejam expostos, há sempre um lado mais forte e mais poderoso, e esse é sempre o lado 

vencedor. Mesmo que o lado considerado oprimido ganhe, há nesse mesmo espaço uma força 

que detém o poder em relação aos outros. Ou seja, dentro de uma camada oprimida há também 

gradações de poder. 

 Quando a história é documentada, ela é relatada pelo lado vencedor. Assim temos uma 

visão unilateral dos fatos e, na maior parte dos casos, uma visão que favorece o vitorioso. A 

forma como os fatos são narrados e sua importância, dedicação e relevância em relação aos 

acontecimentos descritos e a outros preteridos são determinados por quem constrói o discurso 

histórico. Ao fazer uma retomada histórica, é importante compreender que o que conhecemos 

como história é também uma narrativa construída e dotada dessa parcialidade na qual o discurso 

dos poderosos se perpetua. Esse discurso é estabelecido a partir da escrita documental. 

 A documentação e a força que são dadas a esse tipo de relato fazem com que tal versão 

da história seja vista como a única verdade sobre determinado fato. Essa verdade única pode se 

tornar aparentemente incontestável e fazer com que outras formas de narração e outros 

discursos sejam desconsiderados. Por exemplo, vivemos em uma sociedade que valoriza o que 

é escrito, ou seja, o que pode ser chamado de documento, pois carrega consigo uma ideia de 

confiabilidade e, isso, torna-se irrefutável, visto como uma verdade única. Deste modo, 

mediante a escrita hegemônica, outras narrativas são apagadas. 

 Como jornalista, João Melo faz uma escrita documental, a qual, em Angola, sempre foi 

limitada. Não há uma total liberdade de expressão no país. Já com a literatura, ou seja, com o 

que Mia Couto, trazido aqui epigraficamente, chama de inverdade verdadeira, a liberdade de 

ideias pode ser explorada. Portanto, na trajetória intelectual de João Melo, a literatura é o meio 

no qual pode se exprimir com uma maior liberdade, pois o que diz é ficcional. 

 O papel do escritor foi matéria de reflexão também para Érico Verissimo, como podemos 

ver no trecho abaixo: 
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Desde que, adulto, comecei a escrever romances, tem-me animado até hoje a 
idéia de que o menos que um escritor pode fazer, numa época de atrocidades 
e injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada, trazer luz sobre a 
realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos 
ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da 
náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos nosso 
toco de vela ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um 
sinal de que não desertamos nosso posto. (VERISSIMO, 2005, p. 45) 

 

A literatura é a forma de expressão na qual pode exercer com mais êxito a liberdade no 

que diz respeito à veiculação de ideias e de um olhar atento para a sociedade. O que a literatura 

configuraria então na produção de João Melo? É a forma pela qual o autor acende a lâmpada 

para que possamos ter um olhar mais atento para Angola. 

 Segundo Robson Dutra, um dos elementos que João Melo utiliza para construir suas 

narrativas é a ironia, reconfigurando ironicamente a sociedade angolana, 

 

[c]onstruída por um viés crítico que tem como foco desvios políticos e ao 
clima de degradação social nos tempos encenados, tendo em vista uma função 
pedagógica que faz com que Melo a utilize como forma eficaz de 
conscientização dos rumos trilhados por seu país. (DUTRA, 2011, p. 55) 

 

Embora Dutra tenha como foco os contos do escritor, esse tratamento do tema também 

aparece em suas obras poéticas, como no caso do poema em prosa, publicado apenas no Jornal 

da Cultura: “O mundo fragmenta-se em mil pedaços incompreensíveis, renovando/ fantasmas 

antigos, que se locomovem à velocidade digital, mas para nós são apenas fogos de artifício 

distantes. A vida mistura-se com os crimes que/ cometemos em nome do poder e da liberdade” 

(MELO, 2012, s/p). 

 No texto há a referência à história retomada metaforicamente através da imagem de 

fantasmas antigos que se perpetuam e vão de encontro às tecnologias, representadas pela 

“velocidade digital”. A impossibilidade de se desvencilhar do passado impedem o progresso, e, 

dessa forma, vive-se atado ao passado, impedindo o progresso e as mudanças que a tecnologia 
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podem trazer, logo o que se move na velocidade digital é algo que se vislumbra, mas é 

inacessível. 

Essa liberdade na construção da crítica é uma das grandes dificuldades do intelectual 

contemporâneo: 

 

É difícil para um intelectual enfrentar essa ameaça sozinho e por conta própria, 
e mais difícil ainda encontrar um modo consistente, coerente com suas crenças, 
e ao mesmo tempo permanecer livre o bastante para evoluir, abraçar novas 
ideias, mudar a cabeça, descobrir coisas novas ou redescobrir o que foi posto 
de lado no passado. O aspecto mais complicado de ser um intelectual é 
representar o que se professa por meio do trabalho e de intervenções, sem se 
enrijecer numa instituição ou tornar-se uma espécie de autômato agindo a 
mando de um sistema ou método. Qualquer um que tenha sentido a satisfação 
de ser bem-sucedido nisso e ao mesmo tempo conseguir manter-se alerta e 
firme poderá avaliar como essa convergência é rara. Mas a única forma de 
alcançar essa convergência é lembrar-se constantemente de que, enquanto 
intelectual, você tem escolha: representar a verdade de forma ativa e da melhor 
maneira possível, ou então se permitir, passivamente, ser dirigido por uma 
autoridade ou um poder. (SAID, 2017, p. 121) 

 

É dessa grande dificuldade que vem a grande contrariedade que constitui a figura e a 

ação de João Melo como intelectual. A literatura do autor é toda produzida com essa liberdade, 

o que já não se vê tão claramente em sua produção como jornalista. Há uma grande 

diferenciação de seus discursos, como jornalista e como escritor. Isso se dá por diversas razões, 

dentre elas perpassam questões entre público e privado e questões relativas à política. 

Antes de tudo, devemos entender que para a expressão sem amarras do intelectual 

nenhuma ligação com o poder hegemônico é aceitável. Esse não é o caso do escritor aqui 

estudado. Para que um intelectual possa exercer seu papel de forma coerente, deve se alinhar a 

um discurso e comportamento contestador da ideologia que rege a sociedade vigente. Ao longo 

de sua carreira como jornalista, o autor trabalhou, idealizou e ajudou a construir redes de 

comunicações estatais. Não se anula a importância desse tipo de trabalho e nem de jornais, 

portais ou canais televisivos governamentais. Porém, não se pode negar que nesses meios há 

um cerceamento na veiculação de textos e discursos. Angola é um país que tem jornalistas como 

presos políticos e, em razão disso, podemos concluir que os discursos e sua veiculação não são 

totalmente livres. Há uma dificuldade no exercício do direito de expressão. Assim, notamos a 

importância da liberdade que a literatura concede. 

Para Francisco de Oliveira, “[o] intelectual é, portanto, este agente que, neste momento, 

se descola dos antigos aparelhos e das antigas formas de dominação, e surge autônomo” 
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(OLIVEIRA, 2006, p. 55). O sociólogo, a partir dos estudos de Weber, afirma que o intelectual 

é aquele que se encontra em um estado de desencantamento do mundo, e, por isso não se alia a 

formas hegemônicas de poder. Porém, quando se trata de João Melo, este é um ponto crucial e 

até mesmo contraditório e que acarreta a problematização de seu papel como intelectual. 

João Melo, assim como tantos outros intelectuais do país, defendeu os ideais da luta 

pela libertação de Angola e o fez junto ao MPLA, partido do qual fazia parte uma burguesia 

letrada a qual o escritor e sua família sempre pertenceu. A relação com o partido se deu também 

com outros membros de sua família, como o pai, que foi um comunicador de grande 

importância para o partido, quanto para os tios. 

Antes da liberdade de Angola, o MPLA era um partido de contrapoder, visto que, até 

aquele momento, o poder estava nas mãos do governo Português, que colonizava o território. 

Embora ocupasse uma posição contrária ao poder dominante, não podemos dizer que se 

constituía uma força autenticamente popular, ao contrário disso, era um partido formado por 

uma elite burguesa, da capital, letrada e educada em língua portuguesa, o que contrariava o 

slogan do partido “O MPLA é o Povo, o Povo é o MPLA!” e a ideia de união nacional que quis 

propagar. 

Após a independência, o MPLA assumiu o governo de Angola, e obviamente não mais 

ocupa a posição de um partido que critica ou que age contra a ideologia dominante, visto que 

desde 1975 está no poder. Por mais de quatro décadas após a independência, João Melo continua 

a integrar os quadros do partido. Essa relação com o MPLA fez com que o escritor ocupasse 

um papel importante na comunicação do país, dirigindo jornais e rádios nacionais, uma opção 

que não parece ser deliberadamente deslocada de suas escolhas e alianças políticas. 

 O jornalista Coque Mukuta afirma que a falta de expressão e o gerenciamento das 

informações do governo são uma realidade que vem do passado, defendendo que é primordial 

o tratamento de questões políticas de forma crítica por parte dos jornalistas. Em sua fala, 

Mukuta parece remeter ao controle da informação feita pelo MPLA e à participação de políticos 

no meio jornalístico: 

 

Estes são os vícios do passado. E vai ser ainda bastante difícil de nós, enquanto 
profissionais da comunicação, percebermos que não é nem moral e nem ético 
ser jornalista e exercer uma função num partido político, pois pode haver 
choque entre os conteúdos que estejamos a tratar e o nosso próprio partido. 
(MUKUTA, 2019, s/p). 
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A aliança de João Melo com o partido contrasta com um dos princípios básicos da 

formação do intelectual: 

 

(...) o intelectual propriamente dito não é um funcionário, nem um empregado 
inteiramente comprometido com os objetivos políticos de um governo, de uma 
grande corporação ou mesmo de uma associação de profissionais que 
compartilham uma opinião comum. Em tais situações, as tentações de 
bloquear o sentido moral, de pensar apenas do ponto de vista da especialização 
ou de reduzir o ceticismo em prol do conformismo são muito grandes para 
serem confiáveis. Muitos intelectuais sucumbem por completo a essas 
tentações e, até certo ponto, todos nós. Ninguém é totalmente auto-suficiente, 
nem ‘mesmo o mais livre dos espíritos’. (SAID, 2017, p. 90) 

 

Tal contraste se dá porque o discurso do intelectual deve questionar as formas de poder. 

Seu lugar no MPLA faz com que esse discurso, ao menos como comunicador e mesmo como 

político – porque responde também as demandas do partido – seja “moderado”. Logo, um traço 

que se configura como o grande poder e responsabilidade do intelectual situa-se em um ponto 

questionável: a postura de dominação simbólica que afeta sua capacidade de julgamento e de 

imposição de normas de julgamento. Se em alguma instância o seu discurso é regulado, essa 

imposição não é livre e não atende apenas as demandas do povo. O que nos leva às questões 

trazidas por Francis Wolff: “Qual é, pois o papel da razão? E dos intelectuais? Quem é o traidor? 

Aquele que participa do poder?” (WOLFF, 2013, p. 65). Wolff, partindo da premissa de que 

todo poder corrompe ou é corrupto, afirma que o intelectual que se alia ao governo é um traidor 

da sua função denunciadora. Mas seria essa resposta tão simples assim? Deve-se pensar que os 

intelectuais angolanos reconhecidos internacionalmente hoje exercem ou exerceram alguma 

relação com o MPLA. 

 Como dissemos, uma das tônicas da literatura de João Melo é a crítica ao sistema 

político e da burguesia que viu no poder governamental uma forma de ascender 

economicamente. Desta forma, o escritor mostra os “contrastes políticos do atual sistema e a 

segregação resultante da passagem de uma economia razoavelmente planejada para o 

capitalismo neoliberal” (DUTRA, 2011, p. 55). Não podemos dizer que Melo traia sua função 

denunciadora, porque é justamente esse seu tema de predileção na literatura. Sobretudo os livros 



 

44 
 

escolhidos como objeto de nosso estudo comprovam que essa temática é debatida de diversas 

formas nos textos do escritor, que preza por uma ficção reflexiva do real. 

 Em maio de 2019, o Angola Press noticiou a postura do então Ministro João Melo 

acerca da liberdade de expressão: 

 

João Melo exemplificou que até ao ano passado (2018), de acordo com 
sondagens encomendadas pelo Ministério da Comunicação Social, o grau de 
credibilidade da imprensa pública em Angola, numa escala de 1 a 7, situava-
se em 5. A seu ver, alcançar esse feito, em menos de dois anos de Governo, é 
“bastante positivo”. Ainda assim, o governante aconselhou os jornalistas a 
serem profissionais e exercerem a sua actividade com rigor, isenção e 
objectividade. Para tal, sublinhou, devem apurar bem os factos, ouvir todas as 
partes e respeitar o princípio do contraditório”. Portanto, ser profissionais no 
sentido em que os jornalistas não são juízes, não são polícias, não são 
justiceiros. Devem manter a isenção e o distanciamento em relação aos factos, 
mas são comunicadores. Têm de comunicar bem”, afirmou. João Melo 
considera necessário que todos continuem a trabalhar para aprofundar o 
exercício da liberdade de imprensa em Angola, sem violar as leis existentes. 
(S/A, 20019, s/p) 

 

 A reportagem aborda a censura em Angola e como a mesma é tratada pelo político João 

Melo. O discurso parece contraditório. Ao mesmo tempo que preza por uma liberdade, reafirma 

ser uma liberdade dentro dos parâmetros impostos. 

 Angola tem uma série de jornalistas presos, por se exprimirem de forma desagradável 

àqueles que estão no poder. Mais uma vez, a figura de João Melo como intelectual se coloca 

como contraditória, porque ao desempenhar sua função pública, como Ministro, castra a 

possibilidade de um discurso crítico livre. 

 O título do presente capítulo pode ser lido de forma dúbia e essa é nossa intenção, pensar 

na dupla função a que a figura de João Melo nos remete. Um intelectual que produz uma 

literatura de cariz político e, concomitante a isso, exerceu funções políticas. Pensar em seu lugar 

como intelectual é pontuar a importância da sua literatura para o conhecimento da Angola 

contemporânea, tendo em atenção suas descrições irônicas e as críticas trazidas por elas, mas é 

inegável que como intelectual a discussão não termina nesse ponto. 

 As definições elencadas ao longo do capítulo perfazem uma imagem do intelectual ideal, 

o que o configura como algo fora de um horizonte de realidade. O poder perpassa essa ação e a 
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construção do status o qual um intelectual renomado ocupa, o que nos leva sempre a novos 

questionamentos. 
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3. Luanda: fragmentos e sobreposições 

 
 
 

O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas 
Que cresceram com a força de pedreiros suicidas 
Cavaleiros circulam vigiando as pessoas 
Não importa se são ruins, nem importa se são boas 
E a cidade se apresenta centro das ambições 
Para mendigos ou ricos e outras armações 
Coletivos, automóveis, motos e metrôs 
Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs 
A cidade não para, a cidade só cresce 
O de cima sobe e o de baixo desce 
A cidade se encontra prostituída 
Por aqueles que a usaram em busca de saída 
Ilusora de pessoas de outros lugares 

Chico Science  
 
 
 

 Na epígrafe, temos um trecho da canção de Chico Science e Nação Zumbi, que descreve 

Recife, capital de Pernambuco, em seu crescimento alheio à parte da população. Para tal, o 

autor traz uma série de imagens fragmentadas que, sobrepostas, verso após verso compõem um 

olhar para a capital. Em sua descrição, vemos uma cidade desigual e múltipla em sua 

constituição, regida em função do capital financeiro. Um lugar onde se projetam esperanças e 

desilusões, assim como a urbe representada por João Melo em Filhos da Pátria, a qual 

analisaremos no presente capítulo, assim como outros espaços pelos quais os personagens dos 

contos se estabelecem ou mesmo perpassam. 

 Luanda é uma cidade em que construtos urbanos futurísticos dividem o mesmo espaço 

com paisagens de pobreza, abarcando contextos socioculturais e econômicos diversos. Na 

capital, os edifícios modernos que transparecem poder e riquezas dos centros urbanos camuflam 

outras realidades, a dos espaços precarizados, onde está a cidade que se quer esconder, aquela 

em que há pobreza e desigualdade e miséria.   
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 Os imponentes prédios também abrigam outra face da cidade, o centro político, 

multinacionais, empresas, hotéis. Juntas, todas essas fragmentações da cidade se transmutam 

na conformação urbana de grandes metrópoles do Sul Global8. 

 Porém, a capital angolana tem suas especificidades em razão dos cerca de 40 anos de 

guerra, que acompanharam a construção da arquitetura urbana da cidade e compreenderam o 

período entre 1961 a 20029, e do período pós-guerra, com a explosão do crescimento econômico, 

a entrada de multinacionais e grandes investimentos financeiros, alicerçada na exploração do 

petróleo, trazendo uma busca incessante pelo crescimento do capital financeiro. 

 Uma obra formada por contos possibilita a apresentação das “inúmeras cidades dentro 

da cidade”, com seus recortes e fragmentações, a cada conto uma nova faceta da cidade é 

redescoberta. O título desse capítulo procura abarcar essa urbe que Filhos da Pátria apresenta 

e foi retirado de um texto presente nas redes sociais do Masp (Museu de Arte Moderna de São 

Paulo), que apresenta a exposição Grande São Paulo 7610 , constituída por recortes, fotos, 

depoimentos, reportagens faladas e escritas que procuravam compor uma representação da 

grande metrópole brasileira. Nos servimos de tal referencial para a construção do título, pois 

traz elementos diversos para a construção de uma imagem da capital. Assim como a exposição, 

a obra de João Melo expõe diferentes focalizações para os espaços que compõem a cidade, de 

forma que a cada conto temos novas centralizações e o espaço urbano vai se redesenhando e 

construindo um outro novo olhar para o todo. Também traremos imagens positivas da urbe, 

sobretudo compostas pela força das pessoas e suas relações afetivas.  

 Os contos nos trazem um universo de significação que ao mesmo passo é universalizante 

e fragmentado. Uma obra em contos nos traz a possibilidade de observar de forma fragmentada, 

ou seja, em cada conto, diferentes paisagens da cidade. Como aponta Francisco Noa, o conto é 

 

8 Em nosso texto usamos algumas vezes aproximações da Luanda ficcionalizada a representações de outras 
metrópoles do Sul Global, como fazemos com o nome do presente capítulo e com o trecho em epígrafe. Os 
estudos pós-coloniais utilizam o termo Sul Global para se referir a considerada periferia do mundo, ou seja, 
aos países de terceiro mundo e países em desenvolvimento, espaços em que há desigualdades sociais relativas 
aos padrões de vida, acessos e privilégios. Segundo Boaventura de Sousa Santos, há uma hierarquização no 
mundo, na qual há uma subserviência mantida pelo capitalismo e imperialismo nas relações entre Norte e Sul, 
com uma persistência da exploração e colonização.   

9 Os 40 anos de guerra são divididos entre os anos da guerra de libertação, que ocorreu entre 1961 e 1975, e da 
guerra civil, de 1975 a 2002. Este segundo período de guerras é representado na obra em estudo.  

10 Disponível em: << https://www.facebook.com/maspmuseu/posts/10157865595491025/>> 
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um fragmento que dispõe de efeito, forma e/ou acontecimento impactante, localizados no 

andamento ou no fim do texto que constrói tanto uma ideia de totalidade como de centralidade. 

 Na obra, o espaço realista é formado a partir de focalizações diferentes, que retratam 

espaços diversos da cidade, ou mesmo interações desiguais com espaços similares. Essa 

multiplicidade de histórias, espaços e fragmentações é uma das características do espaço urbano, 

que assim se dá a ver na cidade representada pela escrita. Desse modo, a cidade caracteriza-se 

como 

  

“o espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam ‘escritas’ 
variadas, nenhuma das quais é original: o texto é um tecido de citações saídas 
dos mil focos da cultura”, para aproveitar a sugestão de Barthes. O texto 
gravado no livro de registro da cidade é ´puro gesto de inscrição e funciona 
como metáfora da cidade fragmentada, que resiste à totalização, neste 
universo descontínuo, que se encaminha para o ilegível. (GOMES, 2008, p. 
27) 

 

 A estudiosa Regina Dalcastagnè, ao tratar dos estudos sobre a cidade em romances 

brasileiros, problematiza a urbe como: 

 

um símbolo da sociabilidade humana, lugar de encontro e de vida em comum 
– e, neste sentido, seu modelo é a polis grega. Mas é também um símbolo da 
diversidade humana, em que convivem massas de pessoas que não se 
conhecem, não se reconhecem ou mesmo se hostilizam; e aqui o modelo não 
é mais a cidade grega, e sim Babel. Mais até do que a primeira, esta segunda 
imagem, a da desarmonia e da confusão, é responsável pelo fascínio que as 
cidades exercem, como locais em que se abrem todas as possibilidades. (...) a 
cidade aparece, então, “não apenas como cenário para o desenrolar de um 
enredo, mas enquanto agente determinante da significação da narrativa como 
um todo. A cidade surge, assim, enquanto personagem. (DALCASTAGNÈ, 
2003, p. 12) 

 

 Os contos, pela possibilidade de diversas narrativas e apresentação de interações 

diferentes, constroem essa Babel, citada pela estudiosa. Assim, tais textos apresentam uma 

desarmonia que é expressa primordialmente em função do capital e da identidade cultural, que 

dividem a sociedade e tornam a experiência da cidade tão diferente para cada personagem.  

  Nadia Gotlib afirma que o conto em sua construção parte de uma racionalidade que faz 

com que a história seja coesa e que opere com intensidade. É com esse artifício e com uma 
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inteligência matemática que Angola e Luanda são representadas na obra de João Melo. É a 

partir dessa brutalidade cortante que a ação narrada é construída, obedecendo a um projeto de 

texto que carrega consigo significações de desilusão, violência e resistência. João Melo, em seu 

texto ficcional, não faz simplesmente uma exposição dos males que perpassam o seu país.  Em 

seu “caderno de problemas da cidade”11, o autor mostra a diversidade do povo e dos problemas 

pelos quais a sociedade luandense passa, mostrando diferentes lados dos jogos de poder, da 

política e das formas de viver e sobreviver na cidade.  

 Com o conjunto de textos em análise, vemos que o projeto literário de João Melo é trazer 

uma obra que apresente a face brutal da realidade, levando o leitor ao choque através de uma 

ficção bem próxima do real, tendo como elementos de construção a violência e desilusão. A 

partir disso, o autor traz para ficção o seu olhar sobre Angola, e principalmente, sobre Luanda 

pós-independência. Octavio Ianni afirma que 

 

A grande cidade tem sido e continua a ser, cada vez mais, uma síntese 
excepcional da sociedade. Muito do que é a sociedade, seja esta nacional ou 
mundial, se desenvolve e decanta-se na grande cidade. Aí se desenvolvem as 
relações, os processos e estruturas que constituem as formas de sociabilidade. 
Muito do que se faz e imagina nos mais diferentes círculos sociais, em âmbito 
micro e macro, aí ressoam. São muitas as diversidades e desigualdades, tanto 
quanto os impasses e os horizontes da sociedade que se expressam na cidade. 
Tanto é assim que a grande cidade tem sido o lugar por excelência da 
modernidade e pós-modernidade. (IANNI, 2000, p.126) 

 

A cidade e sua representação é um tema de predileção das artes no tempo em que 

vivemos, assim a cidade escrita atua nos trazendo um recorte da sociedade e das relações 

humanas. Marcelo Brandão de Mattos problematiza as mudanças ocorridas em Angola após a 

independência, explicitando que tais mudanças modificam as formas de representação do país 

em textos literários, sendo a história angolana e sua atualidade as bases fundamentais para que 

a temática e as formas de representação da literatura se modifiquem. 

 
A evidência das diversidades sócio-culturais, obscurecidas pelo ideal 
nacionalista pretensamente uniforme; articulações de poder a mostrar que os 
interesses pessoais se podem sobrepor aos do projeto coletivo; a cruel 
constatação da incontinência de outro colonialismo, pela via da economia 
neoliberal, a inserir o país do mercado global pela porta dos fundos; enfim, 

 

11  Expressão utilizada no texto de apresentação da exposição Grande São Paulo 76. Disponível em << 
https://www.facebook.com/maspmuseu/posts/10157865595491025/>> 
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um novo cenário social, político, econômico e cultural se configura no 
panorama angolano e, com ele, alteram-se as noções do que seja o “homem 
em cena”. Renova-se o sentido da identidade local, o “pensar-se” a respeito 
de ser angolano. Consequentemente, renovam-se as suas representações na 
arte. (MATTOS, 2015, p.15) 

 

A literatura de João Melo incorpora em seu tecido as discussões, crises e conflitos da 

contemporaneidade. As problematizações apontadas por Mattos espelham temas que são 

construtores do estilo adotado pelo autor em Filhos da pátria, onde o tom contestatório se faz 

presente. 

A partir da apresentação de situações limítrofes e das formas de representação dos 

problemas e vida da sociedade em esferas diversas há uma ampliação da temática nacional. O 

protesto, a denúncia, lamento, o miserabilismo, a prisão, a tortura, o desejo de emancipação são 

temas que retornam na literatura de João Melo, e junto a eles figuram também temas caros à 

literatura contemporânea, como a violência, a ganância, o avanço capitalista, a desilusão, a 

influência das mídias, o modo de vida ocidentalizado, formas diversas de corrupção, o ambiente 

e os meios de trabalho. Para tratar da literatura angolana contemporânea, Mattos afirma que 

 

[n]o que diz respeito às narrativas, um recorte aqui proposto, o desencanto é 
legível não apenas nas soluções propostas nos enredos, mas também nas 
formas corrosivas com que se assume a escrita, neste novo ambiente literário. 
Os personagens e narradores dos romances e contos contemporâneos, objetos 
de nosso olhar, produtos de um ambiente caótico, “observaram” a unidade do 
discurso e da representação ser substituída pela fratura; a certeza de uma 
missão, pela crise de consciência; a determinação, pela angústia; a esperança, 
pela incerteza. (MATTOS, 2005, p.15)  

 

 Filhos da Pátria se insere no conjunto de obras ao qual o escritor estudioso analisa, 

apresentando como temática a fratura e o caos social. Melo representa uma sociedade em crise, 

que vive o mal social, com diferentes classes sociais e que é gerida pela ganância. Vejamos a 

breve apresentação que Rosangela Manhas Mantolvani, estudiosa de literatura, faz da obra, em 

seu artigo “A Pátria de João Melo: Um Estado multicultural”: 

 

Em Filhos da Pátria, seu terceiro livro de contos, como afirma o próprio título, 
o autor trata de organizar um trabalho perpassado por uma temática principal 
que trata da representação dos singulares filhos do território angolano e seus 
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complexos destinos — após a implantação do sistema capitalista pós-
independência —, percorridos por força das circunstâncias político-
econômicas. 
O painel humano que se desenha pela representação das personagens é 
composto por angolanos que, oprimidos pelas forças sociais resultantes das 
situações de confronto entre as forças de oposição no interior do território, e 
expulsos pelas más condições de vida, tratam de transferir-se para as cidades, 
onde ocupam as periferias, dando origem a imensos bairros novos, povoados 
de casas de areia, os chamados musseques. É no interior dessas construções 
que se abriga a nova massa de “deslocados”, vindos do mato, de diferentes 
lugares e de diversas etnias que constituem o todo de Angola, vivendo à 
margem do sistema, enquanto tratam de buscar novas formas de sobrevivência. 
(MANTOLVANI, 2007, s/p) 

 

 A obra é, sobretudo, uma junção de retratos do espaço urbano angolano, que abarca não 

só os oprimidos, como delineado pela estudiosa, mas diferentes classes, como em um quebra-

cabeça que a cada conto vai construindo o espaço urbano angolano. Raquel Rolnik, em O que 

é cidade, nos apresenta a seguinte definição de urbe: a cidade é um “ímã, um campo magnético 

que atrai, que reúne e concentra homens” (ROLNIK, 1989, p.12). Assim como a diversidade de 

sujeitos, a obra de João Melo apresenta uma diversidade de espaços, ou mesmo formas 

diferentes de viver o mesmo espaço. 

 Nas narrativas, o espaço se figura como o lugar de afirmação de pertença, o divisor de 

classes, um novo lugar para recomeçar, e até mesmo como o motivador da ação narrada no 

conto, e, em razão do importante papel que esse elemento narrativo exerce nos textos, o teremos 

como o centro de nossa análise. As histórias trazidas na obra apresentam majoritariamente a 

capital, Luanda (em dois contos o espaço representado é Lubango, especificada como cidade 

universitária) e procuram mostrar uma configuração do país pós independência e pós-guerra 

civil. O historiador Paul Ricoeur afirma que 

 

[é] na escala do urbanismo que melhor se percebe o trabalho do tempo no 
espaço. Uma cidade confronta no mesmo espaço épocas diferentes, 
oferecendo ao olhar uma história sedimentada dos gostos e das formas 
culturais. A cidade se dá ao mesmo tempo a ver e ler. O tempo narrado e o 
espaço habitado estão nela mais estreitamente associados do que no edifício 
isolado. (RICOEUR, 2007, p. 159) 

 

Assim, ao analisar o espaço urbano apresentado nos contos, podemos problematizar as 

relações entre o local, o passado e presente. A forma como os sujeitos habitam e percorrem os 
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espaços apresentados nos contos traz reflexos de outras temporalidades, mostrando que a cidade 

é o resultado do que ali se passou, do que vive no presente e de quem nela vive. “Além de 

continente das experiências humanas, com as quais está em permanente tensão, “a cidade é 

também um registro, uma escrita, uma materialização de sua própria história” (GOMES, 2008, 

p.23). A cidade é constituída pelo que é fixado em sua memória, e escrever a cidade é trazer 

novas perspectivas e decodificar outras formas de vê-la e trazer-lhe novos significados ao 

mesmo tempo que rememora, acrescenta novos olhares.  

A Luanda de João Melo é um reflexo da Luanda real, uma cidade muito rica, o centro 

do país, onde funciona o jogo político, onde áreas luxuosas convivem com a pobreza e a miséria 

da maior parte da população. Os contos presentes na obra formam um conjunto coeso que 

refletem Luanda a partir de um viés crítico. Teremos em análise espaços diversos, dentro e fora 

de Angola, mas os textos majoritariamente trazem histórias que se passam na capital, Luanda, 

mostrando como é a vida na cidade, e algumas possibilidades e impossibilidades que a cidade 

oferece. 

Em suas descrições e menções ao espaço citadino, João Melo vai além da descrição 

mediativa da cidade, termo que a estudiosa Lucrécia D´Alessio Ferrara utiliza para tratar de um 

olhar para o espaço citadino que se vale de lugares comuns e traz enfoques de paisagens 

esperados de determinado lugar. Em Filhos da Pátria, as relações estabelecidas nos e com os 

espaços vão além desse olhar mediativo para a cidade. Ferrara explicita que a forma com que 

observamos a cidade, se dá a partir da capacidade de criação de formas de adaptação e 

apropriação cognitiva do espaço temporal. Ou seja, há uma mudança na forma de olhar a cidade 

quando a experienciamos. 

Esse espaço ao qual se faz um recorte e que é passível de ser qualificado e ao qual é 

possível atribuir valores e significados, a estudiosa classifica como lugar. Os contos de João 

Melo não trazem meramente espaços mediáticos, na obra o lugar é retratado. Indo além de 

imagens do senso comum, a cidade é vista a partir da diversidade e com histórias protagonizadas 

por diferentes sujeitos, que apresentam diferentes formas de viver o espaço. Os contos 

trazem dois tipos de narrador que exemplificam esse modo de ver a cidade. Como consta na 
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epígrafe do livro, que traz o trecho da música de Gabriel o Pensador “Esta é a pátria que me 

pariu”, vemos narradores que falam da pátria que conhecem e que vivem. Há o narrador 

opinativo, que tece informações a respeito dos personagens e dos espaços que se coloca como 

um sujeito que compartilha do espaço angolano e por isso entende as especificidades do que é 

narrado. Há também na obra a narração em primeira pessoa, na qual o narrador está inserido no 

espaço apresentado, mostrando o seu ponto de vista.  

 Neste capítulo, discutiremos a partir da análise espacial como o projeto literário de João 

Melo é estruturado, baseando-se em três elementos, que são fulcrais para representar a 

sociedade em desordem: a violência, a desilusão e a resistência. Para tal, dividimos as análises 

de cada texto em quatro divisões, que foram feitas a partir dos espaços onde cada narrativa 

acontece e pelos sujeitos que ocupam esses lugares.   

 

3.1 A cidade dos ricos 

 

Sinto a legalidade  
do crime: os culpados  
ocupam cargos importantes. 

Edimilson de Almeida Ferreira 
 
os três  
poderes  
são 
um só: 
o deles 

Nicolas Behr 
 

 

  

 Os dois poemas presentes na epígrafe, dos escritores contemporâneos brasileiros, 

Edimilson de Almeida Ferreira e Nicolas Behr, tratam de sujeitos que detém o poder nas 

sociedades em que estão inseridos. O poder está associado à acumulação de bens e, nessa 

subdivisão, temos contos com personagens que possuem esse poder. Baseando-nos no 

pressuposto teórico de que o espaço é um dos elementos marcantes na construção dos 
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personagens, partiremos de tais personagens, como e onde se situam para analisar o espaço nos 

contos. Para isso, nos embasamos das problematizações propostas por Linda Hutcheon: 

 

Como Derrida costuma afirmar, “O sujeito é absolutamente indispensável. Eu 
não destruo o sujeito: eu o situo” (in Macksey e Donato 1970,1972, 271). E 
situá-lo, segundo o pós-modernismo é reconhecer diferenças. (...) Situar é 
também reconhecer a ideologia e sugerir noções alternativas de subjetividade 
(Huyssen 1986, 213). (HUTCHEON, 1991, p. 204)  

 

 Tais sujeitos nos farão observar como o espaço é sectarizado, ou seja, nos textos veremos 

dois lados da cidade e a estranheza dos poderosos ao cruzar a “outra cidade”, a cidade dos 

pobres. Por isso, nessa divisão, traremos personagens que circulam e vivem na parte rica da 

cidade, como podemos ver adiante.  

  “Até onde vai a capacidade de humilhação do ser humano?” (MELO, 2001, p. 13), com 

essa questão começa “O elevador”, conto de abertura de Os Filhos da pátria. O texto é 

estruturado a partir de nove divisões, representando os oito andares pelos quais o elevador passa 

e o destino do protagonista, divisão intitulada “No terraço”. A estrutura textual atua com uma 

função estética, delimitando os espaços pelos quais o personagem percorre e também 

metaforiza a temática abordada no conto. 

 O estudioso Roberto Carlos Ribeiro afirma que “A metáfora do elevador prenuncia a 

escalada social e econômica proporcionadas por um país saído de várias guerras, entregue ao 

descontrole político e ético” (RIBEIRO, 2008, p. 111). Quanto mais perto do terraço, mais o 

pensamento e o comportamento alinhado às escolhas de uma burguesia que fez da esfera pública 

sua forma de ascensão faz-se presente. Tal comportamento reflete as ações de alguns 

governantes no período pós-independência, como problematiza Ki-Zerbo: 

 

Muitas vezes os dirigentes africanos chegam ao poder quando estão longe de 
ser ricos. Servem-se do poder para acumular bens de todos os tipos, através de 
uma apropriação de terrenos de campos de cultivo, de operações fraudulentas 
por ocasião a atribuição de mercados públicos, do recebimento de avultadas 
comissões – há mil maneiras de enriquecer. Estabelece-se assim, uma 
cumplicidade mais ou menos mafiosa entre os dirigentes políticos e os 
operadores econômicos. (KI-ZERBO in HOLESTEIN, 2006, p. 67) 
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 A cada andar há o desenvolvimento do pensamento do narrador, que reflete sobre si e 

também recria a imagem do amigo que visitará, traçando um paralelo entre passado e presente, 

passando pelo momento em que se conheceram, quando foram juntos guerrilheiros e pelo atual, 

quando vai encontrar o amigo que tornou-se um político corrupto. 

 O desenvolvimento dos personagens é feito gradualmente, em cada uma das partes, as 

quais são compostas por um longo parágrafo, simbolizando o início e a conclusão de uma parte 

da ideia, que é retomada e aprofundada a cada divisão. Desse modo, o espaço se relaciona com 

a apresentação e a composição dos personagens, pois à medida que o espaço é explorado as 

identidades antitéticas são expostas. 

 Até o oitavo andar são expressos os pensamentos e a percepção que o protagonista tem 

da situação vivida. O conto, geralmente, tem como foco as ações, porém, em “O Elevador”, as 

indagações e pensamentos dividem o texto com os acontecimentos, o que o torna mais denso. 

Tais questionamentos e pensamentos são fundamentais para a dissolução da questão que abre o 

conto. Os questionamentos e lembranças atuam como um prelúdio, apresentando polaridades, 

opiniões que divergem e a adaptação que antecede a ação narrada na última divisão. 

 Os espaços na narrativa refletem duas ideias repetidas ao longo do conto: a acomodação 

e a adaptação. O conto começa levantando questões que movem a narrativa e que iniciam a 

primeira divisão do texto: 

 

Até onde é capaz de ir a capacidade de humilhação do ser humano? É tão 
grande como a sua capacidade de adaptação? E, afinal, a adaptação – o que é 
exactamente? Sim, o que é ser ou estar adaptado? O problema é que essa 
palavra, aparentemente simples e de fácil entendimento por todos os mortais, 
está normalmente associada a outras com as quais ele normalmente embirra 
de maneira solene e radical, como apenas para dar dois exemplos acomodação 
ou ajustamento. Estar adaptado, portanto, seja a uma pessoa, a uma instituição 
ou a uma situação, quer dizer, a um status quo (MELO, 2001, p. 13) 

  

A adaptação e a acomodação são estados importantes para que possamos entender como 

os personagens lidam com o espaço que ocupam, como se sentem em tais lugares, como esses 

lugares são descritos e como o seu pensamento e ações variam de acordo com os dois espaços 

nos quais a narrativa se passa, o elevador e o terraço. É logo após essa reflexão sobre o que é 
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adaptação que o protagonista do conto, Pedro Sanga, é mencionado, assim como o lugar em 

que se encontra: 

 
Pedro Sanga olha para a jovem que está com ele no elevador, a pele de um 
preto esbranquiçado (tonalidade que apenas será uma contradição de termos, 
como se costuma dizer, para quem não conhece esse fantástico país chamado 
Angola, terra do futuro...), uma cabeleira loira, visivelmente artificial, a blusa 
vermelha semitransparente deixando apreciar (…), colants de leopardo 
justinhos às coxas e uns sapatos altíssimos, azuis e doirados, que mal a 
mantêm equilibrada (Será que esta garina vai ter com o «Camarada 
Excelência»?) e tem vontade de começar a rosnar, tão mortificado. (MELO, 
2001, p. 14) 

 
 No fim da divisão que abre o conto, há a primeira apresentação do lugar, na qual 

sabemos onde o protagonista se encontra e com quem divide o espaço, uma moça que, para 

Sanga, parece uma garota de programa que se dirige para último andar, assim como ele. Tal 

desconfiança e como se refere ao antigo amigo são informações importantes para 

compreendermos o que o prédio pode simbolizar. 

 No segundo andar, o narrador explica o posicionamento de Pedro Sanga diante da 

acomodação e da adaptação e assim o descreve: “Domesticado ele nunca fora, em toda a sua 

vida. Nem domesticado, nem acomodado, nem ajustado, nem modelado, que é outra palavra 

que agora lhe vem à mente” (MELO,1991, p.14). O protagonista, a princípio, mostra-se audaz, 

fiel ao que acreditava nos tempos da luta armada, como observa-se no trecho a seguir: 

 

A adaptação é luta e não acomodação!, acrescentava. (…) os verdadeiros 
adaptados são aqueles que são capazes de enfrentar este mundo 
reconhecidamente ingrato e cruel, denunciando e lutando contra as suas 
imperfeições e, sobretudo, contra todos aqueles que eventualmente (…) sejam 
por elas (…) responsáveis. (MELO, 2001, p. 14-15) 

 

 Ao falar sobre seus ideais e forma de gerir a vida, o personagem discute com sua esposa 

questões referentes a adaptação e compreende a acomodação como comodidade. As suas ideias 

são desenvolvidas com liberdade em casa, ambiente que lhe traz tranquilidade para tal. De 

acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, nosso corpo e a nossa alma criam uma ideia de 

expectativa de vida que é mais longa do que pode ocorrer na realidade, por isso a 

autopreservação é um investimento importante. A casa é o que o filósofo chama de trincheira 
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avançada, ou seja, é um elemento muito importante na busca por proteção, nos trazendo 

segurança. A casa nos separa do que é estranho e que nos pode trazer desconforto e insegurança, 

e, é nesse lugar, em que se sente confiante e protegido, que Sanga defende suas ideias políticas, 

ouvido pela esposa que parece não dar muita atenção. 

 Enquanto a esposa parece conformada, Sanga desenvolve seu discurso no espaço em 

que é seguro para tal: “são as fricções e as contradições e, nesse sentido, ninguém se deve furtar 

em assumir o papel que lhe cabe nessa luta de contrários, para usar a expressão em desuso. O 

meu papel é este!, chegava ele, então, a entusiasmar-se consigo próprio” (MELO, 1991, p. 15). 

Na casa consegue se exprimir, porém no elevador, ao falar com a moça de roupas extravagantes, 

seu discurso parece irrelevante, pois no espaço em que se encontra não tem poder, não precisa 

ser ouvido e nem consegue se fazer ouvir. A impossibilidade de fazer-se ouvir também demostra 

o pouco espaço dado a seu discurso político, que só é enunciado com clareza em um lugar 

privado. 

 Na terceira divisão do texto tem-se espaços em contraposição. Primeiro o narrador fala 

dos lugares que João Sanga e Soares Manuel João percorreram quando ambos eram 

combatentes. Nas frentes e nos espaços de luta viviam como iguais, porém após a independência 

isso muda, enquanto o Manuel João ostenta suas propriedades, não se sabe o endereço banal de 

Pedro. Soares passa a fazer parte do grupo que o narrador chama de “autoproclamados herdeiros 

de fortunas anteriormente inexistentes” (MELO, 2001, p. 16), ou seja, os que enriqueceram 

após a independência. Vejamos a descrição do prédio onde está o escritório de Soares: 

 

A capacidade de humilhação dos seres humanos parece ser infinita, não o fez, 
deixando o aparelho prosseguir a sua viagem até ao último andar do prédio em 
cujo terraço Soares Manuel João tinha o escritório da sua empresa, «com vista 
para a Marginal, meu! Um espetáculo! Quando aceitares a minha proposta vai 
lá ter comigo!». Para os leitores que não conhecem Luanda não desconfiem 
do presente relato – e sendo sabido que os elevadores foram um dos artefactos 
que, para recorrer a uma expressão popular «o colonizador levou» após a 
independência do país –, informa-se que nos últimos tempos começaram a ser 
edificados alguns prédios completamente novos na cidade, os quais, 
naturalmente, estão apetrechados com esses equipamentos e não só. (MELO, 
2001, p. 16-17) 
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 Enquanto decide se visitará o antigo amigo, Sanga relembra dos convites para conhecer 

a cobertura, momentos em que Soares exalta suas conquistas e o lugar onde se instalou. A partir 

da descrição do escritório e sua localização, o perfil de Soares pode ser traçado. Como ressalta 

o político, o escritório fica em uma área nobre da cidade, usando tal fato para mostrar seu poder 

financeiro. 

 Conhecida popularmente como Marginal, a Avenida 4 de fevereiro é a mais importante 

via do centro financeiro da capital, onde concentram-se hotéis, serviços públicos, ministérios e 

sedes de empresas com notoriedade, assim como, grandes multinacionais, o Banco Nacional de 

Angola e a Universidade Agostinho Neto. Trata-se de uma área de grande prestígio, a qual 

poucos têm acesso. 

 Em Metrópole: Abstração, Ricardo Marques de Azevedo afirma que as capitais devem 

representar o poder que a elas é incumbido e suas construções arquitetônicas devem 

transparecer sua força e seu papel. A Marginal é um lugar que materializa tal poder e que 

representa essa característica da metrópole. 

 O narrador não se furta de mostrar a elegância e modernidade do prédio ocupado pela 

empresa do ex combatente. Ironicamente, o narrador problematiza o momento em que os 

grandes prédios foram construídos, após Angola ter perdido o “status quo” de colonizada, ou 

seja, há, nas construções de tais edificações uma nova forma de colonialismo, comandada pelos 

antigos e novos ricos. Após a independência, o poder que estava nas mãos dos portugueses 

passou para as da burguesia angolana, que, muitas vezes aliada a governantes, exploram o povo 

e mantém a sociedade desigual e estratificada. No conto, a eminência parda12 é representada 

por Manuel João.  

 Ao passar pelo quarto andar, Pedro mais uma vez contrapõe momentos diferentes da 

vida do antigo amigo, de como era e é chamado. Primeiro o personagem questiona “Será que o 

«Camarada Excelência» ainda continua a comer funje com pão?” (MELO, 2001, p. 17), ou seja, 

é possível que ocupando novos espaços, Soares ainda mantém costumes simples de antes? Tem 

 

12 Eminência parda trata-se da denominação dada ao indivíduo que não é comandante supremo do país ou nação, 
mas detém o poder naquele espaço. 
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os mesmos costumes e valores? Esse questionamento é respondido, em partes, quando o 

personagem reflete sobre a mudança de tratamento ao se referir a Manuel João. 

 Nos campos de batalha e nos acampamentos, os guerrilheiros comumente eram 

apelidados com nomes de objetos de pouco valor, Soares, naqueles espaços, era chamado de 

Funje com pão. No elevador, o protagonista percebe que já não existe o Funje com pão e, no 

espaço de riqueza e poder, o antigo combatente atende por Camarada Excelência, provando que 

nem ele, nem a amizade que anteriormente tiveram permanecem iguais. Nesse caso há uma 

grande mudança de comportamento e de ideais, na representação do personagem vemos 

atuações paradoxais. 

 Ao longo do tempo, exposto ao poder, Manuel João muda, o personagem obedece à 

construção do indivíduo pós-moderno, pois há nuances diferentes na sua formação. Maria da 

Glória Bordini afirma que 

 

O indivíduo pós-moderno, portanto, vive imerso em situações de crise, das 
quais o choque se torna tão habitual que o desestabiliza em relação tanto a si 
quanto aos outros. Daí ele ser capaz de violências como genocídio e terrorismo, 
para não falar no crime cotidiano nas grandes e, agora igualmente, pequenas 
cidades, bem como o indiferentismo e ante a carência e a dor alheias, num 
processo de concentração no próprio eu que o isola dos problemas de 
convivência que aprendeu a ver como insolúveis. (BORDINI, 2007, p.54) 

 

 Soares, antes o combatente idealista, quando chega ao poder se desfaz de seus antigos 

ideais e começa a viver da mesma forma que tantos outros que ocupam posições similares a sua. 

O personagem para de pensar no todo e na sociedade e passa a agir em prol de seu 

enriquecimento, a carência e a dor alheia já não lhe comovem, nem afetam as suas ações. Ao 

passar pelo quinto andar, Pedro Sanga ainda rememora momentos e características de Manuel 

João, tendo como foco os antigos ideais políticos, quando defendia que 

 

os catetes é que teriam que mandar na Angola do futuro, pois eram os únicos 
que já tinham estudado, como o demostrava, aliás, o exemplo de Agostinho 
Neto, poeta, médico e revolucionário, que iria conduzi-los até a vitória final. 
Nessa «Angola do futuro» que o Soares projectava, seria criado «um homem 
novo» que teria a missão de edificar o socialismo científico, o regime mais 
avançado da história da humanidade, onde todos os homens são iguais, sem 
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burgueses, sem proletários, nem brancos, nem mulatos (…). (MELO, 2001, p. 
19) 

 

 O discurso de igualdade do passado contrapõe-se à realidade presente e ao lugar que 

ocupa, o personagem que ostenta seu poder e riqueza fez do poder público um meio de 

enriquecimento. Em uma cidade em que a segregação social dita a permanência nos espaços, 

estabelecer-se na Marginal é uma forma de mostrar-se cada vez mais afastado do discurso de 

outrora. 

 No sexto andar, a grande mudança de Soares continua sendo tema de reflexão para Pedro 

Sanga, e, assim, a cada andar o perfil do antigo amigo é construído para o leitor, a cada andar 

uma camada da dualidade que o personagem representa é descoberta. Com questionamentos 

inicia-se a sexta parte do texto:  

 

Como é que esse gajo ficou assim? O tipo sempre foi o mais radical do nosso 
grupo, defendia que as classes deveriam ser abolidas e a exploração do homem 
pelo homem extinta para todo o sempre – como é que se transformou assim 
num novo-rico nojento? (MELO, 2001, p. 21). 

 

Neste parágrafo, são elencadas as posses de Manuel João “duas casas em Luanda, e uma 

quinta em Viana” (MELO, 2001, p. 21). A ocupação do espaço torna explícito o poder 

financeiro de Soares, em uma cidade na qual muitos não têm onde viver, ter para si três imóveis 

– o escritório e duas casas – é ter uma vida de privilégio, gozando de capital financeiro. 

 João Manuel Soares, com a acumulação patrimonial, obtém mais espaços e assim cresce 

seu poder e diferencia-se da maior parte da população. Se antes ele lutava por uma Angola para 

todos, depois de anos no poder, usa sua posição para benefício próprio. Adapta-se ao seu país, 

a forma como o poder nele é regido, onde vence quem vive em prol do lucro, deixando para 

trás antigos ideais. 

 O jornalista Rafael Marques problematiza a corrupção como forma de vida no artigo 

“Corrupção em Angola: um impedimento para a democracia” ao dizer que, no país, a corrupção 

foi institucionalizada como um modo de vida, tornou-se “[n]ormal as pessoas ascenderem aos 

cargos do governo para saquearem os cofres do Estado” (MARQUES apud MANTOVANI, 
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2012, s/p). O comportamento de Soares reflete a normalização da corrupção como forma de 

enriquecimento. A escalada social de Manuel João é assim descrita: 

 

Pedro Sanga, mesmo a contra gosto, tem de apreciar a capacidade de 
adaptação do Soares. Como diria a minha mulher, o gajo sempre soube 
adaptar-se às situações. Realmente, lutou contra o status quo colonial quando, 
pensando bem, quase toda sua geração o fez. Como advento da independência, 
não hesitou em ser ministro, apesar de saber perfeitamente (o amigo queria 
acreditar nisso) que não possuía nenhuma formação específica para o lugar 
que lhe foi oferecido. Espantosamente, (Pedro Sanga ia dizer admiravelmente, 
mas recuou a tempo), aguentou-se como ministro durante mais de quinze anos, 
pois, apesar de não turgir, também não mugia. Quando chegaram os anos 90 e 
o sonho (...) socialista foi enterrado, sem pompas, mas devido a uma 
circunstância que jamais poderia, obviamente, deixar de ser ponderada pelas 
elites ( como ensina o conhecimento adágio, era preciso ceder os anéis para 
preservar os dedos), teve o discernimento necessário para, mais uma vez, 
captar os chamados sinais do tempo, pediu para sair do governo e comprou 
(certamente por uma bagatela…) as principais empresas que ele próprio, como 
ministro, tutelava anteriormente, tornando-se assim, formalmente, um dos 
primeiros capitalistas autóctones angolanos. (MELO, 2001, p. 22-23) 

 

 No trecho percebe-se a contradição nas convicções de Pedro Sanga, se antes – nos 

primeiros andares – acreditava que se adaptar era viver de forma honesta, chegando no 

apartamento do antigo amigo o conceito de adaptação passa a ficar mais próximo ao de sua 

esposa, com quem passa a concordar. Quanto mais perto do espaço que para ele simboliza a 

riqueza e poder, mais suas escolhas se aproximam do modo de vida de Soares. Se antes o antigo 

amigo tinha um comportamento recriminável, agora é admirável. Com ironia o narrador 

demarca as escolhas de Sanga e a trajetória de Soares, mostrando como ambos se contradizem. 

Ruy Moreira, pesquisador e professor de geografia da Universidade Federal Fluminense, 

discute: 

 

Criando seus meios de vida visando a prover suas necessidades de existência 
segundo seus quadros de ambiente, os grupos humanos geram por via da 
invenção o seu modo de vida e assim, por meio deste, a sua forma de 
civilização. Todavia, ocorre que depois de se consolidarem, as civilizações 
passam a viver seus problemas. (MOREIRA, 2019, p. 42) 

 

 O modo de vida angolano, ou seja, a corrupção como forma de ascensão social e de 

sobrevivência na burguesia causa uma série de problemas que corroboram para que direitos 
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sejam inviabilizados para a parte pobre da população, que tem seu dinheiro roubado a partir de 

desvios de verba pública. O uso de recursos públicos para o enriquecimento é uma forma de 

violência contra a população, pois deixa-se de servir o povo para o proveito próprio, 

corroborando com a desigualdade. Enquanto ministro, Soares, despreparado e pensando em 

seus privilégios de classe, trabalha apenas para si. 

 No oitavo andar, é dita a atual ocupação de Pedro Sanga, secretário geral do Ministério 

ao qual o antigo amigo foi responsável, o que indica sua adesão ao modo de vida e a 

possibilidade de ter o cargo em razão de favores. Soares, agora deposto de seu cargo de ministro, 

depende de Pedro para suas manobras financeiras, ele deseja que um contrato público – o qual 

no texto não é especificado, apenas que há necessidade de terceirização de um serviço prestado 

pelo governo – seja feito com a sua empresa. Para isso, oferecendo um acordo lucrativo, Soares 

procura Sanga, e relembra da antiga amizade. É nesse momento que a questão inicial é retomada 

“Até onde é capaz de ir a capacidade de humilhação do ser humano?” (MELO, 2001, p. 27). 

 Ao chegar no último andar, Pedro Sanga já não é sufocado pelos seus pensamentos e se 

rende aos modos de vida, adapta-se ao ambiente. O elevador funciona como um espaço que o 

aprisiona em seus pensamentos, por isso a contradição e o embate ideológico que sua posição 

lhe impõe. Quando chega ao seu destino, vai além do acordo inicial: 

 

Trinta por cento? Caralho!, Sanga, ainda a dias dizia que não era desses e 
agora queres trinta por cento!? ... Aprendeste rápido, hein!? Vá lá, vinte por 
cento e fechamos o negócio… ao que ele respondeu com um «Feito!» o que 
lhe saiu da garganta como um murmúrio envergonhado, enquanto esfregava 
as mãos que, de repente, tinham ficado húmidas de suor. (MELO, 2001, p. 28) 

 

 Porém, é no terraço, que seu desconforto com o resultado de suas escolhas faz-se 

presente. No terraço, na cobertura do prédio, acima de todos os outros andares, seu 

distanciamento do chão metaforiza a sua mudança de posicionamento. Quanto mais longe do 

solo, que representa seu ideário, a concretude das ideias que construiu no fim do período 

colonial se dilui. Chegando ao terraço, percebe que está longe demais do que acredita e de si 

próprio, humilha-se, sente nojo de si ao ultrapassar os limites de suas crenças políticas. No 
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terraço vê que foi longe demais afastando-se de sua base e do que acreditou quando era 

combatente: 

 

Pedro Sanga teve a estranha sensação de que já tinha estado naquele lugar, ou, 
então que já tinha passado por uma experiência semelhante. Mas, de repente, 
e antes que pudesse esclarecer essa dúvida, sentiu asco. Apenas teve tempo de 
correr e agarrar-se a um dos parapeitos do terraço, começando a vomitar sem 
parar, cada vez mais agoniado. (…) Pedro Sanga mal escutou o Camarada 
Excelência perguntar-lhe, jocosamente: – Epá, não me diga que as alturas te 
fazem enjoar?! (MELO, 2001, p. 29) 

 

 Pedro prova que a capacidade de rápida adaptação não é para todos. Embora mostre-se 

corruptível, não adere facilmente às novas escolhas, e é no tensionamento entre o que acredita 

e suas ações que o corpo expõe o desconforto e o nojo que sente por si. As alturas simbolizam 

a burguesia, as pessoas que estão no poder e o que fazem para conquistá-lo e nele se manter. 

Essas alturas o fazem ir longe demais e assim retomamos a repetida pergunta “Até onde é capaz 

de ir a capacidade de humilhação do ser humano?” (MELO, 2001, p.27). 

 Em “O efeito estufa” adentramos, mais uma vez, o espaço em que vive e circulam os 

ricos, aqui representados pelo protagonista da narrativa. O conto “O efeito estufa” trata da 

história de um estilista, Charles Dupret. Em nossa análise veremos a relação que o protagonista 

estabelece com o país, a cidade, espaço da casa e suas ações na vida pública. O personagem 

funciona como uma caricatura e assim o leremos, como uma figura que representa uma parte 

da elite e governantes angolanos que usam seu poder e grande alcance do discurso, visando o 

lucro e encobrem seu interesse a partir da criação de uma identidade, que faz da raça 

instrumento de poder. 

A história conta com um narrador opinativo, que expõe a visão que tem de Dupret e 

também reflete sobre a forma de construção do texto, seus retornos e repetições. Vejamos o 

posicionamento do narrador diante do protagonista e da história: 

 

embora não tenha grandes motivos para gostar de Charles Dupret, serei 
obrigado (espero e confesso: com secreto gozo…) a transmitir-lhes os 
resultados da minha investigação ficcional, se é que isso existe… Os leitores 
dirão, no final, se fiz dele um retrato sereno e objectivo ou uma mera caricatura 
motivada pelos meus eventuais e humanos preconceitos. É que como se sabe, 
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a verdadeira distância entre autor e narrador depende somente do grau e do 
tipo de dissimulação. (MELO, 2001, p. 63) 

 

O narrador, ao fim do trecho, assume confundir-se com o autor, estabelecendo uma 

relação entre ambos e fazendo com que as funções se misturem. Dessa forma, pontua que a 

criação do narrador opinativo é uma forma de mascarar um discurso que poderia ser proferido 

pelo autor. O narrador afirma sua antipatia em relação ao posicionamento de Dupret e o que ele 

representa, pois o que havia sido admiração transformou-se em desprezo. 

 

Como se constata, o narrador conduz a narrativa de um modo bastante diverso 
e com um sarcasmo capaz de surpreender o leitor. A expor o seu não apreço 
pelo protagonista e defender a ideia que existe uma linha tênue entre narrador 
e autor, o narrador de João Melo instiga, ainda mais, uma discussão que parte 
de uma ficção para realidade ou vice-versa. Com esse mimetismo, Melo se 
posiciona como um cidadão angolano que enxerga as nuanças e os reflexos da 
colonização portuguesa em Angola sem o viés radical dos que tentam negar, 
levianamente, a existência de uma nova sociedade heterogênea, multicultural 
e globalizada. (COSTA, 2019, p. 105) 

 

O narrador assume que a princípio acreditava no discurso de identidade veiculado pelo 

estilista, que para criar uma ideia de identidade una angolana se vale da identificação. Stuart 

Hall, no texto “Quem precisa da identidade?” postula que um traço importante da construção 

identitária é a identificação, que pode ser construída com elementos comuns a ambas as partes 

e também com aspectos com os quais ambas não se identificam. Assim, para a criação da 

identidade una, o estilista propõe duas formas de identificação: pela raça negra como definidora 

da nacionalidade e pela rejeição de elementos da cultura portuguesa. Tais proposições estão 

relacionadas, pois negam o colonialismo e a profunda influência que Portugal exerceu no modo 

de vida e na organização da sociedade angolana. Ao tentar construir uma identidade una, o 

personagem rejeita as diferenças existentes entre os povos originários e também as mudanças 

trazidas pela colonização, movimento que faz dentro de formas de manifestação de cultura e 

espaços criados em razão da cultura europeia.  

O protagonista cria sua relação com o espaço representado a partir dos processos de 

identificação que postula como legítimos do angolano. Para ele, ser angolano é ser negro retinto, 

o que influencia a sua criação artística. Após a independência, houve uma tentativa de definir 
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qual era a identidade angolana, na qual era importante um distanciamento de Portugal, e na qual 

a raça teve um lugar relevante. Apenas a raça negra poderia representar Angola, o que também 

definiu os rumos do país, pois tal lógica se refletiu no cenário e discurso político. Através do 

discurso exagerado, que tem como intuito construir humor, o personagem é uma caricatura 

dessa classe, que em seu discurso e intenções é contraditória. 

A antipatia do narrador em relação ao protagonista surge quando percebe que o discurso 

e as criações do estilista não correspondem aos seus ideais de representação. As criações de 

Charles são uma reprodução do que ele acredita ser verdadeiramente angolano e, para tal, tudo 

que cria é preto. Porém ignora que nessas criações há elementos de culturas de diversos lugares, 

pois só a cor não define uma criação artística, mas sim as diversas influências que a compõem. 

Assim, há um apagamento da multiculturalidade da sua criação, visto que, apesar dizer que suas 

roupas representam a pureza angolana, elas carregam influências de diversas culturas. Esse 

apagamento é também refletido no seu desejo de criar uma identidade para o espaço angolano.   

A construção irônica nos faz retomar a discussão sobre raça proposta por Stuart Hall, 

quando problematiza a estereotipagem. Os costumes, vidas e trajetória de um povo são 

resumidas a cor das roupas e dos cenários. Com todos os elementos pretos, simbolizando o que 

acredita ser a pureza do seu povo, Dupret procura negar o passado colonial e a diversidade que 

trouxe para a sociedade, assim procura fazer um apagamento que parece ser impossível. 

O narrador se utiliza de uma estratégia de composição que também se caracteriza como 

uma forma de convencimento na qual há a apresentação do desfecho no início do texto, 

apresentando o destino ao qual o protagonista está fadado. Sabendo que no fim Dupret está 

louco e no lixo, o leitor compreende que seus atos devem ser julgados, antes de conhecer a 

evolução e a contradição de seu discurso. Deste modo, a espacialidade da linguagem é 

importante na construção do olhar dado ao personagem. O fim do personagem é assim narrado, 

na segunda página do conto: 

 

(...) Charles Dupret acabará essa história completamente malaico (...) 
dentro de um contentor de lixo, dos inúmeros abandonados nesta velha 
cidade de Luanda e, tal como os demais, totalmente repleto de dejectos, 
na sua maioria sólidos, mas também líquidos e outros assim-assim... 
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(Parêntese: à primeira vista, a expressão <<totalmente repleto>> 
parece redundância, mas aqueles que já viram um contentor de lixo em 
Luanda sabem do que estou a falar, pois, a rigor, o dito cujo [refiro-me 
ao lixo] não se limita a encher completamente esses recipientes que os 
serviços camarários, com cansado desvelo, mal conseguem espalhar 
pela cidade, em número suficiente, mas transborda sem hesitações nem 
pudor até ao chão, derrama-se, espalha-se pelo asfalto ou pelo areal até 
formar uma espécie de cordão, digamos assim, anti-sanitário, às vezes 
de alguns metros de diâmetro, à volta do próprio contentor; entretanto, 
e talvez contraditoriamente, o lixo assim derramado, depois de já ter 
alcançado o chão, demonstra uma irresistível atracção pelas alturas, 
podendo transformar-se em montículos, pequenas colinas e até – 
pasmem-se os leitores – montanhas, mas o que havemos de fazer, se a 
vida é cheia de contradições?) (MELO, 2001, p. 62) 

 

Esse trecho apresenta uma dimensão da cidade que até o desfecho não faz parte da 

realidade do protagonista. E se em alguma medida tal apresentação nos serve para nos mostrar 

o destino de Dupret, também nos apresenta um espaço da cidade em que a miséria e a podridão 

se amontoam. Assim como o discurso do personagem se prolifera, o lixo enche e se esparrama 

nas ruas da cidade. Notamos que a podridão da cidade se manifesta em duas esferas, a 

ideológica e a física, as quais representam duas dimensões da sujidade. 

Tal descrição espacial também explora o descaso e a falta de cuidado dado a partes da 

cidade, que contrastam com os lugares onde anteriormente o estilista circulava, visto que seus 

costumes e a vida em casa apontam para uma vivência em espaços reservados para a burguesia. 

Assim, Dupret deixa de pertencer aos lugares elitizados e passa a viver no lixo, na rua em 

espaços de precariedade.  

Um outro fator importante é o nome dado ao personagem, tal reflexão é levantada pelo 

narrador, que dessa forma abre o texto: “Charles Dupret. Apesar de ter este nome, claramente 

anglo-afrancesado, ele era o mais acérrimo defensor da autenticidade angolana” (MELO, 2001, 

p.61). Charles Dupret nega, em seus discursos e em suas criações, a raça branca e o colonialismo, 

porém, essa recusa é feita apenas quando se trata de Portugal. 

Ao longo do texto, há falas em que o estilista diz que Angola deveria ter sido colonizada 

por outros países, o que se reflete em seu nome “Charles Dupret”. Dentre os Estados africanos 

que foram colonizados pela Inglaterra estão África do Sul, Nigéria, Quênia, Zimbábue, Egito, 

Sudão, Malawi, Gana e Uganda. A França colonizou os territórios pertencentes hoje a países 
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como Marrocos, Tunísia, Guiné, Camarões, Togo, Senegal, Níger, Chade e Congo. Com isso, 

vemos uma adesão inicial à cultura branca, à colonização e à colonialidade. Embora negue 

Portugal, o personagem não nega a colonização e colonialismo nas terras angolanas. Seu nome 

é o primeiro indício de como o seu posicionamento é controverso quando diz negar tudo que é 

“branco”. No trecho a seguir, vemos como o personagem se comporta: 

 

Angola é um país de pretos! Esta frase contundente e absoluta estava 
presente em todos os discursos que fazia, mesmo quando falasse apenas 
do estado do tempo. Estava totalmente à vontade para brandir a referida 
sentença contra tudo e contra todos, pois não era um desses pretos 
suspeitos, meio acastanhados, cujo cabelo, quando cortado bem rente, 
se torna liso e dócil ao tacto e que, um tanto equivocadamente se 
chamam a si próprios «fulos» (...). (...) Pelo contrário: ele era um preto 
genuíno, sem qualquer pigmento a mais ou a menos! Um verdadeiro 
autóctone angolano! Podia, pois, proclamar à vontade que Angola é um 
país de pretos! (MELO, 2001, p. 61-62) 

 

 Com a reafirmação da raça como definidora da angolanidade Dupret reproduz “o 

recalque com quem deseja negar um passado de subalternidade e de sérias alterações nas 

estruturas econômicas, políticas e culturais de uma terra cuja identidade nacional foi 

reconfigurada pela ação dos colonizadores” (COSTA, 2001, p. 103-14), mas o faz excluindo 

parte da cultura e da população da Angola que lhe é contemporânea, negando as assimilações, 

nomeadas no texto de “fronteiras perdidas” (MELO, 2001, p. 61). 

 A casa configura-se como o espaço em que Charles Dupret acredita impor seu discurso, 

procurando viver esse ambiente em sua totalidade. No caso de “O efeito estufa” nota-se a 

representatividade da casa como fortaleza, moldada para atender apenas um indivíduo. As 

relações interpessoais que fazem da casa um lugar acolhedor aparecem como um empecilho, 

impedindo que seja um lar para todos que nela vivem, o que ocorre porque as relações dos 

indivíduos com a casa e entre si são permeadas e tuteladas por Charles Dupret. 

 Charles Dupret apresenta uma postura autoritária, fazendo com que tudo que ocorra no 

lar passe por ele e siga seus desejos. Isso acontece porque as relações de poder são muito bem 

definidas e apontam para um poder unilateral, que não parece ser questionável. Esse poder lhe 
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é dado no espaço partindo das determinantes de poder que perpassam a sociedade patriarcal. 

Segundo Foucault, 

 

(...) o poder não é algo que se adquire, arrebate ou compartilhe, algo que se 
guarde ou deixe escapar; o poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em 
meio a relações desiguais e móveis; que as relações de poder não se encontram 
em posição de exterioridade com respeito a outros tipos de relações (processos 
econômicos, relações de conhecimentos, relações sexuais), mas lhe são 
imanentes; são os efeitos imediatos das partilhas, desigualdades e 
desequilíbrio que se produzem nas mesmas e, reciprocamente, são as 
condições internas destas diferenciações. (FOUCAULT, 1999, p. 89) 

 

Dupret tem o poder no lar onde vive porque é o detentor do poder financeiro e, além 

disso, vive em um modelo familiar em que o homem tem um maior poder social. É nessa esfera 

que suas ações podem ser vistas como uma caricatura de um chefe de estado que detém todo 

poder e que por razões financeiras e raciais se mantém no lugar que ocupa. Tais características 

justificam seu comportamento e a casa, alegoria do país, configura-se como um lugar onde pode 

viver em liberdade e agir de acordo com a sua vontade. Porém essa vontade chega a um ponto 

limítrofe, no qual cerceia a vontade dos que vivem no mesmo lugar. Vejamos a seguir: 

 
Em casa, Charles Dupret era um ditador. É claro que eu poderia dizer que se 
tratava simplesmente de um resmungão ou de uma pessoa com feitio difícil, 
mas, como já disse, e além de não ter qualquer simpatia por ele, prefiro a prosa 
rápida e rasteira aos floreados ou eufemismos bem intencionados. Em casa, só 
ele mandava e ponto final. Todos os demais – mulher, filhos, cachorro, 
periquito – tinham que dançar ao som da música dele. Uma sugestão sua, quer 
dizer, dele, por mais vaga e imprecisa que fosse, tinha de ser entendida como 
despacho peremptório, claro, preciso e sobretudo inquestionável. (MELO, 
2001, p. 65) 

 

 Dupret procura criar uma imagem de homem politicamente perfeito aos olhos da opinião 

pública angolana, com uma vida perfeita e família perfeita, que valoriza e vive os padrões de 

liberdade e que respeita sua raça e cultura dentro dos parâmetros que criara para tal. Sua 

vivência fora de casa é revestida pelo desejo de construir uma imagem que não condiz com o 

seu comportamento dentro da casa. 

 Para Bachelard, uma das características da casa é que a sua formação e formulação para 

o indivíduo passa por um bem-estar. A casa é o lugar do bem-estar. O autor afirma ainda que na 
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casa “O ser reina em uma espécie de paraíso terrestre da matéria, fundido na doçura de uma 

matéria adequada” (BACHELARD, 1989, p. 27). Dupret faz da casa o reino de conforto e de 

acolhimento para si, excluindo a possibilidade de construção do lar real para sua família, que 

vive sob seu olhar autoritário. Sua expansão e dominação faz com que os outros membros da 

família sejam passíveis de nutrir sentimentos de inadequação, porque representam a 

multiplicidade abominada pelo estilista.  

 É a partir do comportamento ditatorial que mantém na casa que o discurso e as ações de 

Dupret começam a ruir, pois percebe que, nem mesmo no espaço que acredita comandar com 

totalidade, seu discurso é respeitado. Com a dissolução do sustentáculo familiar que para ele 

estava “ofendendo criminosamente os cânones estéticos-carnais da Angola profunda” (MELO, 

2001, p. 70), o protagonista se aproxima cada vez mais do fim já anunciado. A loucura o 

consome a partir do aprofundamento de sua obsessão e também com a percepção de que é 

impossível pensar o espaço angolano e angolanidade sem influências externas e o colonialismo, 

que marcaram a história do país e construíram o que é hoje.  

 O conto “O cortejo”, assim como “O efeito estufa”, apresenta dois diferentes espaços 

da cidade, ambos têm personagens que fazem parte da burguesia, que passam a conhecer outro 

lado da cidade, onde há pobreza, sujidade e miséria. A narrativa apresenta um casamento, na 

cidade de Luanda, mais precisamente o casamento de Rui Carlos Caposso e Leonilde Ferreira 

da Silva. Como o narrador enfatiza, não se trata de um casamento qualquer, é o casamento de 

pessoas com muito poder financeiro, “diferente da esmagadora maioria dos casamentos 

realizados nesta velha cidade de Luanda” (MELO, 2001, p.129). O contraste entre tudo que 

envolve a cerimônia e os espaços apresentados definem a temática do conto. Michel Collot 

afirma que  

 

A paisagem é definida do ponto de vista a partir do qual ela é examinada: quer 
dizer, supõe-se como condição mesma de sua existência a atividade 
constituinte de um sujeito. (…) A paisagem não é um puro objeto em face do 
qual o sujeito poderá se situar numa relação de exterioridade, ela se revela 
numa experiência em que sujeito e objeto são inseparáveis, não somente 
porque o objeto espacial é constituído pelo sujeito, mas também porque o 
sujeito, por sua vez, encontra-se englobado pelo espaço. (COLLOT, 2012, p. 
12) 



 

70 
 

 

 O conto inicia apresentando um elemento destoante na paisagem da cidade 

contemporânea: a carruagem. O veículo funciona como um elemento de diferenciação de classe, 

ele é um dos marcadores de riqueza dos noivos. Como afirma Mogobe Ramose, os bens 

materiais, seu uso, e a possibilidade de aderir a uma forma de vida são marcadores sociais de 

classe fomentados pelo capitalismo. O meio de transporte causa alvoroço no espaço, dado o seu 

contraste com o lugar em que está inserido. A percepção dessa paisagem se dá a partir de um 

ponto de vista que se aproxima do totalizante, mas parte de um ponto fixo e que está em 

evidência, a carruagem, para então chegar ao seu entorno. 

 

A carruagem que estava parada à porta da igreja da Sagrada Família, em 
Luanda (…), causou, mal chegou ao local, por dois belos cavalos orientados 
a chicote por um condutor de casacas e calças pretas, chapéu alto também 
preto e luvas brancas, uma natural admiração que se tornou impossível conter. 
Rapidamente, os transeuntes começaram a afrouxar o passo e aproximar-se 
lentamente, movidos por uma insuportável curiosidade, daquele inesperado 
veículo, até que uma imensa mole humana se formou à volta do mesmo. 
(MELO, 2001, p.127) 

 

 O que o narrador observa e descreve é um retrato de uma sociedade desigual, em que 

poucos têm muito poder financeiro, enquanto a maioria da população vive de forma precária. 

O narrador explicita como essa necessidade de exibir a riqueza se dá de uma forma deslocada 

do lugar em que se insere, como observa-se a partir da descrição da vestimenta do choffer. 

 Como aponta Collot, “A paisagem oferece ao olhar apenas ‘uma parte de uma região’ 

(Robert). Essa limitação leva em conta dois fatores: a posição do espectador, que determina a 

extensão de seu campo visual, e o relevo da região observada” (COLLOT, 2012, p.14). Neste 

caso, o expectador, é um narrador que conhece o espaço narrado e que traz sua opinião para a 

narrativa, a todo momento comenta e questiona o que é por ele narrado, pois também partilha 

desse espaço. Para Collot o “eu” que observa uma paisagem atua da seguinte forma: “Eu não o 

vejo segundo seu invólucro exterior, eu o vejo de dentro, sou aí englobado. Afinal de contas, o 

mundo está ao meu redor, não diante de mim” (COLLOT, 2012, p. 13)”. Podemos observar a 

explanação desse ponto de vista, que passa pelo olhar de quem habita o espaço no trecho a 

seguir: 

 

É verdade que nossa cidade, de acordo com outras estatísticas, (…) é das 
cidades do mundo que, relativamente (em função do total de população 
existente), importa mais carros durante o ano, de todas marcas, modelos, cores 
e estados de conservação, coexistindo nessa matéria (como em outras) um 
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luxo quase asiático, mas provinciano e a mais deprimente degradação. No 
entanto, nem os novos ricos locais, nem os esforçados cidadãos obrigados a 
calcorrear a cidade a butes, por falta de transportes públicos, importam 
massivamente carruagens (MELO, 2001, p.129) 

 

 Em Filhos da pátria, a Luanda ficcional é composta a partir dos diversos recortes feitos 

pelo autor. Nesse sentido, a fragmentação ressalta os recortes sociais, pois é nessa 

multiplicidade de histórias que a cidade é reconstruída. Assim o espaço realista é formado a 

partir de focalizações diferentes, que retratam espaços diversos da cidade, ou mesmo interações 

desiguais com espaços similares, que constroem também novas possibilidades de olhar. Como 

vemos no trecho, esses recortes se juntam também na composição dos contos, neste caso, a 

desigualdade é um elemento primordial na estrutura do texto, que se vale dessas imagens 

contrastantes para mostrar que na cidade, definida e regida pelo dinheiro, as diferenças são 

marcantes. Ao descrever a crise e o caos nas sociedades pós-modernas, Maria Glória Bordini 

traz uma descrição semelhante à de João Melo: 

 

O feliz possuidor do automóvel com câmbio automático, ar condicionado e 
freio ABS não se importa com a situação do pedinte da sinaleira, destituído de 
teto, emprego e saúde. Essas situações de profunda desigualdade, que não são 
privilégio de países atrasados, se não alimentam o crime e a violência, pelo 
menos atordoam possibilidades de resistência, mantendo um status quo injusto 
e crescentemente imutável. (BORDINI, 2007, p.53) 

 

 Assim como no texto literário, a estudiosa apresenta uma situação de desigualdade para 

refletir sobre as sociedades contemporâneas. A necessidade de uma demarcação de classe e a 

invisibilidade do outro são uma marca do tempo representado. Como no trecho que abre o conto, 

as crianças e transeuntes tem a carruagem em atenção, pois possui os elementos que exprimem 

a riqueza e a indiferença. A indiferença se faz presente no acontecimento central da narrativa, 

na qual os cavalos, que levam a carruagem, ou seja, os que servem o casal, deixam de ter um 

comportamento que exprime apenas a sua subserviência: 

 

enquanto, no interior da igreja da Sagrada Família, a cerimônia de casamento 
decorria, como se costuma dizer, as mil maravilhas, tal como os pais dos 
noivos tinham sonhado e planeado, é fora, um facto extraordinário estava a 
passar-se: os dois belos cavalos elegantemente atrelados à carruagem dos 
noivos começaram a falar entre si e a maquinar um plano diabólico. É claro 
que o numeroso grupo de curiosos que rodeava a carruagem, admirando-a de 
todos os ângulos e em todos os detalhes, estava demasiado entretido para 
prestar atenção ao diálogo dos animais (…) (MELO, 2001, p. 131) 

 



 

72 
 

 Enquanto a riqueza e ostentação são observadas, outros sujeitos, subalternizados, são 

tratados com indiferença e, por vezes, não são ao menos vistos.  É muito importante perceber 

que o autor dá voz aos seres que ocupam o maior lugar de subalternização no espaço, pois não 

falam, não são humanos e dificilmente deixariam de ocupar a função que ocupam. Logo, essa 

possibilidade de falar e compreender sua função atua como uma metáfora na qual a visibilidade 

e percepção de seu papel social são dadas aos subalternos, que tomam o poder e destroem os 

planos dos poderosos.  

 Em sua tese de doutoramento, Transposições metafóricas na escrita metaficcional de 

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

Sousa Dias analisa as metáforas usadas por Pepetela nos livros referidos. Cabe dizer que o conto 

analisado em questão é dedicado a Pepetela, escritor que usa a metáfora como forma de 

construção textual em suas obras. A estudiosa, em sua proposição, reflete: 

 

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. (DIAS, 2018, p. 24) 

 

 Ao usar a figuratividade para tratar desses seres subalternos, o conto apresenta uma 

outra possibilidade de trazer para relevo o sujeito subalterno. Assim, com o uso da metáfora, ao 

voltarmos nossos olhares para os cavalos, voltamos o olhar para o subalterno, trazemos o 

invisível para o foco. Nesse sentido, um outro recurso é utilizado nessa composição: a fantasia. 

Ao trazer algo tão incomum em uma representação espacial realista, temos um estranhamento 

que faz com que possamos analisar o real intuito dessa construção. Contrapostos aos que estão 

no casamento e que observam a riqueza e a felicidade, os cavalos veem o que está ao seu redor: 

os sujeitos subalternos com os quais dividem aquele espaço. Esse ponto de vista lhes é possível 

em razão do lugar que ocupam, vendo, então, os que padecem: 

 

Cabe revelar, em particular, que, dentre a multidão embasbacada perante a 
carruagem estacionada defronte da igreja, as crianças eram aquelas que mais 
faziam os animais sentir um dorido aperto no coração. Isso nada teria de 
extraordinário, pois toda a gente sabe da cumplicidade existente entre crianças 
e bichos de todas as qualidades, não fora o fato de serem aquelas crianças 
especiais: sujas, rotas e descalças, umas com caixas de graxa às costas ou mil 
e um artigos nas mãos, que tentavam a todo custo vender a quem passava, 
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outras, simplesmente de mãos vazias, eram, vamos dizê-lo, a imagem nítida 
do futuro de Angola (…).  (MELO, 2001, p.131-132) 

 

 No quadro geral, há duas diferentes abordagens de início de etapas da vida: dentro da 

igreja um casamento refinado e próspero, um início de ciclo que aparenta ser tranquilo, com 

desejos, esperança e estabilidade. Já fora da igreja, crianças, que são o futuro do país, trabalham 

e sobrevivem como podem. É essa segunda realidade que representa a maioria do país. A própria 

separação entre os que estão dentro e estão fora representa a proteção possível para apenas parte 

da população, que resguardada vive à parte da realidade da maioria. Como vimos anteriormente, 

a partir dos estudos de Magobe Ramose, o casamento é um direito social e os que estão na 

cerimônia são justamente os que têm acesso a tais direitos. Já os que estão fora, invisíveis, não 

têm acesso a tantos outros direitos básicos.  

 As crianças, ao contrário dos adultos, em sua condição subalternizada também tinham 

em atenção os cavalos. Os olhares de crianças, inocentes, não deixam de estar atentos ao que 

acontece ao seu redor, mostram-se “menos interessadas no veículo em questão e mais, 

justamente, nos dois animais” (MELO, 2001, p.132). 

 A mobilidade e os espaços que os personagens podem percorrer é também definidora da 

riqueza dos pais dos noivos. Com a formação educacional na Bélgica, o pai do noivo circula 

entre Bruxelas e Luanda, assim como sua esposa, que vai para a capital europeia comprar roupas 

africanas13 para vender em sua loja. A mobilidade para Europa é também definidora da família 

da noiva, cuja madrasta “era acometida, frequentemente, de uma série de chiliques 

inexplicáveis e depressivos, que exigiam constantes viagens a Londres e a Paris, para renovar 

seu guarda-roupa pessoal” (MELO, 2001, p.134). O pai da noiva representa os já aqui referidos 

empresários que construíram sua fortuna com anos na política, nesse caso como ministro.  

 Os cavalos se detêm a falar do estilo de vida dos novos ricos, os excessos e a forma 

como enriqueceram. O exagero e o contraste de diferenças de classe são trazidos para mostrar 

que essa burguesia teve seu crescimento financeiro após a independência, lucrando com a 

formação da nação e em cargos públicos, como aponta o narrador que ironiza ao dizer que essa 

riqueza começa a crescer logo no início dos anos 80. A ação dos cavalos se dá a partir da revolta 

com o quadro que observam, tendo como centro da indignação os novos ricos, seus privilégios 

e as formas que utilizaram para enriquecer.  

 

13 Uma das marcas do processo colonizador e da colonialidade é o usufruto de bens culturais africanos para o 
comércio. Os tradicionais tecidos africanos são, em sua maioria, produzidos em países da Europa. Como aponta 
Ki-Zerbo em Para quando África, esses processos fizeram com que os países do continente passassem a depender 
de suas ex-colônias. 
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 A ação de revolta dos cavalos se dá através da apresentação e exploração de espaços da 

urbe. O narrador descreve o trajeto que seria feito pelos noivos para que tirassem fotos e 

registrassem para a posteridade esse momento de felicidade. O caminho pelo qual planejavam 

passar percorria os pontos turísticos e a parte mais rica da cidade, como se o espaço que 

percorressem refletisse suas vidas prósperas. Dentre os lugares pelos quais planejaram percorrer 

estavam O Chafariz da Maboque, a Avenida Ho-Chin-Min, a Avenida da Revolução de outubro, 

o Mausoléu de Neto, Praia do Bispo, Avenida Marginal, Hotel Meridiam e o Bairro Miramar. 

Porém os cavalos decidem percorrer um outro caminho, o da cidade ignorada, passando por 

espaços onde há pobreza e miserabilidade. O casal adentra outros lugares da cidade, não aquela 

que lhes é cotidiana. O que é invisível para o casal privilegiado, agora lhes é apresentado:  

 

após uma maliciosa mútua piscadela de olhos, embocaram em toda velocidade 
para o muceque Catambor, (…). Depois, cada vez mais indomáveis e 
indiferentes às chicotadas que recebiam do condutor, inflectiram para o Prenda, 
subiram em direção ao aeroporto e foram para a esquerda, com destino ao 
Cassequel do Buraco. Entraram pelo Bairro Popular e apanharam a Rua dos 
Congoleses, embrenharam-se pelo interior do Rangel e foram desembocar na 
Precol. Seguiram pelo Sambizamga, Petrangol, Tunga Ngo e chegaram ao 
Kikolo. Nessa altura, além de completamente aterrorizados (…).  Mas os dois 
cavalos, realmente pareciam possuídos pelo demónio. Conseguindo escapar à 
perseguição da polícia, cortaram o Cazenga duma ponta à outra, apanharam a 
Estrada do Catete e dirigiram-se resolutamente para o Palanca, onde, segundo 
tinham planeado em segredo, deveria terminar o cortejo de casamento de Rui 
Carlos Caposso e Leonilde Ferreira da Silva. 
 Para os recém-casados, aquela viagem estava a ser um trilhão de vezes 
pior do que a descida de Dante ao inferno.  (…) cruzaram as piores imagens 
de degradação e miséria que é possível conceber, que homens e mulheres só 
se adaptam devido à incrível capacidade de sofrimento e aviltamento do ser 
humano. (MELO, 2001, p.137-138)  

 

 Os cavalos impõem uma mudança de olhar para a cidade, os noivos horrorizados veem 

a miséria que, possivelmente, sabem que existe, mas da qual esquivam o olhar. No momento 

em que escolhem priorizar a ostentação de sua riqueza, eles acabam por ter acesso a espaços 

que contrastam com o que desejavam ver. A precariedade está presente nos lugares que 

percorrem, numa paisagem que junta homens, mulheres e retratos da miséria, como se os 

cavalos desejassem mostrar para o casal que a riqueza que possuem se dá em detrimento da 

vida dessas pessoas, que resistem e sobrevivem nesse espaço de pobreza e miséria. 

 A Luanda de João Melo é um reflexo da Luanda real, uma cidade muito rica, o centro 

do país, onde funciona o jogo político, onde áreas luxuosas convivem com a pobreza e a miséria 

da maior parte da população. O contraste entre esses espaços é experienciado pelo casal, que 
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adentra no lugar onde pobreza e miséria se espelham no abandono e descaso como os quais os 

lugares parecem ser tratados: 

 

Moradias a cair aos pedaços, águas podres alagando as ruas esburacadas, 
autênticas montanhas de lixo espalhadas por todos os lugares, restos de tudo 
o que antes fora algum equipamento eventualmente prestável, carros velhos, 
ferragens, contentores abandonados, chapas de zinco, madeira ou pneus, 
alimentos apodrecidos, dejectos orgânicos de todo o tipo, asquerosos animais, 
como ratos, cães esquálidos e galinhas infelizes – toda essa triste realidade 
lhes entrava pelos poros da pele e pelo cada vez mais temeroso coração como 
um autêntico pesadelo. (MELO, 2001, p.138) 

 

 Os espaços em que a população pobre vive são assim descritos, com os dejetos da cidade, 

lá está o que já não serve para parte privilegiada da população. Lixo, carcaças, tudo que já não 

serve, que julgam que deve ser escondido. Joseph Ki-Zerbo afirma que “[a] miséria é a anulação 

da escolha. E hoje, na África, as pessoas têm cada vez menos escolha” (KI-ZERBO, 2006, p. 

30). É a impossibilidade ou possibilidade de escolhas a diferença que separa os personagens 

das narrativas, criando a Babel desigual e sobreposta de João Melo. Quanto maior poder 

aquisitivo, mais possibilidades de escolha. Já os mais pobres e os que vivem na miséria agem a 

partir da necessidade e de sua possibilidade de resistência.  

 

3.2 A outra cidade 

 
— Eu sou o que fizeram de mim. O teu país. 
— Outros sofreram tanto como tu e continuaram 
honestos e dignos. Humanos... O país é de todos e 
não deve ser culpado pelos erros dos seus filhos.  

Pepetela 
 
O inimigo diz 
que o país tem toda culpa 
como se os países fossem homens  

Nicanor Parra 
 

 O primeiro trecho em epígrafe traz uma das falas finais do romance Se o passado não 

tivesse asas, de Pepetela. Assim como em “Tio, mi dá só cem” e “O feto”, os contos que 

analisamos a seguir, o romance traz personagens jovens, que tiveram a sua família e vidas 

destruídas pela guerra civil. Nas três narrativas, os personagens se refugiam na capital. As três 
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histórias levantam o mesmo questionamento: eles são o que o país os possibilitou ser. Mas tanto 

o romance quanto os contos não eximem a ação do sujeito, afinal, o país é também quem nele 

vive. Dessa forma, em ambos os textos a violência se presentifica de diversas formas, sempre 

representada por pessoas que ocupam ou adentram os espaços analisados a seguir. 

 O conto “Tio, mi dá só cem” é narrado em primeira pessoa, nele um narrador 

protagonista conta a sua história para um homem que passa na rua, ao qual chama de tio. O fato 

narrado é todo desenvolvido em apenas um parágrafo, sem quaisquer divisões. A falta de 

interrupções demarca um nervosismo na fala e também a confusão que todos os acontecimentos 

trazem para a vida desse narrador. O encadeamento e por vezes a confusão de ideias expressam 

a forma complexa pela qual os pensamentos e acontecimentos se conectam na mente do 

personagem. Tal concatenação faz com que o texto seja composto por uma série de descrições 

de ações que se deram no passado e que explicam o presente. 

 O narrador de “Tio, mi dá só cem” é um morador de rua, ele fala de sua vida na rua e o 

que levou até ali, dos caminhos percorreu para chegar até a vida nas ruas de Luanda. Em nossa 

análise, teremos como foco a perspectiva da rua como um lugar de habitação. A rua enquanto 

espaço de habitação não preenche as lacunas de uma casa, a qual pode trazer proteção e o 

desenvolvimento do indivíduo. A rua, ao contrário disso, torna a vida de quem ali habita 

vulnerável, onde o medo, a miséria e a violência se presentificam. 

 Os espaços representados no conto transparecem a crise da sociedade contemporânea, 

exposta através da brutalidade das descrições. O conto se passa na capital, Luanda, mas também 

traz descrições espaciais e situações vividas em uma província do Bié. A partir de 

representações de uma cidade e sociedade assoladas pela pobreza e pelo caos causado pela 

guerra civil, há a apresentação de espaços que refletem os problemas da cidade e da sociedade 

representadas. 

 

(...) o olhar que perscruta a cidade à procura de respostas e de “leituras” de 
seu espaço ou sua representação na literatura, defronta-se com ruas 
metaforizadas e becos de linguagem, acabando por percorrer estradas de 
signos que se bifurcam em leituras ideológicas e se desdobram em novas 
esquinas, sempre a exigirem do pesquisador a atenção para que não se deixe 
levar pela sedução que assalta muitos leitores: a busca do documental, ou seja, 
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a tendência de buscar na cidade da escrita as ruas e personagens da cidade 
extratextual. Sob essa perspectiva, nosso esforço concentra-se em procurar 
aquela por detrás das imagens que se mostram, aquelas que se ocultam ao 
tentar captar uma “leitura do intervalo” (…) ou seja, apreender a tensão criada 
entre a formalização estética e a história de um lado, e os valores sociais 
veiculados na obra literária por outro. (MACÊDO, 2008, p.20) 

 

 O conto apresenta um reflexo do real e a partir da análise espacial podemos observar 

como a ficção mostra uma possibilidade de leitura do que é representado. O texto revela uma 

realidade cortante e que converge com as consequências de violências que se deram em razão 

da disputa por poder político, porém, a partir do conto, não temos uma descrição do que ocorreu, 

mas sim um olhar sobre tais processos. 

 As consequências são apresentadas no texto, os combates não são representados, e sim 

os impactos das disputas para a vida dos civis. Desse modo não é retratado o processo, mas o 

que provocou na esfera social, com modificações na dinâmica das cidades e sociedade. O 

protagonista e sua família são vítimas da violência de um bando que invade a comunidade onde 

vivem. A partir dessa primeira violência, uma série de violências definem sua trajetória e os 

caminhos que trilha. 

 

Muito extensa, a guerra civil em Angola destruiu grande parte da infraestrutura 
física e da estrutura social do país, provocando movimentos maciços da 
população, tanto de dentro como de fora do território nacional. Alguns dados 
sobre o ano que precedeu o término da guerra civil em Angola, citados por 
analistas e pela imprensa, apontavam 1,5 milhão de mortos e mais de 2 
milhões de refugiados dentro e fora das fronteiras nacionais. Mesmo com o 
fim da guerra, as condições de vida da grande maioria da população angolana 
ainda continuam sendo extremamente precárias e ainda são visíveis dentro do 
território angolano consequências diretas dos conflitos, como por exemplo, o 
elevado índice de minas terrestres espalhadas pelo interior do país – grande 
responsável pelas migrações internas, principalmente em direção à capital, 
Luanda. (...) Dentro da perspectiva do deslocamento interno, outro problema 
de grande relevância é o caso crônico de pessoas que se deslocaram 
maciçamente do interior para as cidades por conta da carnificina e da fome 
que assola o interior do país, causando assim o aumento da demanda por 
alimentos, medicamentos e outros serviços, aumentando a carga sobre um 
Estado já extremamente precário. (HAIDÚ, 2009, p. 160-161) 

 

A guerra modificou e destruiu a vida de muitas pessoas. O fato real, a guerra civil, é 

utilizado como um motivador de acontecimentos que movem a narrativa ficcional, que retoma 

fatos passados ligados à guerra para que o presente seja explicado. 
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 Já na sua primeira fala, o narrador explica a sua história, procurando fazer com que o 

olhar receptor o veja além de um tipo social miserável e fragilizado, mas como alguém que 

tinha uma vida digna e que ainda possui características construídas no período em que não 

morava nas ruas. Para tal, retoma acontecimentos de seu passado, reconstruindo fatos ocorridos 

antes de ir morar nas ruas de Luanda: 

 

eu sei contar, tio, também andei na escola, cheguei até na quarta, a bê, cê, dê, 
um, dois, três, quatro, num é assim tio, é assim sim senhor, não ri, foi o meu 
professor é quem disse, lá no mato adonde eu estava antes de vir aqui em 
Luanda como deslocado, uns dizem que é deslocado, outros porque é 
refugiado, essas palavras nós no mato na nossa escola mesmo nunca ouvimos. 
(MELO, 2001, p.31) 

 

 Ao começar a contar a sua história, o narrador procura falar de onde vem, não atrelando 

a sua identidade apenas a rua. Para tal, fala de sua escola, do que aprendeu, como uma forma 

de se desvincular da tipificação feita pelo homem com quem conversa. A tipificação faz com 

que os sujeitos tenham um padrão, nesse caso espera-se do indivíduo características ligadas à 

violência e a miséria em que vive. Stuart Hall afirma que: 

 

De acordo com esse argumento, então, os limites simbólicos são centrais para 
toda a cultura. A marcação leva-nos, simbolicamente, a cerrar fileiras, 
fortalecer cultura e estigmatizar qualquer coisa que seja definida como impura 
e anormal. No entanto, paradoxalmente, também faz com que a diferença seja 
poderosa. (...) Assim o socialmente periférico está, com frequência, 
simbolicamente centrado. (HALL, 2016, p.157) 

 

 Ao falar de sua história e que vida possuía até ali, o narrador trata de suas 

particularidades, conferindo a si a humanidade a ele negada naquele espaço, reivindicando 

respeito. O personagem expõe que nem sempre viveu em Luanda, mas sim na zona rural do 

país, onde podia usufruir de direitos básicos como a educação. No trecho, o personagem assume 

a sua condição, enquanto refugiado ou deslocado, mostrando o seu lugar de pertença, e 

apontando a vida nas ruas como uma condição imposta por fatos passados. 

 O narrador expõe a miséria da vida nas ruas, suas carências e as possibilidades de 

sobrevivência de quem vive nesse espaço: “só aqui mesmo é que andamos a comer, ai, estás a 
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rir tio, num ri então, tu não sabes que tem comida de refugiado, de deslocado, de roto, e 

esfarrapado, de desgraçado, lhe procuramos todas as noites nos contentores, lutamos, nos 

aleijamos, encontramos mesmo boas coisas” (MELO, 2001, p.31-32). 

 O trecho expõe os tipos sociais que vivem na rua, primeiro aponta questões relativas ao 

deslocamento e depois temos as características relacionadas à miséria. Os moradores de rua lá 

vivem pela impossibilidade de acesso a uma vida melhor. Em razão da invisibilidade social, 

podem ser classificados como subalternos, termo cunhado por Gayatri Spivak. Segundo a 

estudiosa, o subalterno pertence às “camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos 

modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da 

possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante” (SPIVAK, 2014, 

p.13-14), ou seja, os subalternos são os que vivem à margem da sociedade, sem mobilidade e 

sem poder de ação. Os substantivos utilizados na descrição dos indivíduos que vivem na rua 

expõem a forma marginalizada como são vistos. 

 Os moradores de rua, segundo o narrador, se alimentam do que encontram nos 

contentores, do lixo produzido pela sociedade privilegiada, o que lhes cabe são os restos 

considerados sem valor para os outros. A forma como obtém subsistência torna evidente a 

diferenciação desses sujeitos para o resto da sociedade a qual tem acesso aos direitos básicos. 

A condição de ter esse lixo como a única forma de se alimentar mostra como os personagens 

estão inseridos em uma sociedade desigual. Segundo Boaventura de Sousa Santos a sociedade 

é estratificada por linhas invisíveis e problematiza: 

 

As distinções invisíveis são estabelecidas através de linhas radicais que 
dividem a realidade social em dois universos distintos: o universo ‘deste lado 
da linha’, e o universo ‘do outro lado da linha’. A divisão é tal que ‘o outro 
lado da linha’ desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, e é mesmo 
produzido como inexistente. Inexistente significa não existir sob qualquer 
forma de ser relevante ou compreensível. Tudo aquilo que é produzido como 
inexistente é excluído de forma radical porque permanece exterior ao universo 
que a própria concepção aceite de inclusão considera como sendo o Outro. A 
característica fundamental do pensamento abissal é a impossibilidade da 
copresença dos dois lados da linha. Este lado da linha só prevalece na medida 
que se esgota no campo da realidade relevante. Para além dela há apenas 
inexistência, invisibilidade e ausência não-dialéctica. (SANTOS, 2009, p.32) 
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 Para tratar da distinção entre metrópole e colônia, Santos explica como a sociedade é 

estruturada. Podemos pensar na divisão do espaço citadino, traçando um paralelo com sua teoria. 

A divisão dos direitos e das formas de subsistência, explicitadas pelas formas de sobrevivência 

adotadas pelos moradores de rua, mostram que a sociedade é sectária. Os sujeitos que habitam 

nas ruas são expostos às condições que esse espaço lhe oferece, não tendo direto à alimentação, 

à proteção e além disso são invisibilizados pela sociedade, que não lhe dá voz e tira-lhe a 

humanidade. 

 No primeiro excerto do conto aqui apresentado, nota-se o descaso da sociedade diante 

dos indivíduos em situação de rua, quando ao ouvir a história do jovem o transeunte ri, sua vida 

e suas necessidades são tratadas com descaso. A invisibilidade dessas pessoas é um traço que 

marca a vida neste espaço. A rua é um lugar de passagem, os que nela passam geralmente não 

têm em atenção quem ali vive, ou mesmo preferem não os ver. A sua condição nas ruas traz a 

invisibilidade e a falta de atenção da sociedade, que não quer lidar com os problemas e o 

sofrimento destes que consideram os Outros. Esses sujeitos vivem e resistem apesar do não 

lugar dedicado a eles na sociedade. 

 Sobre a forma de obtenção de alimentos, o narrador diz 

 

às vezes encontramos coisas boas, carne de vaca moída que as vezes nem é 
preciso lhe mastigar mais, é só engolir e pronto, pedaços de pão todos 
esburacados parecem levaram tiros, latas de cerveja, latas de gasosa, latas de 
sardinha, latas de atum, latas de feijão, latas de frutas, latas de doce, tantas 
latas, tantas, que eu acho que o mundo é uma grande lataria, o problema é só 
os ratos, os cães, os gatos, os sacanas são mesmo atrevidos, temos que lhes da 
berrida. (MELO, 2001, p.32) 

 

 Na rua, os sujeitos lutam com os animais pelos alimentos. A sujidade e a busca pelas 

necessidades básicas os forçam a viver a partir dos seus instintos, como se estivessem em uma 

outra sociedade – e vivem, separados pelas linhas abissais, agem de acordo com as suas 

necessidades físicas. Por isso na rua igualam-se aos animais na busca por alimentos. Em meio 

a necessidade não agem de acordo com as normas sociais ou com o que é considerado civilizado, 

porque agem em razão de sua sobrevivência. Tal condição é explicitada no poema “O bicho”, 

de Manuel Bandeira. 
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O bicho 

 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem. 
(BANDEIRA, 1970, p. 196) 

 
 No poema, assim como no conto, vemos o sujeito em situação de rua sendo retratado. 

Sua vida em meio à sujidade e à forma de vida animalizada, marcada pela busca voraz por 

alimentos, tendo como única possibilidade o resto do produzido pela sociedade. O narrador se 

identifica como animal para falar de si quando diz “eu sou um bicho, eu sou um bicho, tio, um 

bicho desgraçado” (MELO, 2001, p.33). Em uma sociedade excludente, há a invisibilização de 

tais indivíduos, a única coisa que pode ser produzida para eles é o já não necessário, o 

descartável. A falta de oportunidades e de direitos básicos como alimentação, moradia e 

saneamento básico faz com que os indivíduos obedeçam aos instintos a procura de alimentação 

e na satisfação de necessidades físicas e também para se proteger. Na rua não há proteção, quem 

nela vive, vive com medo, sem a poder se proteger, lidando sempre com a possibilidade de 

alguma ameaça ou violência, pronto para reagir a tais ações. 

 A rua se revela também como um espaço onde toda a sujidade do mundo pode acontecer. 

O que deve ser escondido dos meios sociais e do espaço sacralizado da casa tem seu espaço na 

rua, onde a imoralidade não é julgada. No conto, o encontro sexual do muata com a jovem 

representa essa possibilidade de vivência do espaço urbano. Na rua, em lugares escondidos, o 

que não se quer mostrar para a sociedade é vivido. 

 
Deixei o muata manobrar o carro com as luzes apagadas, encostar mesmo nas 
pedras, desligar o motor, dei um tempo, contei nas minhas mãos até dez, então 
aproximei-me do carro quase sem respirar nem pisar no chão, também sei 
caminhar em cima das águas como Cristo, o padre que falou, cheguei assim 
no vidro, bati uma vez, o tipo não abriu, bati duas vezes, a mesma coisa, pensei, 
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esse cabrão não me conhece, só porque é muata acha que eu sou burro ou o 
quê (MELO, 2001, p. 33) 

 

 Em Angola é chamado de muata um homem abastado ou mesmo de grande importância. 

O muata escolhe a rua para viver o que mantém oculto em seus meios sociais, não considerando 

que os espaços em que se esconde são ocupados por outros indivíduos, por isso surpreende-se 

com a abordagem violenta do narrador, a qual reflete o medo e a agressividade da vida das ruas. 

Ao mesmo tempo que o protagonista causa medo, ele tem medo. A partir da brutalidade, forma 

como enxerga possível a sobrevivência na rua, aborda o muata, porém o quadro muda quando 

enxerga uma situação de violência: 

 

berrei então no muata, o kinjango dele continuava fora das calças 
completamente murcho, todo ele mole, indigno de qualquer menção, põe essa 
merda pra dentro, porra, se não capo-te aqui mesmo esta hora, xé, meu, a tua 
mulher sabe que você estás aqui com sua neta, essa miúda tem idade pra ser 
tua neta, a tua mulher sabe (MELO, 2001, p.33-34) 

 
olhei-lhe bem, parecia um animalzinho perdido na floresta, podia ser minha 
irmã, tio, eu desde que vim de Luanda por causa da guerra não sei mais onde 
estão as minhas irmãs, mas aquela garina bem podia ser minha irmã, de 
repente me deu vontade de chorar, não sei se o tipo reparou mas eu agi mais 
rápido, apontei a pistola em direcção da miúda e disse tu ficas aqui, vá, sai do 
carro, não tenhas medo porra, este cabrão não vai te fazer nada, se ele quer 
foder que foda a mulher dele lá em casa, vá garina, sai do carro, e tu, meu filho 
da puta, quieto, quieto se não dou-te cabo dos miolos agorinha-agorinha, de 
repente, tio, eu mesmo não sei explicar nada pois as coisas aconteceram muito 
de pressa (…) meu pulso estava firme, nem um tremor, tio, nem um remorso, 
tio, quando abri os olhos a cabeça do muata estava sobre o volante toda 
rebentada, o sangue jorrava-lhe da testa até o tapete formando um lago cada 
vez maior. (MELO, 2001, p. 35) 

 

 Ao matar o muata e libertar a jovem o narrador interrompe um ato de violência através 

de outro, mantendo o ciclo da violência impossível de ser corrompido. A frustração de não 

conseguir impedir a violência que o atinge, transforma-se numa força motriz para proteger a 

jovem, na qual enxerga uma inocência que também já está mutilada. Até então, ao relatar as 

violências sofridas, o protagonista mostra não ter nenhuma força de reação, porque não há um 

espaço de liberdade para tal, ele encontra-se em situações de opressão e imobilidade. Porém, 

ao reagir contra o muata, o protagonista encontra-se em um espaço conhecido, onde tem poder, 

seja pela arma em suas mãos ou pelo temor sentido pelo muata. 
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 Boaventura de Sousa Santos afirma que “[t]ransformar liberdade mínima em libertação 

implica a consciência de que os limites da liberdade não são nem naturais nem fixos; são, antes, 

impostos de forma injusta e suscetíveis de serem deslocados. Ganhar ou perder uma luta acaba 

sempre por ser um deslocamento de limites” (SANTOS, 2018, p. 106). O protagonista tem um 

ato não pensado, porque sua reação é impensada, feita pela necessidade. Ao se defrontar com 

uma situação de brutalidade, opta por devolver a brutalidade ao seu modo. Ao acessar a sua 

memória, o narrador enxerga no sofrimento da jovem, a dor vivida pela sua família. 

 

indivíduos e comunidades, ao se voltarem para o passado, podem ser 
incapazes de transmitir o aprendizado oriundo da experiência e da dor. A 
memória não obedece apenas à razão porque ela também, está relacionada, por 
um lado, a tradições herdadas, que fazem parte das nossas identidades e que 
não respondem a nosso controle, e, por outro, sentimentos profundos, como 
amor, ódio, humilhação, dor e ressentimento, que surgem, independentemente 
das nossas vontades. (ARAÚJO; SEPÚLVEDA, 2007, p. 98) 

 

 A dor e humilhação sofridos ao longo da sua trajetória manifestam-se ali no escuro da 

rua, o ressentimento não se transforma em aprendizado, mas em uma atitude de reconhecimento 

da violência sofrida e reação a outras violências similares a sofridas pelos que amou. Sua ação 

não calculada funciona como uma forma de vingança, salvando a moça, o personagem observa 

uma forma de sentir-se menos injustiçado, assim “a memória da violência passada alimenta a 

violência presente: tal é o mecanismo da vingança” (TODOROV, 2002, p.201). 

 No momento da ação, o narrador se sente confuso e não consegue explicar suas ações, 

apenas acessa a sua memória para compreender o assassinato e o que levou até ali. Para tal, 

retoma as últimas lembranças da vida em sua comunidade. Aleida Assman afirma que “os 

espaços solidificam e validam a recordação, na medida em que a ancoram no chão” (ASSMAN, 

2011, p. 318). Assim, ao recordar do seu passado, o protagonista descreve tal momento: 

 

ouvi a voz da minha mãe, os gritos da minha mãe, o desespero todo da minha 
mãe quando os homens lhe violaram, um dois, três quatro, cinco, seis, depois 
lhes espetaram a baioneta na cona, lhe puseram gasolina e lhe incendiaram 
com fogo, eu e o meu irmão mais velho estávamos escondidos no capim atrás 
da casa, vimos tudo, queríamos socorrer a nossa mãe mas fugimos, fugimos, 
fugimos até que encontramos a tropa, desde então costumo escutar a voz da 
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minha mãe na cabeça, surge assim de repente, nos piores momentos, quando 
tenho mais vontade de morrer (MELO, 2001, p.37) 

 

 O narrador se lembra do que viveu nos momentos em que sente medo, se sente 

fragilizado. A zona rural, onde vivia, transforma-se no lugar que simboliza a violência sofrida 

e que se reflete no trauma. Os momentos com a sua família são apagados e dão lugar ao terror 

que a guerra trouxe para a sua vida. A violação da mãe é a última lembrança que se mantém, 

por isso foge como uma forma de abandonar essa violência, afastando-se do que esse espaço 

passou a representar. 

 
meus irmãos andavam só à toa, parados, sem fazer nada, eu perguntava estão 
à espera do pai mas eles não respondiam, o olhar deles era branco, pareciam 
mulojes, as minhas irmãs se arrastavam no chão cheias de ranho, moscas, 
lágrimas, era a fome, tio, o mundo lá em Chitepa era só fome e silêncio, só 
ficaram velhos e crianças, as mulheres que escaparam de ser violadas como 
minha mãe foram sequestradas em plena luz do dia, os homens diziam vou na 
lavra e desapareciam, então tomei uma decisão, não espero mais mesmo, bazei 
no avião da PAM e pronto. (MELO, 2001, p. 38) 

 

 Chitepa, a vila na província do Bié, passa a simbolizar a dor e a desesperança. A 

destruição feita pelos bandos é representada pelos olhares e figuras tristes dos irmãos. A vila é 

representada pela figura das pessoas, que assim como o lugar, tiveram suas vidas destroçadas. 

Ir para Luanda, para capital, que antes representava o sonho de conhecer o mar, passa a ser a 

única opção possível. O personagem não pensa na sua escolha, a faz em razão da necessidade. 

 
meus dois irmãos menores, eu olhei pra eles e disse qualquer dia vou em 
Luanda ver o mar, eles riram pois sabiam o nosso velho jamais que ia deixar, 
mas nesse dia entrei no avião da PAM como refugiado, ou deslocado, sei lá, 
vim mesmo aqui em Luanda, o meu pai ninguém tinha notícias dele, parece 
tinha ido na lavra há três dias, mas ainda não voltara no dia que entrei no avião, 
comecei a berrar os meus pais lhes mataram nos bandidos, mi levem só, eu já 
não tenho mais pais. (MELO, 2001, p. 36-37) 

 

 Ao perder tudo que tinha, o personagem vai para Luanda. Retomando o sonho de ver o 

mar, ele vai viver na Ilha de Luanda, a forma como comumente é conhecida a Ilha do Cabo. A 

sua escolha de espaço de moradia nas ruas traz os resquícios do menino que em Chitepa sonhava 

em conhecer o mar. Já agora na capital, vive em uma cidade muito distante da sonhada, a 

Luanda da miséria, da invisibilidade e da desilusão. A mudança de espaço não interrompe o 
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ciclo de violências, que continua afetando a sua vida. Sua experiência na cidade é de presenciar 

a indiferença, a solidão e o abandono. Na cidade não tem nada e nem ninguém, depende apenas 

de si. 

 
fiquei outra vez sem nada, sem pai, sem mãe, sem irmãos, não sei se sou 
deslocado, refugiado ou outra coisa qualquer, não sei se amanhã vou acordar, 
se hoje terei que matar outra vez, se a televisão vai aparecer, se os moços 
verdes virão, se a carrinha de sopa vai passar, é de mais tio, eu não aguento, 
mi dá só cem, tio, eu estou com bué de fome (MELO, 2001, p.39) 

 

 O narrador encerra o diálogo falando de como a solidão se faz presente em sua vida. A 

dor que viveu e a forma como resiste na cidade lhe traz a imprevisibilidade, marcada pelo medo, 

pela brutalidade e também a solidão. Sobreviver é lidar de forma impensada com o que pode 

estar por vir, conseguindo reagir e lidar com a perda que o persegue e determina a sua trajetória. 

 O conto “O feto” também é protagonizado por um jovem, nesse caso, uma adolescente. 

Assim como em “Tio mi dá só cem” a vila em que vivia no passado dá lugar às ruas da capital. 

A narrativa é estruturada a partir da fala da narradora personagem, ao explicar a sua disposição 

espacial e o que a levou até o lugar e o momento em que se encontra. A personagem conta para 

um repórter as razões que a fizeram chegar até ali. No momento da narração, a personagem está 

na rua, ao lado do lixo e do feto que acaba de abortar, trazendo uma imagem brutal que explicita 

uma dimensão da cidade em que o abandono e a desigualdade social definem a vida das pessoas. 

 O discurso da narradora não tem interrupções, sendo todo o texto estruturado por apenas 

uma frase que acaba no fim do conto, logo, é em um só fôlego que o fato narrado se desenvolve, 

começando na página 141 e terminando na página 149. Trata-se uma fala extensa e sem 

interrupções que torna evidente o desespero da personagem, embora não haja atravessamentos, 

nota-se, pela falta de pausa, o nervosismo e uma necessidade de justificar-se e mostrar a 

crueldade a qual está exposta e como esta resulta no abandono do feto, o que lhe parece ser a 

única opção possível. 

 O discurso não é direto, embora inicialmente siga uma cronologia, há inúmeros retornos 

temporais, voltando aos momentos de agressão física, prostituição, e as razões que a levaram à 

prostituição. A narradora busca sempre se justificar, transparecendo a vergonha e a culpa. A sua 
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agonia se justifica diante da exposição de sua problemática, que nos é apresentada já nas 

primeiras linhas do conto: “É verdade mesmo, esse feto que está aí no chão esvaindo-se 

totalmente no meio do lixo era meu mesmo sim senhor, pra que vou mentir então, não preciso” 

(MELO, 2001, p. 141). 

 A personagem tem medo, há uma sobreposição do medo à esperança que resultam na 

impossibilidade de criar expectativas. Através da rememoração, ela reconstrói a sua história e 

expõe o que a levou até então, buscando saídas e formas de deixar de ocupar o espaço em que 

se encontra. O retorno ao passado também atua como uma forma de procurar uma razão para o 

que viveu até então e o que vive no momento da narração. 

 Jogar o feto no lixo também é uma forma de retribuir a violência que tem sofrido 

sistematicamente, a protagonista vê o ato como uma forma de vingança: 

 

jamais me vinguei dos homens que tem me feito sofrer, a não ser ontem 
quando joguei esse feto que está aí n lixo para ser comido pelos ratos, baratas 
e cães, pra quê mentir então se não preciso disso, eu sou puta, a minha mãe é 
que escolheu esse destino pois não podia morrer à fome (…) como puta fodo 
com todos os homens desde que me paguem, se alguns deles não me pagarem 
só me resta mandar-lhes mentalmente para a puta que lhes pariu e rogar-lhes 
pragas terríveis, mas que nunca chegam a concretizar, portanto, esse filho 
mesmo não sei como é que apareceu, deve ser inveja de alguém porque eu e 
minha mãe ainda não morremos de fome (...). (MELO, 2001, p. 146) 

 

 Não ter o filho é uma forma de fazer justiça em uma vida repleta de injustiça. O feto não 

é observado de uma forma romantizada, ele é um produto das agressões vividas pela 

protagonista. Sua relação com o ser que gerou reflete o medo e a necessidade de se desvincular 

desses processos de violência. 

É com esse quadro inicial que o espaço urbano começa a ser retratado no conto. Uma 

paisagem não é formada apenas pelas construções ou pela natureza que a compõem, mas pelas 

pessoas e agentes que nela circulam e a transformam, no conto é a presença dos indivíduos que 

define o espaço. A personagem que tem 15 anos e acaba de fazer um aborto encontra-se na rua, 

ao lado do feto no lixo. A partir do conceito de paisagem acima apresentado, o espaço descrito 

é formado por cinco elementos, a princípio: a narradora, repórter, o feto abortado e o lixo, onde 

ele se encontra. Trata-se de uma paisagem com poucos elementos, mas que gera uma série de 
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questionamentos e significados, pois o que a priori é uma crueldade, mostra-se uma reação a 

agressões, em uma situação na qual há duas crianças em vulnerabilidade: o feto e a criança que 

o carregava. 

 O professor da Universidade Federal do Mato Grosso, Ozíris Borges Filho, afirma que 

o espaço realista apresenta-se quando “o espaço construído na obra assemelha-se à realidade 

cotidiana da vida real” (BORGES FILHO, 2008, s/p). Em “O feto” há a construção do espaço 

realista, que procura retratar as ruas luandenses durante a guerra civil, explicitando a violência 

e a crueldade que a sociedade vivia nesse período histórico. 

Na cidade, os habitantes são os construtores e também observadores do 

desenvolvimento, do cotidiano urbano, são, então, espectadores e agentes na multiplicidade de 

movimentos que constroem a realidade urbana. A Luanda representada é composta por ações 

que acontecem dentro da cidade e também ações que levam a personagem até a capital, 

mostrando o papel político e o imaginário construído em torno da metrópole. A capital é o centro 

político e econômico do país, por isso os conflitos em outros espaços afetam o lugar, que se 

configura como um local de refúgio em razão de sua riqueza e da possibilidade – que no conto 

mostra-se ilusória – de reconstrução da vida após os danos da guerra civil. 

Enquanto a guerra civil destruía os povoados e a vida dos que nele viviam, os centros 

urbanos tornavam-se os espaços mais seguros, trazendo a possibilidade de recomeço e de uma 

fuga da violência. Tal processo de migração torna a cidade superlotada, pois há um aumento 

crescente no número de pessoas que lá procuram refazer suas vidas e, nesse novo lugar, sem 

família e acesso ao trabalho ou formas dignas de recomeçar, passam a viver na miséria. 

A pesquisadora e professora de literatura na Universidade de Brasília, Regina 

Dalcastagnè, afirma que “as cidades, então, muito mais que espaços de aglutinação, são 

territórios de segregação” (DALCASTAGNÈ, 2003, p. 19). Com os refugiados a disparidade 

social fica ainda mais evidente, o número de pessoas que integram a burguesia privilegiada é 

pequeno e inabalável, enquanto cresce a quantidade de indivíduos pobres ou que vivem na 

miséria. É nesse espaço de desigualdades que ação narrada se desenvolve, onde a esperança 

pouco dura e logo se transforma em desilusão. 
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A violência iniciada com a guerra civil não acaba com a mudança para o centro urbano. 

O filósofo Tzvetan Todorov afirma que “uma vez introduzido na História, o mal não desaparece 

com a eliminação de seu agente principal” (TODOROV, 2002, p. 198). Luanda torna-se o 

espaço de extensão desse mal, assim o fio da violência parece inquebrável, pois ela é inerente 

às condições sociais as quais a personagem está exposta, fazendo dela vítima de uma trajetória 

de violências. Razões como a guerra, a estruturação da sociedade, o sistema capitalista, e as 

reverberações da globalização incidem sobre sua trajetória. Boaventura de Sousa Santos 

problematiza: 

 

Vivemos num tempo de guerra, um tempo de guerras declaradas e não-
declaradas, regulares e irregulares, internas e imperialistas. A maior parte das 
vítimas de violência não está ativamente envolvida nos conflitos, sendo, por 
isso, inocente. As sobreposições de fatores que causam esse sofrimento 
generalizado são inúmeras, tornando menos cara a dicotomia entre opressores 
e oprimidos e os juízos éticos e políticos do sofrimento. Uma das formas 
possíveis de abordar o problema do sofrimento é começar-se pelas 
consequências em vez de começar pelas causas. (SANTOS, 2019, p.35) 

 

 A estrutura do conto obedece a esse esquema, no qual não são expostas as causas da 

guerra, nem mesmo às causas do capitalismo, da violência ou do abuso, o que temos no conto 

é a apresentação das consequências de todos esses males. 

 A fuga da família se dá em razão de uma disputa política, que ocasionou a guerra civil. 

Com os saques, violações, invasões, violência física e mortes, a família da protagonista é 

obrigada a ir embora de sua terra. O texto reflete o impacto da guerra nos povoados em Angola, 

assim é estabelecida uma das relações entre o real e ficcional no conto, e é esse fato que cria 

situações que fundamentam a premissa inicial que motiva o conflito central do conto. A guerra 

civil em Angola durou cerca de 27 anos, com algumas interrupções. No período, parte da 

população sofreu com a destruição das cidades e dos povoados, morte de civis inocentes, 

famílias destruídas. 

 A história é contada por uma adolescente de quinze anos, que a pedido da mãe começa 

a se prostituir para sustentar a si e a sua família na metrópole. No texto “Globalização e Ubantu”, 

o filósofo Magobe B. Ramose discute a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a partir 
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do momento em que sua subsistência deixa de ser obrigação de uma figura masculina próxima. 

O estudioso utiliza o termo feminilização da pobreza para problematizar a falta de 

oportunidades de emprego e formas de subsistência para as mulheres, afirmando que a 

 

[p]rostituição ou “a indústria do sexo tornaram-se uma alternativa positiva 
para um número crescente de mulheres” (Kelsey, 1995: 292), constituindo-se 
assim num escudo contra a violenta agressão do fundamentalismo econômico. 
Mas esta defesa parece ser, com frequência, uma causa perdida, face à 
intensificação da globalização liberal, que trouxe consigo a feminilização da 
pobreza. (RAMOSE, 2009, p. 148) 

 

A prostituição é apresentada pela mãe como uma forma de sobreviver, quando o que 

restou da família está à deriva. A situação mostra uma face perversa das ruas da cidade, pois 

trata-se de uma criança, que começa a se prostituir aos 13 anos. A prostituição infantil como 

uma única forma de sobrevivência retrata a vileza de quem se satisfaz com esses corpos, como 

a personagem salienta “os homens não são homens são bichos”, trazendo uma crítica à 

exploração sexual infantil e o comportamento animalizado dos homens com quem mantém 

relações sexuais. 

 A prática da prostituição infantil era comum em Luanda no período em que a narrativa 

se desenvolve, e há um termo comumente utilizado para nomear as meninas que exerciam essa 

prática: catorzinhas. O substantivo catorzinha se popularizou a partir de uma música do grupo 

Tabanka Jazz, proveniente de Guiné-Bissau. O texto “De catorzinha a manga dez”, do Jornal 

de Angola, explica o termo e o contexto em que foi popularizado: 

 

O assédio sexual é um mal que atravessa o planeta. Faz parte do esquema geral 
da corrupção. Tem maior incidência nas sociedades em crise. Os homens 
endinheirados ou com poder de recrutar aproveitam a carestia de vida das 
jovens raparigas, para obter vantagens sexuais em troca do emprego ou por 
mero prestígio de predador sexual. Este fenómeno, em Angola, esteve muito 
tempo conotado com a expressão “catorzinha”. Hoje, virou “manga de dez”. 
Não que o termo, correspondente ao inglês “teenager”, tenha algo de 
pejorativo. Foi o povo que o criou. (JORNAL DE ANGOLA, 2018, s/p) 

 

Vejamos como a narradora é levada à prostituição: 
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a minha mãe chegou um dia perto de mim, me abraçou, me pôs no colo, parece 
a caminhada lhe tinha mudado, envelheceu, ficou embora triste, cansada, 
todos os dias só esperava a porrada, mas naquele dia me pôs no colo, me falou, 
filha é melhor você começar a arrumar tua vida, de noite começa a ir na cidade, 
traz algum dinheiro pra gente comer, é melhor, filha, é melhor, eu tinha treze 
anos, quase não tinha chuchas (...). (MELO, 2001, p.142) 

 

 A mãe, antes de pedir para que a filha se prostitua, oferece um último momento de afeto 

e atenção, própria da relação de proteção e cuidado entre mãe e filha, como uma forma de 

despedida da relação e da infância. É um momento de ruptura, no qual a protagonista vive o 

aconchego da maternidade enquanto é direcionada a se prostituir, há, então um tensionamento 

entre afeto, necessidade, culpa e violência que estão presentes nessa relação entre mãe e filha. 

 Com a ida para a cidade e com a vida miserável que tem nesse espaço, a relação entre 

os membros da família muda, como um reflexo da brutalidade sofrida, a aparência da mãe se 

modifica pelo cansaço e a impossibilidade de cuidar da família. Além disso, não podendo se 

revoltar com a sociedade e com quem lhe causa a miséria, o pai reproduz as agressões que 

sofreu no seio familiar, tendo como alvo a mãe da narradora, assim, mais uma vez o mal se 

perpetua. 

 Entre as razões para a mudança de comportamento do pai estão a perda dos filhos, da 

família que construiu e da dignidade. Ramose afirma que a formação da família nos padrões 

ocidentais é uma das armas do mercado na produção de mais força de trabalho, explicando que 

é a partir da formação estrutural da família que as relações de poder dentro do núcleo familiar 

se dão, nas quais o homem, o pai, é o provedor. Tal construção perpetua a ideia de que trabalho 

não atua apenas como forma de sustento, mas como algo que traz dignidade e honra ao homem. 

Com todas as perdas que a família sofre, o pai perde a possibilidade de cuidar da família, e se 

entrega ao ciclo da violência: 

 

o meu pai não trabalha, de manhã fica só a olhar lá muito longe, o coração 
dele ninguém sabe onde está, de tarde vai na praça chupar caporroto, de noite 
todos os dias porrada na minha mãe, os meus dois irmãos desapareceram na 
guerra (...). (MELO, 2001, p. 141) 
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 A casa presente na memória da narradora era formada pelos que nela viviam, e pelas 

relações que com eles estabelecia. A sua família foi desestruturada pela guerra e pela fuga para 

a capital, a casa e a estrutura familiar já não podem ser recuperadas, porque os irmãos já se 

perderam – ou mesmo morreram – e a relação harmoniosa com os pais já não pode ser refeita. 

É impossível voltar a casa porque os laços anteriormente construídos pela família foram 

desfeitos, pois as perdas e as mortes destruíram seu lar. 

 No processo de rememoração, o primeiro lugar para qual a narradora retorna é a sua 

casa no mato, onde vivia harmoniosamente com a sua família. Em um momento em que se vê 

exposta a violência, ela recorre à casa e ao construto de segurança e aconchego que, para o 

espaço do lar, foi reservado em suas lembranças, assim, ao menos em sua mente é possível 

retornar para o que lhe remete paz e segurança. A necessidade dessa busca do lar expõe seu 

desespero e, como nada no presente lhe traz confiança e segurança, na busca de um passado 

tranquilo que ela consegue enxergar em uma vida anterior, perdida e irrecuperável, como vemos 

na fala da personagem: 

 

porque é melhor ir no Ministério, porque, porque, porque, puta que pariu e 
esses porquês, o que é que eu vou fazer, é melhor mesmo voltar na nossa casa 
no mato, mas como se a nossa casa do mato não tem mais, desapareceu como 
meus irmãos, só tivemos mesmo tempo de carregar algumas imbambas, cada 
um para o seu lado, mas minha mãe nunca que me deixou, o meu pai 
encontramos à frente, olhamos pra trás e vimos o fogo a subir, subir (...). 
(MELO, 2001, p. 140-141) 

 

 O lugar onde vivia com a família não é especificado, mas a breve descrição denota a 

diferença da vida nesse lugar para a vida que posteriormente a protagonista terá na cidade. A 

vida na grande metrópole é muito diferente da vida no mato, o senso de comunidade se desfaz 

dando lugar a multiplicidade de pessoas que buscam sobressair, resistir ou mesmo sobreviver 

na cidade. 

 No mato, ela pode viver a infância, mas é forçada a fugir deste espaço de proteção para 

um espaço de exploração. A diferenciação, o estranhamento e a repulsa pela vida em Luanda 

são descritos pela narradora: “desde que chegámos do mato estamos totalmente abandonados, 

não conhecemos ninguém, olhamos a toda a volta e este lugar não reconhecemos as árvores, as 
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casas as sombras, eu tinha que aguentar, eu continuo aguentando, há dois anos estou nas ruas” 

(MELO, 2001, p.143). A cidade lhe é estrangeira, com esse lugar não cria vínculos, porque é 

onde “aguenta viver”. Na capital não há afeto, não há ninguém e nem mesmo há razões para se 

prender ou tornar aquele lugar familiar, porque é o lugar onde cresce a dor, onde o fio da 

violência é fortalecido. 

 A descrição da narradora é carregada de emoção, e por isso se atrapalha nas formulações, 

perdendo-se nos porquês e nas questões que a levam ao desespero. A impossibilidade de 

encontrar as razões que a levaram até ali explicitam o estado de vulnerabilidade em que se 

encontra, revelando sua confusão. Logo no início do trecho a protagonista pensa em pedir ajuda 

ao governo, representado pelo “Ministério”, como um pedido de socorro, mas não leva adiante, 

porque não reconhece formas de se sentir protegida pelo Estado. 

 O retorno para casa através da memória figura como uma necessidade quando a vida 

parece insuportável, no momento de total desalento. A segurança da casa no mato, na qual 

compartilhava os dias com a sua família, contrasta com a violência do presente, resultando em 

uma falta de esperança, porque a narradora sabe que o retorno para esse lugar seguro é 

inalcançável, por isso a casa é retomada da única forma possível, pela lembrança, em sua breve 

descrição. 

 A casa do mato e sua perda são retomadas muitas vezes ao longo da narrativa, como 

uma forma de mostrar o início do ciclo de violências, como em “deixo fazer tudo, também o 

que querem que eu faça se a minha casa do mato lhe incendiaram na guerra, o fogo destruiu 

tudo, a memória do meu pai, a coragem da minha mãe” (MELO, 2001, p.145) e “desde que tive 

que abandonar às pressas a minha casa do mato nunca mais pude ter sonhos” (MELO, 2001, 

p.146). 

 As cientistas sociais Maria Paula Nascimento Araújo e Myrian Sepúlveda dos Santos 

afirmam que “os homens tecem suas memórias a partir das diversas formas de interação que 

mantém com indivíduos” (ARAÚJO, SEPÚLVEDA, 2007, p. 96). Para a narradora, a memória 

da casa é resgatada junto aos laços afetivos que lá eram cultivados. A casa não é retomada pela 

sua constituição física, mas pelas pessoas que tornavam essa edificação um lar. “A memória 
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individual revela apenas a complexidade vivenciada por cada um” (ARAÚJO, SEPÚLVEDA, 

2007, p. 96), por isso, ao retomar a casa, a narradora retoma as interações que ali se davam, 

porque a casa é também o que a sua família lhe proporcionava: afeto e proteção. 

 Quando começa a se prostituir, a narradora percorre espaços diversos da cidade, à 

procura de um lugar em que se sinta menos desprotegida, passando por alguns bairros da capital: 

 

os homens gostaram de mim, brancos, pretos, mulatos, tudo, primeiro fiquei 
na Ilha mas não gostei, tenho medo do mar, fui na Baixa, não gostei, tem muita 
luz, depois no Trópico, também não gostei, tem muita confusão, por último 
me fixei mesmo perto do Largo da Maianga, gostei, lá não tem muitas putas, 
é mais calmo, alguns homens ficam menos envergonhados pois ali ninguém 
lhes vê, tem muitos carros parados, tem árvores, parece assim que eles estão a 
espera da mulher ou da namorada ou de algum amigo mas nada, estão a 
procura de putas (MELO, 2001, p.142-143) 

 

 Na construção do espaço realista temos elementos e espaços existentes em Luanda. Os 

dois primeiros lugares citados pela narradora ficam na faixa litorânea da cidade e são lugares 

destinados ao turismo. O mar que assusta a protagonista, assim como a vida ganhando dinheiro 

nas ruas são elementos que fazem parte de sua vida na cidade. Já a sua repulsa pela Baixa, local 

com grande concentração de pessoas, transparece a vergonha de viver nessas condições, ela não 

quer ser vista. O Trópico é uma referência ao Hotel Trópico, um hotel de luxo que fica no bairro 

de Ingombota, um bairro central, região também litorânea, frequentado pela camada 

privilegiada da população. A personagem evita a profusão de pessoas, o que chama de 

“confusão”. 

 A narradora se fixa no Largo da Maianga, lugar mais afastado das praias, onde sua 

imagem já não contrasta tanto com a dos clientes e acredita poder ser confundida com uma 

mulher ou namorada. É na multidão de pessoas humildes ou de classe média, classe na qual 

antes se reconhecia, que ela espera não ser reconhecida como prostituta. A personagem tem 

aversão pela capital, negando o vínculo e conhecimento, porque é um espaço percorrido e 

compreendido para a prática da prostituição. Vejamos o trecho a seguir: 

 

dormi com uma amiga também puta como eu, na manhã seguinte quando 
cheguei em casa a minha mãe recebeu-me na porta e deu-me um abraço 
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silencioso e forte, depois disse filha tem aí um pedaço de pão, eu preferi dormir, 
fiquei três dias sem ir na cidade, não queria mais ser puta, alguns dizem que 
somos comerciantes do sexo (...). (MELO, 2001, p. 144) 

 

 No trecho, nota-se a veiculação do espaço urbano à prática da prostituição. Estar em 

casa é estar segura, sem a possibilidade de ter de ser “puta”, já nas ruas, ela inevitavelmente 

deve voltar para a vida que deseja abandonar. 

 Temos a dimensão de quão diverso é o espaço da cidade, a partir dos diferentes tipos de 

clientes que passam pela narradora: “fofo não queres um broche, vamos então dar uma volta, 

eu faço tudo, eles arrancam, brancos, pretos, mulatos, filipinos, coreanos nunca vi mas dizem 

que também há, até chineses” (MELO, 2001, p. 143). São muitos os tipos de homens que 

passam por ela, a cidade é diversa e os que compõem essa diversidade agem com crueldade. 

 Um outro espaço pela qual a personagem passa é o posto médico, onde faz o aborto. O 

tratamento que recebe ressalta afirmação de que ela é vítima também de uma sociedade violenta. 

A partir da ação desta sociedade que violenta e se aproveita de quem é fraco e não tem poder a 

cidade é depreendida pela narradora. Vejamos o trecho a seguir: 

 

só sei é que ontem minha mãe me levou ao posto médico onde fizeram uma 
raspagem a sangue frio, eu ia morrendo, não sei porquê não morri, porra, 
berrei desalmadamente como as cabras que o meu pai desventrava lá no mato 
antes de virmos na cidade, o feto é esse mesmo sim senhor, lhe joguei no lixo 
ontem mesmo de noite, não queria que me vissem, quem é que descobriu, o 
que é que a rádio e a televisão estão a fazer aqui se a morte de um feto não é 
notícia, sobretudo tratando-se de um feto angolano, pois como está a vida em 
Angola é melhor morrer dentro da placenta do que sobreviver e ter que sofrer 
como eu e a minha mãe estamos a sofrer (...). (MELO, 2001, p. 147) 

 

 Um outro elemento presente no espaço inicialmente apresentado é o repórter com quem 

a narradora conversa. Com a presença do rádio e da TV tem-se uma outra dimensão do espaço. 

A capital é um lugar em que o sofrimento gera interesse do outro, o sofrimento alheio é 

consumido em meios de entretenimento. Em A sociedade do espetáculo, Guy Debord afirma 

que o espetáculo é uma ferramenta de submissão dos homens que já foram submetidos 

totalmente pela economia, apresentando-se como mais uma forma de desenvolvimento 

econômico de uma parte privilegiada da sociedade. A presença do entrevistador no espaço 
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evidencia um processo de espetacularização do sujeito subalternizado. Toda a sua trajetória 

marca a sua submissão e seu lugar de explorada pelo sistema econômico. A mídia veicula sua 

história, expondo o horror de sua vida como uma forma de obtenção de lucro. A veiculação da 

história apresentada pela mídia segue o mesmo modelo que a própria narrativa ficcional, ela 

não trata da guerra ou do flagelo social que o capitalismo causa, a mídia busca as consequências 

de todo esse mal. 

 No último trecho apresentado, uma outra dimensão do espaço ocupado é trazida: Angola. 

Até então a repulsa da narradora se dava em sua relação com a capital, Luanda. Nesse trecho 

ela abarca todo país como um espaço de sofrimento. A sua experiência mostra que habitar no 

país é padecer, por isso para ela é melhor não nascer do que viver o horror. Gerar mais um 

angolano, em suas condições sociais, é gerar mais alguém destinado a sofrer e ter como vivência 

cotidiana a miséria. 

 Ao espaço principal da narrativa, por fim, juntam-se padres que deveriam ter 

sentimentos de piedade, cuidado e alteridade, mas encorpam o coro dos que julgam a moça. A 

vida na cidade é repleta de normas morais, um lugar em que a cultura ocidental é mais enraizada, 

os valores da família e da religião se expressam como estruturadores dos pequenos núcleos 

sociais. O abandono social é questionado pela narradora: 

 

vão rezar por mim, obrigado mas deviam ter feito isso quando alguém praguejou pra 
que esse feto aparecesse na minha barriga, felizmente já resolvi o problema, agora o 
feto está aí no lixo a ser filmado pela televisão, o meu feto vai ser famoso, será que 
vão-me dar algum por isso, era bom, talvez eu pudesse finalmente deixar de ser uma 
comerciante do sexo, faria a minha mãe sorrir outra vez, construiria uma nova casa 
do mato para o meu pai, mandaria todos estes jornalistas e padres para a raiz da mais 
profunda puta que lhes pariu (...). (MELO, 2001, p. 148) 

 

 Através da fala que se dá em afirmações seguidas de digressões arma-se um quadro 

repleto de sentimentos e elementos que compõem esse espaço: o medo, a violência, a desilusão, 

resquícios de esperança, a pena, o aproveitamento e o desespero. 

 A partir da percepção de que é impossível retornar para casa que a narradora recorre ao 

mínimo possível da casa que ela pode ter, o colo da mãe e o mesmo colo que procura é que a 

leva para a prostituição. Nas situações em que se sente violentada, é para o colo da mãe quer 
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retornar “eu só queria correr, fugir outra vez, ir no colo da minha mãe, voltar na nossa casa do 

mato” (MELO, 2001, p. 143). Os seus desejos aparecem de forma crescente, sempre em um 

movimento de afastamento da situação presente e do espaço que ocupa. As opções de 

distanciamento encontradas pela narradora são expressas gradativamente, como formas 

diferentes de uma possível fuga. Primeiro a personagem pensa em correr, ação que ocasionaria 

apenas um afastamento temporário, já a fuga seria a possibilidade de realmente sair do espaço, 

e da situação em que se encontra. A fuga é seguida pelo colo da mãe, o que remete a uma ideia 

de total afastamento do medo e vulnerabilidade em que se encontra, pois representa o que o 

cuidado materno pode oferecer: proteção e afeto. 

 O colo da mãe aparece como uma metáfora da casa, porque o ventre da mãe é a primeira 

morada do indivíduo, o seu primeiro espaço de proteção. O colo é o lugar próximo ao ventre, 

onde há a gestação. 

 

O termo “útero” ou “ventre” é símbolo da mãe, análogo à caverna, reflecte 
uma necessidade de ternura e de protecção. Segundo Bachelard o ventre é uma 
imagem de repouso, aponta para a intimidade, a profundidade. O ventre é 
comparável a um laboratório, um lugar de transformações, onde a força do 
calor facilita as modificações. Todavia, se o ventre é sinónimo de refúgio, 
também simboliza uma vertente devoradora. Nesta perspectiva, seria uma mãe 
que conservaria os filhos num estádio infantil, que travaria o seu 
desenvolvimento espiritual. (AUGUSTO, 2007, p. 43) 

 

 A casa e o útero podem ser relacionados, porque ambos transformam e protegem o 

indivíduo. No espaço da casa, o indivíduo pode retornar a um estágio infantil, porque ali se 

permite ser cuidado e viver a fragilidade. No conto, essa é uma determinante importante, porque 

a protagonista é uma adolescente que aos 13 anos, na cidade, perde a sua inocência e a 

possibilidade de viver a fragilidade e de ser cuidada. Na cidade é ela quem provê, quem cuida. 

 A segunda gestação do sujeito é na casa, pois é nela que nos formamos como seres 
sociais. 
 

A casa é um meta-símbolo, em primeiro lugar, porque ela substitui o útero, em 
suas funções de proteção, sendo uma extensão e um reflexo da maternagem. 
Em segundo lugar, porque, ao fazer isto ou por fazer isto, isto é a simbolização. 
A maternagem é tanto a fonte da simbolização quanto configura o primeiro 
símbolo. Devido a isto, a casa permanece como uma espécie de símbolo 
original: pois denota a origem-útero-terra-caverna-montanha e conota a vida 
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relacional que está na origem do psiquismo humano. A casa como categoria 
estético-antropológica: o ornamental. (RAHINOVICH, 1997, p. 39) 

  

Elaine Pedreira Rahinovich, ao comparar a casa e a maternidade, afirma que o útero é 

nossa primeira morada: ele é o primeiro lugar de conforto, formação e cuidado. Ao unir a 

imagem da casa à da maternidade, Bachelard diz que “mais também do que uma comunhão de 

ternura, há aqui uma comunhão de força, concentração de duas coragens, de duas resistências” 

(BACHELARD, 1989, p. 227). Para poder traçar a ideia de proteção que a casa traz, o estudioso 

compara a casa ao ventre, porque esse simboliza o espaço que forma, transforma e cuida. E é 

no colo, próximo ao ventre, que o filho consegue sentir-se protegido novamente. Por isso o colo 

é a casa a qual a protagonista recorre, pois é um microcosmos da casa perdida. Mas esta casa é 

negada à protagonista, e, apesar disso, não culpabiliza a mãe, que também sofre com a violência: 

 
a minha mãe mesmo é quem me mandou na rua mas não vale a pena lhe 
condenarem só à toa, aqui mesmo no nosso contexto quem é que pode atirar 
pedras nas costas dos outros, ela já não aguentava mais, desde que chegámos 
do mato vida dela é só levar porrada do meu pai (...). (MELO, 2001, p. 141) 

 

 Por fim, após pedir o colo da mãe, a personagem pede um retorno para seu lar, o que 

não poderia apagar a vida na cidade, mas a tiraria da vida que é obrigada a ter em Luanda. Ter 

a casa como lembrança e recorrer a ela no momento limítrofe é também uma forma de lembrar 

que um dia já teve cuidado e de se manter firme. Lembrar da casa é ter com o que sonhar, sonhar 

com um passado que já parece bem distante e de resistir ao presente. 

 A imagem do útero como proteção e da mãe como protetora, ou seja, do ventre como 

primeira morada do homem, traz ainda uma outra questão quando tratamos de “O feto”: a 

mesma personagem que recorre à maternidade à procura de cuidado, acaba de ter um filho que 

deixa na rua. Essa mãe que está exposta à violência reconhece que não pode ser a morada desse 

feto: 

 

É verdade mesmo, esse feto que está aí no chão esvaindo-se totalmente no 
meio do lixo era meu mesmo sim senhor, pra que vou mentir então, não preciso, 
eu não queria esse canuco, seria mais um só para me atrasar a minha vida, 
além disso, quem é mesmo o pai dele, não sei, eu sou puta, fodo com todo 
mundo, brancos, pretos, mulatos, filipinos também (...). (MELO, 2001, p. 141) 
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 Ao mesmo passo que a personagem procura por proteção, ela nega proteção ao feto pois 

é impossível dar algo ao qual não se tem acesso. Ela já não tem a estrutura que a casa e a família 

poderiam oferecer, e, além disso, vê o filho como um resultado da vida como prostituta. A 

gravidez atrapalha sua vida porque a impede de fazer os programas e a criança com pai 

desconhecido viveria exposta a mesma miséria que ela e sua família. Ter um filho, cuidar de 

uma criança é oferecer para uma nova pessoa o mesmo destino de pobreza e desesperança. 

Porém, no fim do texto há um resquício de esperança, quando diz “eu só quero paz, quero 

sentar-me no teu colo e adormecer como antigamente quando estávamos no mato antes da 

guerra chegar, quero sossego e tranquilidade, quero regressar de novo para o interior da tua 

placenta, mãe” (MELO, 2001, p. 148-149)  

 Mais uma vez de forma gradativa é expresso o desejo de retorno à casa. Primeiro numa 

tentativa de reconstruir a casa que um dia teve e, por fim, o retorno para casa onde jamais teve 

algum tipo de exposição e se esteve totalmente protegida, o útero materno. 

 
3.3 Fora da cidade 

 

 O espaço, como já dissemos, é um dos elementos fulcrais na construção de uma narrativa. 

As representações espaciais apresentam um conjunto de possibilidades de leitura, trazendo uma 

série de informações. Como analisamos obras formadas por contos, há a predominância da ação, 

logo o espaço é apreendido a partir das relações estabelecidas pelos sujeitos a esse elemento da 

narrativa, ou seja, como habitam esse espaço, quais sentimentos nutrem por este, como os 

espaços definem suas trajetórias, ou seja, as possíveis interações entre espaço e indivíduos. 

 Nos contos dessa divisão, vemos personagens que idealizam as formas de viver no 

espaço e encontram, no imaginário que têm de Luanda, formas de ter esperança. São sujeitos 

que se deslocam e dentre os espaços que percorrem está a capital angolana, terra em que se 

fixam ou desejam se fixar.   
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O terceiro conto da obra em análise recebe o nome de sua protagonista, Natasha, uma 

mulher russa que vai para Angola viver com seu amado, Adão Kipungo José. A história é 

contada por um narrador que se espanta ao se deparar com Natasha nas terras angolanas.  

Notamos ao longo do texto os contrastes que fazem parte da história do casal. Uma série 

de oposições são vistas na narrativa, que apresenta contrastes como Rússia e Angola, 

tranquilidade e movimento, negro e branco, homem e mulher, sexo e amor. Esses elementos são 

importantes na construção dos personagens e das relações que estabelecem com os espaços 

pelos quais transitam, seja no reconhecimento de si próprios, seja no modo como cada um vê o 

outro e a relação amorosa. 

 O texto é composto pelas observações do narrador e por relatos de Natasha e de seu 

marido, expondo três diferentes olhares para a história. O narrador fala separadamente com 

cada um, e com a junção dos diferentes depoimentos e dos comentários por ele tecidos a história 

do casal é reconstruída. Tais perspectivas evidenciam diferentes formas de descrição e de 

percepção do espaço, que nos apresentam olhares que refletem a miséria, o horror do pós-guerra 

e, também, a idealização e tipificação. 

Para compreendermos as formas opostas de apreender o espaço, vamos trazer um 

paralelo feito a partir de reflexões sobre o filme O paraíso deve ser aqui. O longa-metragem, 

escrito, dirigido e protagonizado por Elia Souleiman, tem como personagem principal o próprio 

cineasta que se propõe a fazer um filme sobre a Palestina, mas que não se passa lá. No filme, o 

cineasta vai para Paris e Nova York e, nesses lugares, encontra os mesmos problemas existentes 

em sua nação, como racismo, controle de imigração, política baseada em planos de guerra, 

miséria e violência. O filme nos leva a questionar a imagem estereotipada que é feita da 

Palestina, mostrando que a violência que esperam em uma obra que trata dessa terra pode ser 

encontrada em todo lugar, mesmo nos lugares de “primeiro mundo” percorridos por Souleiman. 

Dessa forma, o filme nos mostra que a desordem, a miséria e o estado de guerra não são 

exclusividades da terra do diretor. 

 A formulação usada pelo cineasta para retratar o espaço, que não particulariza o estigma, 

não é feita pelo narrador no início do conto. Ele, ao contrário de Elia, realça a inadequação de 
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Natasha e descreve a terra natal da personagem de forma idealizada, realçando diferença a fim 

de apresentar o flagelo do espaço angolano. A Rússia aparece, inicialmente, como um espaço 

de tranquilidade, que evoca boas lembranças e difere muito da primeira descrição de Angola. 

Logo, enquanto Elia mostra que a miserabilidade e violência está em todo lugar, o narrador do 

conto atribui essas características apenas a Angola. 

 Tal diferenciação é feita quando o narrador fala da Rússia como um lugar de paz e 

calmaria, mostrando que não compreende a escolha de Natasha. Vejamos a primeira 

apresentação da Rússia: 

 

Natasha Pugatchova deixou as ruas cobertas de neve, as conversas da avó 
sobre os ursos brancos de uma infância que ela não conhecia, as recordações 
do avô sobre os seus feitos na Segunda Guerra Mundial, os impraticáveis 
sonhos de suas amigas adolescentes e uma fria sombra que sem saber como 
nem porquê, se lhe infiltrava nos ossos. (MELO, 2001, p. 41) 

 

A descrição do lugar que a protagonista deixa para trás é composta por imagens, como 

as ruas cobertas pela neve, traços físicos que demarcam uma aparente calmaria, representada 

por elementos alvos. O mesmo tipo de descrição é repetido na página seguinte, como uma forma 

de reafirmação do que representa um lugar de paz e conforto: “Deixaste tudo, a translúcida 

visão da neve, o aroma dos ciprestes, a presença calorosa e tutelar dos avós, os ursos brancos, 

os extraordinários sonhos juvenis” (MELO, 2001, p. 42). As duas descrições carregam uma 

ironia formulada a partir de um exagero das ideias de pureza e paz que as acompanha. 

 Com esse trecho, vemos que espaço também é descrito a partir dos laços afetivos e 

costumes. Os indivíduos são modificados pelos espaços e, também, o modificam e compõem, 

Michel Collot discute a ocupação como forma de apreensão espacial: 

  

[a] paisagem não é um puro objeto em face do qual o sujeito poderá 
se situar numa relação de exterioridade, ela se revela numa 
experiência em que sujeito e objeto são inseparáveis, não somente 
porque o objeto espacial é constituído pelo sujeito, mas também 
porque o sujeito, por sua vez, encontra-se englobado pelo espaço. 
(COLLOT, 2012, p. 13) 
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Logo, segundo o narrador, o que a protagonista abandona não é só um país mais frio e sem 

conflitos, mas um espaço em que tinha apoio e afetividade. 

Uma outra forma de observarmos esses espaços, é a partir das imagens opostas.   

Segundo Michel Collot (2012), uma das formas de percebermos uma paisagem é a contrapondo 

com outras imagens que dela diferem. As descrições da Rússia são trazidas para realçar a 

incompatibilidade da protagonista com Angola, o que é reiterado com a apresentação do espaço 

luandense. 

 

Só se pode falar de paisagem a partir de uma percepção. Com efeito, 
diferentemente de outras entidades espaciais, construídas pela intermediação 
de um sistema simbólico, científico (o mapa) ou sociocultural (o território), a 
paisagem define-se inicialmente como espaço percebido: ela constitui “o 
aspecto visível, perceptível do espaço”. Mas, se essa percepção distingue-se 
de construções e simbolizações elaboradas a partir dela, e exige outros 
métodos de análise, seu aparente imediatismo não deve fazer esquecer que ela 
não se limita a receber passivamente os dados sensoriais, mas os organiza para 
lhes dar um sentido. A paisagem percebida é, desse modo, construída e 
simbólica. (COLLOT, 2012, p. 11) 

 

Enquanto na Rússia é cercada da família, em Angola encontra-se sozinha, na Rússia 

vive sob cuidado e em Angola é ela quem cuida dos filhos sozinha, a paisagem fria e 

“translúcida” dá lugar ao colorido do chão de terra batida do bairro popular. A seguir, veremos 

o trecho em que o narrador descreve o momento em que viu Natasha pela primeira vez. Para 

pontuar seu estranhamento, ele localiza a personagem e expressa como a paisagem lhe parece 

construída por opostos: 

 

Devo confessar aos leitores, aqui, que quando conheci Natasha Pugatchova, 
não acreditei, francamente, no que estava a ver. Ela caminhava a pé ao lado da 
Estrada do Catete, na direcção do bairro da Terra Nova (nome diga-se nada 
condizente com o seu aspecto), com um enorme bidon de água na cabeça. Não 
era a única, claro: uma quantidade enorme de mulheres, jovens e crianças (…) 
igualmente carregando na cabeça ou empurrando bidons de água de diversos 
tamanhos formatos e cores, cruzava-se com ela em várias direcções, em filas 
desordenadas e irregulares, formando uma espécie de rosa-dos-ventos 
fantasmagórica. Se fosse possível deixar de me sentir pessoalmente envolvido 
por aquele cenário miserável, assumindo diante do mesmo um mero 
posicionamento estético, eu poderia pensar, simplesmente, que se tratava de 
um filme italiano pós-guerra, com a diferença que a tez dos figurantes era 
claramente mais escura (…). Foi por isso, justamente, que a figura de Natasha 
Pugatchova me chamou a atenção, de uma forma inaudita. (…) abri bem os 
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olhos e a acompanhei a trajetória daquela jovem completamente branca e loira, 
com toda pinta de eslava, de vestido florido colado às curvas insinuantes do 
corpo, embora sem rabo, chinelo de plástico e um bidon metálico carregado 
de água na cabeça, até perdê-la de vista. (MELO, 2001, p. 43-44) 

 

Na primeira apresentação de Luanda, o lugar é percebido a partir das pessoas que nele 

circulam, tendo como ponto de referência Natasha, o narrador observa o contraste de sua figura 

alva com os diversos elementos constitutivos do espaço. A diferença, ressaltada por sua raça, a 

destaca como o ponto de referência, e o espaço que parece ser habitual para o narrador (que ali 

faz caminhadas matinais) passa a ser notado em sua totalidade. O deslocamento das pessoas e 

a razão para tal denunciam a falta da água, um problema estrutural que atinge, principalmente 

as camadas menos favorecidas da sociedade luandense. Paul Ricoeur afirma que 

 

[a] investigação sobre o que significa “lugar” encontra apoio na linguagem 
comum que conhece expressões como localização e deslocamento, expressões 
que costumam vir em pares. (…) O corpo, está aqui absoluto, é o ponto de 
referência do acolá, próximo ou distante, do incluído e do excluído, do alto e 
do baixo, da direita e da esquerda, do à frente e do atrás e de outras tantas 
dimensões assimétricas que articulam uma tipologia corporal não desprovida 
de algumas valorações éticas, ao menos implícitas, por exemplo, a da altura 
ou do lado direito. (RICOEUR, 2007, p. 158) 

 

 Pugatchova caminhava pela Estrada do Catete e o bairro da Terra Nova, situados no 

distrito de Rangel, espaços em que há uma série de carências. A pobreza é expressa não só pela 

localização, mas também pela descrição dos sujeitos que compõem a paisagem. A associação a 

um cenário pós-guerra evidencia os possíveis olhares cansados, as roupas gastas e a pobreza 

das mulheres em questão. A paisagem denuncia a falta de acesso e vidas duras, vidas de pessoas 

que resistem. A falta de água encanada recursos e a apresentação do bairro como um lugar onde 

não há acesso aos direitos básicos. 

 Nesse trecho, se inicia a dissolução da particularização do flagelo, pois apresenta 

similaridade entre espaço angolano e europeu. Assim, a miserabilidade caracteriza também 

outros lugares, expondo uma semelhança observada através da identificação da violência e das 

ideias de resistência e força. 
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 A destruição da cidade e sua destruição também são expostos a partir da descrição da 

casa de Natasha, que degradada e destruída pela miséria atua como uma alegoria da capital: 

 

Depois de dois dias de investigação, dei de caras com a casa da Natasha, no 
fundo de um beco qualquer da Terra Nova, tortuoso, esburacado, cheio de 
poças de água e de uma série de montes de lixo coroados por bandos de moscas 
de um verde-azulado intenso, que nem sequer se dignaram afastar-se à minha 
espantada e temerosa passagem. Quem, como eu, assistiu ao inexorável 
aviltamento sofrido pela cidade, após a sua libertação, já devia estar prevenido, 
mas mesmo assim consegui sobressaltar-me: com seu ar miseravelmente 
desgrenhado, a pintura completamente desbotada, cheias de fissuras, as portas 
e janelas todas descascadas e remendadas, a casa era um autêntico monumento 
à degradação. (MELO, 2001, p. 59) 

 

 O próprio narrador elucida que o ambiente reflete a degradação da cidade, que nos anos 

de guerra civil foi afetada e que guarda um passado cheio de fissuras e remendos. Tais 

rachaduras vistas na casa também metaforizam o relacionamento de Adão e Natasha, repleto de 

mágoas, silenciamentos e mentiras. Natasha, mesmo depois de desilusões, brigas e mentiras, 

mantém o relacionamento, que resiste. E por que não dizer que a relação do casal traz uma 

alegoria da construção de Angola pós independência? A partir de um ideário e sistema político 

que os países partilhavam, Angola lutou pela independência, o que foi feito negando 

particularidades, junto a mentiras, que construíram um país como a casa de Natasha, fraturado, 

cheio de fissuras, mas que resiste. 

A narrativa traz dois movimentos, o de estigmatização do espaço angolano em relação 

ao russo e, depois são reveladas semelhanças entre os dois lugares. O segundo movimento é 

bem próximo ao visto no filme de Suleiman. A miséria que o narrador aponta como 

característico do território angolano, também faz parte da descrição que, posteriormente, 

Natasha faz de sua terra natal: 

 

Naquele tempo, a situação na União Soviética era muito complicada. As 
pessoas não tinham dinheiro e, mesmo que o tivessem, não havia praticamente 
nada nas lojas. Além disso, a liberdade era uma espécie de sonho 
extremamente distante e inalcançável. O próprio ar que respirávamos era 
policialesco, se é que posso usar essa imagem… O que vou dizer não significa 
que eu tenha qualquer; mas pra mim – e pra muita gente – tudo aquilo não 
podia – nós sentíamos que não podia – ter a ver nada a ver com o socialismo! 
Só havia uma solução: sair do país… (MELO, 2001, p. 50-51) 
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 Ao longo do texto, há uma reformulação da perspectiva pela qual a Rússia é descrita. 

Com a fala de Natasha, há uma dissolução do discurso dicotômico que o narrador propõe, pondo 

fim à imagem idealizada do país. O estado de guerra, a vigilância, a escassez fazem-se presentes 

nos dois lugares em que a protagonista fixa morada. O pesquisador e professor da Universidade 

de São Paulo Mário César Lugarinho afirma que 

 

Natasha fora atraída por Adão, revelara ao narrador, pelas estórias que lhe 
contava sobre o seu país, o seu passado e a sua genealogia, que lhe punha em 
contato com um espaço idealizado que contrastava com o seu próprio país em 
transformação. Adão se apresentara como um filho de caçador, com uma 
genealogia que remontava a família real da Lunda, abastado dono de 
fazendas... mas para ele eram apenas estórias, enquanto, para Natasha, era a 
oportunidade de segurança que o estado soviético, em corrosão, não poderia 
mais oferecer. A Angola idealizada pelas estórias de Adão oferecia-lhe pontos 
fixos de orientação, segurança e proteção. (LUGARINHO, 2017, p. 213) 

 

A dissolução da ideia de perfeição de uma vida anterior faz com que o narrador se 

desfaça de algumas ilusões que cria em torno da figura de Natasha, que até então é retratada 

como alguém que foi enganada, por isso se deslocou, não como alguém que ansiava por uma 

forma de fugir de sua terra. O discurso dicotômico do narrador, é, inicialmente, corroborado 

pelas justificativas de Natasha, que recaem na criação de estereótipos, no racismo e na 

tipificação. A mudança de Natasha para Angola é, a princípio, justificada pela fetichização do 

homem negro: 

 

Como é lógico, a primeira pergunta que se impõe é a seguinte: porquê 
que Natasha Pugatchova abandonou o cinematográfico cenário, 
embora demasiado branco e frio, que descrevi no início e desembarcou 
com todas as suas bagagens, mas totalmente desarmada, nesta terra 
infestada de negros, calor, mosquitos, guerras e epidemias? Na verdade, 
ele tem uma coisa preta que me deixou louca, tão diferente de tudo que 
eu conhecera antes e até do que eu esperava, as minhas amigas sempre 
me tinham dito, parece que os negros têm uma pila inacreditável, temos 
que experimentar, quando eu lhe perguntei ele não perguntou nem 
desmentiu, apenas soltou uma gargalhada meio despropositada. 
(MELO, 2001, p. 42) 
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 A estigmatização do homem negro é um dos elementos que refletem a ideia que a 

personagem cria do país africano. O angolano e Angola carregam um estigma e são vistos a 

partir de uma ótica fetichizada. O que as amigas e a própria protagonista esperam do órgão 

sexual de Adão Kipungo José vem de uma imagem construída do homem negro, na qual a 

performance corporal é ágil e atende a uma conformação viril. Em Cultura e representação, 

Stuart Hall problematiza a estereotipagem e para tal, traz uma série de exemplos dentre os quais 

está uma fotografia de Lindford Chistie e, ao refletir sobre a matéria da qual a imagem faz parte, 

o estudioso comenta a sua repercussão: 

 

 (…) foram efetuadas no contexto da publicidade negativa à qual ele foi 
exposto em alguns tabloides britânicos, muitos dos quais se apegavam a 
reproduzir uma piada vulgar, não explícita, mas amplamente reconhecida, à 
custa de Christie – que o short de Lycra justo que ele vestia revelava o tamanho 
e a forma de seus genitais. Um dia após ele ter conquistado a medalha de ouro 
nas Olimpíadas, O jornal The Sun concentrou-se, nesse detalhe. O atleta foi 
objeto de várias provocações dos tabloides sobre a proeminência e o tamanho 
de sua “lancheira” – um eufemismo aceito de forma tão literal por umas 
pessoas a ponto de ele ter sido abordado por uma empresa que desejava 
comercializar suas lancheiras com base em sua imagem! 
Eu me senti humilhado. (…) Minha primeira reação foi perceber que isso era 
racismo. Aqui estamos nós, estereotipando um homem negro. Eu consigo 
aceitar uma boa piada. Só que ela apareceu um dia após eu ganhar o melhor 
prêmio que um atleta poderia ganha (…) (The Sunday Independent, 1995). 
Esse é o objeto de uma fantasia generalizada, diz Fanon, que se fixa no negro 
em função dos seus órgãos genitais. “As pessoas não mais percebem o Negro, 
mas apenas um pênis; o negro está eclipsado. Ele tornou-se um pênis” (Fanon, 
1986, [1952]: 170). (HALL, 2016, p.147) 

 

 Ao expor as razões da mudança, Natasha traz um olhar racista para o homem negro. Ela 

apaga os vestígios de pessoalidade do seu amado para ter em primeiro plano o seu órgão sexual. 

Como vemos, sua perspectiva de hipersexualização do homem negro é um olhar partilhado 

entre ela e as amigas, o que explicita que tal discurso de apagamento do homem negro é 

partilhado no espaço em que viveu até então. Para que uma relação amorosa motive uma 

mudança de vida, espera-se que haja amor e respeito, e mesmo que esses sentimentos existam 

entre o casal, tais informações são sublimadas em razão do estigma social. 

Na edição do livro por nós utilizada, o conto ocupa vinte páginas do livro. Até a décima 

terceira página do conto todo retorno aos diálogos do passado que justificam a união se dão em 
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interações no momento do ato sexual. A cama, como reflete o Adão é o lugar onde verdades e 

inverdades são expostas, onde se diz o que é importante para o momento de satisfação do casal. 

É nesse ambiente sexualizado que cada parceiro constrói a imagem do outro. 

 José Kipungo percebe o apagamento de si em função do seu órgão sexual, mas acredita 

ser justamente isso que o traz respeito e a possibilidade de não estar no lugar do oprimido, mas 

sim de desejado pelo poder da sua masculinidade, simbolizado pelo grande falo. Para tal usa 

uma associação a uma arma, como se seu sexo fosse sua arma de afirmação, trazendo para o 

ato sexual uma associação à violência. Vejamos o trecho a seguir: 

 

tive de lhe dizer que o meu caralho era preto, sim, senhor, mas não era uma 
coisa, era um ícone da minha ancestralidade, uma perfeita demonstração de 
que a cultura africana não está morta (...), uma herança do meu pai, que era 
um grande caçador (...). (...) segurando-me o pau como se estivesse realmente 
a empunhar uma lança, desatava a dizer, freneticamente, uma série de coisas 
que meu domínio da língua russa não abarcava a totalidade, mas entre as quais 
a palavra África, África. Ainda pensei em dizer-lhe que Angola não é bem 
África, ou melhor, que Angola é uma outra África, que a África, na verdade, 
não é uma massa informe e grotesca. (MELO, 2001, p. 47) 

 

 Kipungo reafirma a visão racista de Natasha, fortalecendo, através do discurso, a ideia 

de que seu pênis representa sua cultura e força de sua terra natal. Tal associação diminui os 

costumes e a vida de povos, que são minimizados apenas ao desenvolvimento corporal, que, 

como salienta Hall sempre é associado à raça negra. O processo de apagamento do eu em razão 

da hipersexualização do homem negro é intensificado quando o continente é resumido a 

performance sexual de Kipungo. Tal forma de apagamento do sujeito e de uma cultura em razão 

da hipersexualização configura-se como uma forma de violência. 

Na esfera da raça, o texto apresenta uma outra forma de representação que diferencia o 

eu e outro, no qual Natasha é quem aproveita o corpo que “é feito” para lhe satisfazer, como a 

personagem menciona ao ser questionada: 

 

No princípio, realmente, tudo se resumia ao estranhamento sexual, mas hoje 
percebo que esse estranhamento correspondia em grande medida, àquilo que 
eu própria esperava, em função dos comentários das minhas amigas acerca da 
virilidade dos africanos. A verdade é que todos avaliamos os outros com base 
em determinados estereótipos. (MELO, 2001, p. 43) 
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 A construção tipificada do angolano vai além da associação a sexualidade, perpassando 

também pelas formas demonstração de afeto e por um comportamento farrista, como descrito 

no texto. A fala de Adão corrobora com tal imaginário, mas cabe ressaltar que o próprio não 

tem uma vivência de seu país, pois novo passou a viver na União Soviética. Órfão de guerra, 

José nunca vivera em Angola durante a vida adulta, tendo sido enviado para a Rússia pelo 

MPLA para estudar quando ainda era criança. Assim, até então, seu olhar para a angolanidade 

e para Luanda também se sustenta a partir de uma ótica ocidental padronizadora e fetichizada. 

 

[...] ele disse-me que o pai dele tinha sido um grande caçador numa província 
no leste de Angola, cujo nome não fixei com clareza. Na realidade, eu 
desconhecia completamente o próprio país. Segundo Adão, Angola era um 
país Africano que tinha sido colonizado pelos portugueses - um povo que eu 
também não conhecia muito bem…- com cidades seculares e, sobretudo, 
muitas riquezas: petróleo, diamantes, ouro, ferro. (MELO, 2001, p. 52) 

 

A idealização do espaço angolano, no imaginário de Natasha, é também construída pelas 

falas de Adão, que por não conhecer o lugar em que nasceu e pelo desejo de ter a amada junto 

de si “doura a pílula”, como o próprio personagem afirma. Tal construção de ideia de nação é 

permeada pela justificativa de que o país assim seria se não fosse “os que mandam”, referindo-

se aos burgueses e políticos. Cabe lembrar que até então o personagem vivia em outro lugar, 

partilhando de um ideal político e de um olhar utópico para a nação. Essa ilusão somada à 

vontade de ter a amada junto de si fazem com que essa pátria imaginada seja criada através do 

discurso. 

O primeiro contato de Natasha com Angola e com quem é o amado se dá através de um 

imaginário construído. Há um processo de desilusão quando Natasha passa a viver em Angola 

com Adão. Morando de favor na casa dos tios de Kipungo, percebe que Angola não é o país 

próspero pintado pelo amado. Mesmo com a decepção Natasha não retorna para seu país de 

origem, ela resiste junto ao seu marido e filhos nas terras angolanas. 
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Enquanto em “Natasha”, Luanda é o destino final da protagonista, que assume suas 

escolhas e vida na capital, em “O homem que nasceu para sofrer” temos um personagem que 

se desloca e se sacrifica em busca da felicidade sonhada. 

O conto “O homem que nasceu para sofrer” é dividido em nove partes. A história 

apresenta inicialmente o seu desfecho. O tom jocoso já se manifesta nas primeiras linhas da 

narrativa, a qual descreve onde e em que situação o protagonista se encontra: defecando em um 

avião indo para Lisboa em mais uma de suas tentativas de ter a felicidade em sua vida. 

 A trajetória do personagem apresenta-se como a continuidade de uma vida cheia de 

fracassos, nas quais as tentativas de viver melhor são sempre falhas. José Carlos Lucas é um 

homem que resiste, e por mais que tente alterar sua situação, sua vida é afetada por infortúnios 

de diversas ordens, ilustrativos de sua imobilidade social.  

 O filme vencedor do Oscar de 2020, Parasita, dirigido por Bong Jon-ho, conta a vida 

de uma família que, assim como o protagonista do conto, parece estar atada à imobilidade social 

e ao fracasso. No longa, após mais uma série de acontecimentos que os fazem retroceder e 

perder o que conquistaram ao decorrer do filme, um dos personagens, Kim ki-taek, fala para o 

seu filho, Ki-woo, que, embora façam tentativas para sair da situação em que vivem, para eles, 

pobres, planos e estratégias nunca realmente darão certo. Essa mesma lógica se aplica a 

trajetória de José Carlos. 

 Tanto no filme como no conto vemos um reflexo do capitalismo nas sociedades 

contemporâneas, em narrativas que reproduzem suas mazelas, representadas pela imobilidade 

social. O que pode parecer uma glosa atua como uma forma de mimetizar a vida regida por esse 

modelo econômico, assim, o trágico e o cômico dão o tom do conto, que se estrutura a partir de 

uma sequência de infortúnios. 

 

A narrativa, segundo Ricoeur é nossa maneira de viver no mundo (…) A 
produção da intriga, ficcional ou histórica, é a própria forma do conhecimento 
humano (…). (…) a mimèses não é apresentada como uma cópia estática, ou 
como um quadro, mas como uma atividade cognitiva, configurada como 
experiência do tempo, configuração, síntese, praxis dinâmica que, ao invés de 
imitar, produz o que ela representa, amplia o senso comum e termina no 
reconhecimento. (COMPAGNON, 2014, p. 128)  
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 A mimèses faz mais do que reproduzir, atua trazendo uma nova visão sobre o que 

representa. Toda vez que há uma releitura da vida em sociedade, o olhar para o objeto 

representado é contextualizado e recontextualizado, o que possibilita uma reflexão a respeito 

da organização social. João Melo faz uma releitura do real na qual o exagero traz o tom pitoresco 

para a narrativa. A ironia aqui é trabalhada a partir desse recurso, que procura ressaltar a falta 

de sorte do personagem. Todas as ações e possibilidades de felicidade que parecem lhe ser 

acessíveis mostram-se ser mais um engano, mais uma ilusão. Desse modo, tal recurso nos leva 

a compreender que não há sorte ou azar, mas sim a certeza de que planos e sonhos parecem 

irrealizáveis para alguém como ele. 

  Na obra de João Melo, vemos uma construção textual que trabalha com temas brutais 

e com o impacto que podem causar, sendo tais características alicerces para a força dos textos. 

Tais narrativas são construídas a partir de uma racionalidade que faz com que cada uma, a seu 

modo, traga universos de representação nos quais, em diferentes medidas, as tensões e a 

comicidade levam o leitor ao desconforto. Junto a isso, o choque da brutalidade faz com que a 

ação narrada de forma seca e crua possa trazer a intensidade necessária ao conto. 

 A comicidade faz com que a série de desastres vividas pelo protagonista possa ser vista 

com mais leveza, o que traz uma leitura mais fluida, mas não deixa de exprimir o pessimismo. 

O filósofo Kwame Anthony Appiah, em sua obra Na casa de meu pai, afirma que: “O pós-

colonialismo também se tornou, penso eu, uma condição do pessimismo. Literatura pós realista, 

política pós-nativista, solidariedade transnacional em vez de nacional. E pessimismo: uma 

espécie de pós-otimismo para compensar o entusiasmo anterior” (APPIAH, 1997. p. 216). O 

pessimismo é contraposto pelas tentativas do protagonista, que apesar de tudo que lhe acontece, 

resiste e tenta criar alternativas para ter a vida que idealiza. 

 A história começa apresentando o início do fim trágico e cômico, explicitados pelo lugar 

em que se dá: 

 

Tinha acabado de entrar no avião e, depois de ser acomodado perto de um 
casal de velhinhos, foi assaltado por aquela dor terrível, que nem lhe deu 
tempo de pedir à hospedeira o habitual uisquinho de que tanto gostava: 
levantou-se quase de um pulo e, tropeçando entre as pernas do casal de 
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velhinhos que chegou a assustar-se, mas apenas por um instante, correu para 
a casa de banho, sentou-se na sanita e começou a aliviar completamente a 
carga que levava no aparelho gastro-intestinal. 
Terminada a operação, que levou cerca de quinze minutos, premiu com 
satisfação o fluxómetro, para expulsar os pesados odores do exíguo 
compartimento, antes de proceder aos habituais cuidados higiénicos. De 
repente, entrou em pânico. Soergueu-se ligeiramente da pia, afastando as 
nádegas para um dos lados, a fim de espreitar pra baixo. Nada! A merda tinha 
desaparecido completamente! A sanita estava como nova, limpinha em folha! 
Não hesitou e pôs a própria mão no ânus, em busca de qualquer coisa. O seu 
desespero aumentou, pois apenas achou alguns restos líquidos da pasta que 
acabara de expulsar. Não tinha nada de sólido no cu, o que o deixou possesso. 
Pôs-se a bater nas paredes com as mãos ainda sujas da merda líquida, enquanto 
gritava: —Foda-se! Foda-se! Foda-se! (MELO, 2001, p. 74) 

 

 O momento decisivo para a dissolução da narrativa se dá quando José Carlos Lucas está 

num desconfortável banheiro de avião, onde perde tudo que conquistara até então. O espaço 

atua como uma analogia de toda a sua narrativa.  Seu fim começa a ser definido em um banheiro, 

um lugar apertado e dedicado apenas a deitar fora excrementos.  

 José Carlos, que nunca se arriscara tanto até então, vê que todos os seus esforços foram 

em vão. Justamente quando se encontra em trânsito, num espaço de fronteira para a nova vida 

que deseja ter, após ter planejado e trabalhado para ter uma vida melhor junto a mulher que ama, 

tem o momento de passagem de etapas de sua vida interrompido pela perda daquilo que mudaria 

a seu caminho, o que representaria o capital financeiro. O personagem é apresentado no vaso 

sanitário de um banheiro de avião, e assim como as fezes em que se vão os diamantes, que lhe 

garantiriam o sonhado futuro, são líquidas e disformes, líquida e disforme é também sua 

trajetória, com decisões e oportunidades impossíveis de reter.  

 Assim como acontece em Parasita, quando a chuva alaga a casa de Ki-woo e sua família, 

fazendo com que o esgoto atinja os personagens, as fezes também funcionam como uma 

representação do que é reservado para José Carlos. Tudo que parecia concreto então se 

liquidifica porque não há base nem estrutura social que alicerce seus anseios. O seu esforço por 

uma vida melhor vai embora sem mesmo notar e inicialmente sente um alívio, pois assim como 

as fezes, aquela riqueza não deveria mais estar consigo, não era destinada a ele. Depois de tudo 

que consegue conquistar o que lhe resta é o excremento. As fezes estão em suas mãos, e passam 
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a contaminar todo o ambiente em que se encontra, tudo o que toca fica repleto do que pode 

representar seu trágico fim. 

  Na segunda divisão do conto o narrador faz uma reflexão sobre a forma como o 

protagonista enxerga a vida. As voltas da vida, que são ininterruptas, parecem retornar sempre 

para o mesmo lugar e representam a sua imobilidade social e a aparente estagnação. Ao olhar o 

espaço em que se encontra, para o vaso sanitário e não ver vestígios de suas fezes e dos 

diamantes que nela estavam, o personagem compreende essa imobilidade. Vejamos como se dá 

tal percepção: 

 

o seu axioma preferido era aquele segundo o qual a vida dá muitas voltas. O 
que ele não sabia, contudo, é que as voltas da vida podem, na realidade, ser 
infindáveis. A roleta russa da vida tem-nos a todos seus prisioneiros, viciados 
ou não viciados, como eles podiam constatar agora, observando, com a 
expressão mais derrotada que o leitor puder imaginar, aquela pia 
completamente limpinha, sem qualquer vestígio de suas fezes… (MELO, 
2001, p. 75) 

 

 Após tal reflexão, o personagem faz uma revisão dos infortúnios da sua vida, localiza o 

fim de seu sonho, e, dialoga consigo mesmo, como se justificasse seu fim para amada “— Olha, 

Maria de Lourdes, olha para onde foi a nossa felicidade! Espalhada no espaço, misturada com 

merda, a não sei quantos quilómetros de altura!” (MELO, 2001, p. 76). Esse trecho evidencia 

o e quão longe está a felicidade, que lhe parece inatingível. Ela lhe escapa, não lhe é própria.  

 A inexistência dessa felicidade idealizada é questionada pelo narrador quando afirma 

que ter como o sonho a vida em família, com direitos básicos, emprego, amor e amizade não é 

para todos. Para ilustrar tal argumento, ele se refere à realidade de Angola e, posteriormente, a 

todos os povos, mostrando que a felicidade depende de capital financeiro, que não é acessível 

para todos. 

  

ser feliz é ter logrado um bom emprego, descoberto o amor da vida, trazido ao 
mundo filhos saudáveis e obedientes, conseguido manter, apesar de todas as 
makas, um núcleo de amigos prontos, como se costuma exageradamente dizer, 
para todas as ocasiões e, last but least [pomposa expressão, de matriz british, 
que quer dizer exactamente a mesma coisa que desquebra entre os angolanos, 
nome pelo qual é conhecido um povo ignorante localizado ao sul do Equador 
e que se está a matar a meio século], possuir ainda algum dinheirinho para 
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acudir às doenças ou satisfazer alguma extravagância. Acontece que, e sem 
mencionar, sequer, os mais de 60% de habitantes do nosso planeta que 
sobrevivem com um dólar diário (…), qualquer estatística minimamente 
isenta demonstraria que a maior parte da humanidade que tem a pretensão de 
ter alcançando a felicidade já desistiu de lutar e sofrer, ou seja, não passam de 
um bando de acomodados.  (MELO, 2001, p. 76-77) 

 

 Para Mogobe Ramose, o direito de fundar uma família é um direito humano, porém, em 

nossas sociedades, esse bem tem um valor simbólico comercializável. A ideia de construção da 

família, como a vivência da felicidade, é vendida na cultura ocidental para que uma série de 

articulações capitalistas sejam mantidas, por exemplo, a veiculação do trabalho à honra e até 

mesmo à comercialização de bens que fazem com que essa família viva em determinados 

moldes. Esse comércio que envolve a busca pela família também contribui para que a 

globalização difunda modos de vida ocidentalizados, colaborando com a possibilidade de que 

a humanidade possa viver “sob uma única verdade econômica e política” (RAMOSE, 2009, p. 

141). 

 A primeira menção feita ao espaço angolano trata de combates e guerras, que mataram 

a população em razão da luta por ideais e direitos, que não foram concedidos a todos, como 

vimos no trecho citado. Ao compararmos a última oração com todo o excerto, observamos um 

contraste de ideias, próprio da ironia. O narrador traz uma conclusão que destoa do resto de seu 

discurso, para tratar da impossibilidade da felicidade em um mundo no qual a miséria e pobreza 

imperam. 

 

Tradicionalmente define-se a ironia como a figura de retórica em que se diz o 
contrário do que se diz, o que implica no reconhecimento da potencialidade de 
mentira implícita na linguagem. E embora varie, conforme a época, a 
percepção do mundo como balanço entre verdade/falsidade, a estratégia da 
ironia será basicamente a de falar por antifrases, principalmente se ampliado o 
conceito de "contrário" para "diferente" e se se considerar que a ironia 
"expressa" muito mais do que diz.  
Nessa definição, que apresenta como fundamental a intenção do dito, para a 
expressão da ironia, fica implícita a sua estrutura comunicativa. (DUARTE, 
1994, p. 55) 

 

Em um mundo em que a maioria da população vive com tão pouco, o que mais se 

observa não é a acomodação, mas sim a violência a qual são submetidas e a resistência ao 

viverem com tão pouco. 
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 Maria de Lurdes, a mulher com quem o protagonista deseja construir uma família, é 

apresentada a partir de sua origem: “Nascida em Cabinda, filha de pai cabo-verdiano e mãe 

congolesa, possui ainda remotos laços que a ligam, pelo lado paterno, à região das Beiras” 

(MELO, 2001, p. 78) e posteriormente é ainda descrita como “Mulata de virar o olho” (MELO, 

2001, p. 79). Tal descrição explica o olhar idealizado e mesmo inocente que o protagonista 

dedica à amada. No documentário Skin, a atriz nigeriana Beverly Naya fala de procedimentos 

de clareamento da pele feito por muitas mulheres negras retintas que desejam alcançar o padrão 

de beleza mestiço em parte do continente africano, padrão ao qual pertence Maria de Lurdes. 

Também, em razão de sua desejada beleza, José Carlos Lucas acredita que esse encontro 

amoroso começa a traçar o fim de seu azar. 

 É também nessa divisão que o texto traz um outro espaço ocupado por Lucas, a 

petrolífera onde estagia. Aqui vemos um elemento muito importante da economia de Angola, 

país que possui grandes reservas de petróleo, sendo um dos maiores produtores da substância 

no mundo. Em meados da década de 60, foram encontradas jazidas de petróleo em Cabinda, e, 

também, na costa de Luanda, o que proporcionou ao país um desenvolvimento econômico a 

partir da extração e tratamento do produto. Em Luanda fica a refinaria da empresa estatal, a 

Sonangol, Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola. Há também, no país empresas 

internacionais, como a Petrobras, Cobalt, ENI, ExxonMobil, Chevron, Total e Tullow. A 

petrolífera, na qual José Carlos estagia, representa essas empresas internacionais que lucram 

com a riqueza natural angolana, mas não possibilita, junto ao seu crescimento, o crescimento 

financeiro do trabalhador angolano, o que pode ser visto com a composição do quadro de 

diretores da empresa, que conta com um único diretor angolano e cinco estrangeiros.  

 A partir do vínculo empregatício de Lucas, adentramos em um novo espaço da capital, 

um espaço onde trabalhadores como operários exercem sua função empregatícia, um lugar de 

produção de capital financeiro, onde está a base de sistema capitalista, “sobre o qual a sociedade 

ainda se baseia e do qual ainda depende a sobrevivência dos viventes” (FORRESTER, 1997, p. 

28). Com uma promessa de efetivação e vendo-se capaz de ter o cargo de chefe, Lucas vê no 

trabalho uma possibilidade de avanço e conquista da felicidade idealizada, assim, a petrolífera 
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configura-se, inicialmente, como mais um passaporte para vida que almeja. Vejamos os anseios 

que esse espaço suscita: 

 

ele estava lá há pouco mais de um mês e o responsável por seu estágio acabara 
de fazer uma informação altamente favorável sobre seu desempenho. Se tudo 
corresse bem, era só aguentar mais dois meses, mais ou menos, até ser 
admitido definitivamente, para, depois, assumir o cargo de chefe do Armazém 
Geral, que já lhe estava prometido Pedro Disengomoka. (…) – que prometera 
começar a angolanizar paulatinamente seu quadro de pessoal – (…). 
Finalmente, quando se aproximava dos 40, estava prestes a ter um emprego 
de jeito, que lhe permitia começar a organizar a vida. (MELO, 2001, p. 81)  

 

 Embora o petróleo apareça como uma das formas de obtenção de sustentabilidade mais 

importantes do país, no trecho, observamos que os melhores cargos não são reservados para os 

angolanos. A petrolífera americana em que o personagem estagia não dá preferência para a 

população local. Assim, o grande patrimônio do país acaba por não beneficiar angolanos. 

Crédulo de que tal situação pode realmente mudar, o protagonista vê a petrolífera como um 

lugar de crescimento financeiro, pautando-se também numa ideia de sociedade na qual a honra 

e a felicidade estão ligadas ao trabalho, ao qual relaciona o sentimento de segurança.  

 Richard Sennet discute esse olhar voltado para o trabalho, afirmando que “[o] trabalho 

é uma estrutura problemática para o self, já que ele tende a igualar o sucesso humano com o 

sucesso pessoal” (SENNET, 2004, p. 149). Com esse sentimento em relação ao trabalho e 

depois ao conhecer Maria de Lurdes na porta da petrolífera – Maria de Lurdes de fato vai à 

empresa procurar um amante francês, mas como é ignorada contenta-se com quem parece 

disposto a assumir uma relação, José Carlos Lucas –, o personagem passa a acreditar na 

possibilidade de sua sorte mudar. Porém, como ressalta Sennet, embora o indivíduo valorize o 

trabalho em sua construção como sujeito, “[s]ociologicamente, o trabalho serve cada vez menos 

como um fórum para as relações estáveis” (SENNET, 2004, p.148). O trabalho não dá garantias 

ao indivíduo, visto que se preocupa com o lucro e não com o humano. Contrariando o esperado, 

o protagonista não consegue o emprego. 



 

115 
 

 Até então, os textos que compõem a obra não exploram tantos ambientes de trabalho, 

onde atuam as classes populares. Na descrição da trajetória de José Carlos, outros ambientes 

que perpassam o meio do trabalho são explorados: 

 

o seu primo Lucas que era comandante, convidou-o para ir trabalhar com ele 
numa das empresas estatais então criadas, mas, talvez premonitoriamente, 
José Carlos recusou-se, preferindo continuar a trabalhar como funcionário 
público. Mas ao saber, pela rádio, que os funcionários públicos eram pequeno-
burgueses contra-revolucionários (…) achou prudente achar outro emprego: 
começou a dar aulas em uma escola primária, onde se manteve até os anos 90, 
tendo tido, pelo menos, vantagem de não ter ido à guerra. (…) decidiu cuidar 
da vida. A primeira providência foi pedir ao primo Lucas que lhe arranjasse 
um furo naquela nova petrolífera americana que iria abrir suas portas. (MELO, 
2001, p. 82) 

 

 A presença do primo Lucas na intermediação da ocupação de novos espaços no meio do 

trabalho é vista duas vezes ao longo da narrativa, o que procura mostrar que as oportunidades 

nos espaços representados se dão, majoritariamente a partir da indicação e do conhecimento de 

pessoas que tem algum tipo de poder, como o narrador afirma “O primo tinha realmente 

conhecimentos” (MELO, 2001, p.82). 

 As escolhas do protagonista quanto ao vínculo empregatício estão ligadas às questões 

de segurança, discurso político e estabilidade. Já ocupando um cargo, o personagem vê o 

funcionalismo público como pertencente a um espaço próximo da corrupção e dele se 

desvencilha, procurando seguir um discurso honesto, mas também levado pelo medo. Assim, 

adentra em outros espaços como o da educação. Por fim, vê na iniciativa privada uma salvação, 

justo essa que visa apenas o lucro, na qual o trabalhador caracteriza-se pelo que Sennet chama 

de self dispensável, ou seja, “alguém que não fez de seu valor algo duradouro para os outros e 

que portanto pode simplesmente sumir de vista” (SENNET, 2004, p.148). O caráter dispensável 

do trabalhador se confirma com a não efetivação de José na petrolífera. E embora dissessem os 

diretores que “o candidato acabou por revelar uma total inadequação às atividades para as quais 

estava a ser treinado” (MELO, 2001, p.87), o que leva José Carlos ao fracasso são suas escolhas 

erradas. 
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 Em uma última tentativa de sucesso, José Carlos sai do espaço da capital e viaja até a 

Lunda, no nordeste de Angola, com intuito de, no garimpo, ter sucesso e assim poder sustentar 

a família que ansiava formar. Mais uma vez, Angola figura como um espaço com riqueza 

mineral. Assim, espacialmente somos apresentados a uma outra atividade econômica do país: o 

comércio de diamantes. 

 

a imagem que o narrador tem da zona de garimpo das Lundas é a belíssima e 
impressionante sequência de fotografias aéreas, que mostram milhares e 
milhares de garimpeiros cá em baixo, como se fossem cogumelos, escavando 
febrilmente a terra, em busca das pequenas pedras que para sempre, segundo 
esperam esses homens miseráveis, provenientes não apenas de Angola, mas 
também de países vizinhos (…) o verbo escolhido permite também dar ideia 
dessa actividade que é o garimpo, do incrível fervilhar de homens, máquinas, 
dinheiro, sucessos, dramas e estórias que os acompanham ou que a propósito 
do mesmo são inventadas, pelo menos enquanto as áreas garimpadas não se 
transformam em imensos desertos, depredados, exangues, esquecidos, 
retirados indelevelmente dos mapas. (MELO, 2001, p. 90) 

 

 O garimpo é descrito como um lugar de exploração do trabalho, assim, vemos mais um 

espaço em que a resistência e a violência estão presentes. Um enorme grupo de homens, que 

vive em uma situação precária em busca de um sonho, da mesma felicidade idealizada por José 

Carlos Lucas. Pessoas que entendem que essa felicidade só é possível com acesso ao dinheiro, 

elemento que rege a sociedade. “O dinheiro tornou-se um 'deus' ao redor do qual tudo deve 

gravitar e frente ao qual todos se devem submeter” (RAMOSE, 2009, p. 137-138). O dinheiro 

é um elemento que move a narrativa, é ele quem faz com que o personagem se desloque e define 

sua trajetória.  

 Como vemos na descrição do garimpo, o dinheiro motiva a violência e é o grande 

construtor do horror e das desigualdades que alicerçam a narrativa. O capitalismo, algumas de 

suas urgências e danos são retratados por João Melo e os espaços realistas são um reflexo desse 

tempo, em que o dinheiro é um deus. Essa construção de espaço realista apresenta questões 

ligadas à política e à disparidade econômica e social, além dos impactos da globalização na 

sociedade representada, para tal há o uso da mimèses para recriar ficcionalmente situações de 

crise. 
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 O conto termina trazendo uma reflexão feita pelo protagonista, que relaciona os espaços 

percorridos ao fracasso de sua vida. Em Lisboa, olhando o rio Tejo, prestes a cometer suicídio, 

“lembra-se dos seus tempos da escola primária, antes de ir para Bié fazer o secundário e dali ir 

para Luanda. Tem saudades da mãe e do pai. Como é que chegara até ali (…)? (MELO, 2001, 

p. 93). No trecho vemos que o espaço atua como um dos construtores do personagem, pois 

representa suas escolhas e o que o levou até o momento presente. O espaço situa os personagens, 

e os modifica, podendo influenciar suas atitudes, emoções, pensamentos e é isso que revela as 

últimas referências espaciais presentes no conto. 

 Tanto em sua relação com Maria de Lurdes, que mente dizendo estar grávida de um filho 

seu, como nas trocas de emprego e nas conversas com o colega de trabalho, notamos que a 

confiança que o personagem deposita em pessoas que querem ou podem lhe enganar somam-

se ao determinismo social, fazendo com que acredite que seja realmente azarado. Sua confiança 

é também dedicada ao dinheiro e na possibilidade de este lhe trazer felicidade, mas no 

capitalismo, os que tem menos, não podem contar com novos planos e com estratégias para 

chegar à felicidade, pois o azar sempre os acompanha.  

 Já em “Ngola Kiluanje”, a felicidade está no retorno à terra natal, Angola. O conto 

“Ngola Kiluanje” é dedicado a dois angolanos brancos, os escritores Ruy Duarte de Carvalho e 

Arlindo Barbeitos, evidenciando indícios do tema central da narrativa. O texto possui dois 

narradores, o narrador personagem, António Manuel da Silva, e o denominado no próprio texto 

como narrador autor, que não se furta de mostrar a sua opinião a respeito de questões 

relacionadas a raça e nacionalidade e de trazer informações ocultadas pelo narrador personagem. 

 O texto apresenta a história de António Manuel da Silva, que se identifica como “um 

homem angolano, porém branco” que, em razão da independência de Angola, foi obrigado a 

deixar a terra onde nasceu. Ao longo de sua trajetória o personagem se vê repartido entre três 

países: Angola, Brasil e Portugal. Angola é o lugar em que nasceu, e reconhece como pátria, 

porém o país já não o reconhece como um “filho”. Já Portugal representa a sua origem, a qual 

nunca teve acesso e não reconhece como parte da sua história, é o local para o qual deve 

“retornar”, porém onde nunca esteve e nunca estabeleceu laços afetivos. O Brasil aparece como 
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um território neutro, de aproximação entre esses dois espaços. Angola é buscada e reivindicada 

pelo protagonista, enquanto Portugal figura como o espaço negado por António que não 

reconhece a antiga metrópole como construtora de sua identidade.  

 Ao longo do conto, a ideia de pertencimento e nacionalidade é questionada em razão da 

raça. A história possibilita uma série de discussões sobre raça, identidade, reconhecimento, 

pertencimento e nacionalidade, que são feitas a partir das ações e falas do próprio personagem 

e de pessoas próximas a ele, levantando questionamentos que por vezes convergem.  

 O espaço nesse conto é trazido a partir da relação que os personagens estabelecem com 

os lugares nos quais fixam moradia e, também, a partir dos sentimentos e desejos projetados 

nesses espaços. Analisar o espaço em “Ngola Kiluanje” é também compreender que tal 

elemento é formador e diluidor de identidades e o fio motivador dos questionamentos 

levantados. Tais questionamentos retomam questões resultantes da independência de Angola e 

como a raça foi um fator de reconhecimento de nacionalidade. No texto “Cultura e espaço na 

Literatura”, o estudioso Luis Alberto Brandão afirma que: 

 

Mediante o enfoque nas identidades, que se definem na interação entre as 
subjetividades individuais e as referências coletivas, o tratamento do espaço 
não prevê que se dissocie, de sua materialidade, uma dimensão intensamente 
simbólica. Stuart hall afirma: “todas as identidades estão localizadas no 
espaço e no tempo simbólicos”. 
Naturalmente, o “espaço da identidade” é marcado não apenas por 
convergência de interesses, comunhão de valores e ações conjugadas, mas 
também divergência, isolamento, conflito e embate. (BRANDÃO, 2005, p. 
92-93) 

 

 A partir da necessidade de criação da identidade nacional angolana e do fortalecimento 

da ideia de nação, após a independência há uma redefinição do que é ser angolano e, em razão 

dos fatores históricos e da dissociação do colonialismo, a raça torna-se um fator preponderante 

nessa concepção. Para evidenciar a divergência em razão dos símbolos e heranças trazidas pelo 

colonialismo, o homem negro é reconhecido como verdadeiramente angolano, já o homem 

branco deve retornar para Portugal.  

 Os espaços trazidos na narrativa caracterizam-se pelos sentimentos que evocam, sendo 

identificados como lugares de pertencimento, de não pertencimento e de trânsito. As descrições 
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espaciais no texto são breves e escassas, estruturando-se a partir do ato de habitar e o que pode 

suscitar. O filósofo Paul Ricoeur afirma que “é sobre essas alternâncias de repouso e de 

movimento que se enxerta o ato de habitar, o qual tem as suas próprias polaridades: residir e 

deslocar-se, abrigar-se sobre um teto, franquear sobre o umbral e sair para o exterior” 

(RICOEUR, 2007, p. 158). A família do protagonista não pode mais habitar o lugar no qual 

fixaram-se até então, o qual consideram seu lar, fato que ocasiona os deslocamentos que 

resultam na busca de um novo lugar de repouso, um lugar para se ter aonde voltar e nele sentir-

se seguro. 

 Com tom irônico, em sua primeira interrupção, o narrador autor questiona “mas como 

olvidar deliberadamente a famosa sentença de Neto, segundo qual Angola é uma encruzilhada 

de civilizações e culturas?” (MELO, 2001, p. 98). Sobre a ironia como recurso de composição 

do texto, Lélia Parreira Duarte faz algumas considerações, que podemos observar a seguir: 

 

A ironia pode ser uma arma em um ataque satírico, uma cortina de fumaça que 
encobre uma retirada, um estratagema para virar o mundo ou alguém às 
avessas, ou um artifício que permite ao sujeito usar a linguagem e conviver 
harmoniosamente com sua falta e incompletude. Pode ser encontrada em 
palavras e atitudes, acontecimentos e situações. 
Costuma-se ver a ironia como a arte de dizer algo sem realmente dizê-lo, ou 
de dizer muito mais do que aparentemente. A ironia relaciona-se, portanto com 
sagacidade, é mais intelectual que musical, está mais próxima da mente que 
dos sentidos, e mais reflexiva e consciente que lírica ou envolvida.  
Para muitos escritores contemporâneos, sejam poetas, romancistas ou 
dramaturgos, a ironia é menos uma estratégia retórica ou dramática que podem 
decidir não usar que um modo de pensar, silenciosamente imposto pela geral 
tendência dos tempos, que apresenta a moderna literatura como irônica por 
definição. (DUARTE, 1989, p. 95) 

 
 A fala do primeiro presidente de Angola é usada como uma estratégia retórica, que em 

conjunção ao texto nos remete ao não dito: Angola é um país multirracial, porém não considera 

como seus filhos os colonos que lá nasceram pelo que representam. 

 Para compreendermos melhor a relação do protagonista com o espaço africano é 

necessário compreender como a raça é importante neste construto. Em razão do que Kwame 

Anthony Appiah chama de racismo extrínseco, os colonialistas brancos julgavam que os povos 

negros das colônias eram inferiores e não possuíam qualidades como honestidade, inteligência 

e coragem, por isso deveriam ser tratados de forma animalizada. Boaventura de Sousa Santos 
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problematiza essa questão ao afirmar que em Angola havia o colonialismo retroativo, o governo 

salazarista promovia a existência de um país multirracial, com a ideia de um “colonialismo 

cordial”, ideia que flertava com o lusotropicalismo e que de fato não condizia com a realidade. 

 Havia um nacionalismo muito forte por parte dos brancos que viviam em Angola, 

sentimento cultivado por razões econômicas, visto que ali tinham uma vida de conforto, 

sustentada, em grande parte dos casos, pela violência e exploração das populações autóctones. 

O sentimento de pertencimento dos colonos em relação à colônia era reforçado pelas 

possibilidades de exploração, de desenvolvimento e de uma vida diferente da metrópole, 

atrasada e autoritária. 

 Em razão da exploração e violência, com o fim da colonização, a raça passou a ser um 

demarcador da nacionalidade, evidenciando a ideia de que o angolano legítimo é o homem 

negro, como expõe o pai de António: 

 

O colonialismo fez mal aos pretos. Eu próprio, como já te disse, assisti a coisas 
terríveis. É natural, portanto, que agora eles não aceitem que os brancos 
queiram ou possam ser angolanos, pois por mais dificuldades que tenhamos 
em aceitá-lo, o facto é que nós éramos a face visível imediata do colonialismo 
e da exploração de que eles eram vítimas, ainda que muitos de nós, nascidos 
lá ou não, não tivéssemos nada a ver directamente com isso e também já não 
nos sentíssemos tão filhos da terra como os pretos. (MELO, 2001, p. 106) 

 

 Uma das ações da nação livre foi o retorno a uma identidade africana, que teve como 

uns dos principais alicerces a valorização da raça negra. Kwame Anthony Appiah afirma que a 

identidade africana é um construto e que 

 

(…) não há dúvida de que agora, um século depois, começa a existir uma 
identidade africana. (…) tal identidade é uma coisa nova (…) uma experiência 
histórica comum, uma metafísica compartilhada – pressupõem falsidades 
sérias demais para que as ignoremos.  
Toda identidade humana é construída e histórica; todo o mundo tem seu 
quinhão de pressupostos falsos, erros e imprecisões que a cortesia chama de 
“mito”, a religião de “heresia”, e a ciência, de “magia”.  Histórias inventadas, 
biologias inventadas e afinidades culturais inventadas vêm junto com toda a 
identidade; cada qual é uma espécie de papel que tem que ser roteirizado, 
estruturado por convenções de narrativa a que o mundo jamais consegue 
conformar-se realmente. (APPIAH, 1997, p.243) 
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 O protagonista expõe, a partir de sua perspectiva e experiência, o binarismo que faz com 

que ele não seja visto como um angolano legítimo em razão da cor de sua pele, questão que é 

retomada muitas vezes ao longo do conto. António e sua família, em razão da perda dessa 

legitimidade, passam a não pertencer mais àquele espaço. O protagonista narra a sua partida, 

evidenciando a contrariedade da família: 

 

Até hoje, os meus pais recusam-se a falar comigo sobre o que aconteceu no 
Huambo, naquela época. Eu tinha apenas catorze anos e, por isso, não posso 
explicar-lhes por que motivo tivemos de sair de lá, às pressas, num navio 
português, que nos levou para Lisboa, uma cidade que, obviamente, sabíamos 
existir, mas que na realidade nenhum de nós (nem eu, nem meus pais, nem 
tão-pouco os meus irmãos) conhecia. (MELO, 2001, p. 100) 

 

 No prefácio de Caderno de memórias coloniais, a escritora Isabela Figueiredo disserta 

sobre a sua experiência como retornada e afirma “Estamos perante a fabricação de uma 

identidade nacional definida, desterritorializada, dos domínios dos exílios e dos desterros” 

(FIGUEIREDO, 2018, p.9). A partir da consciência da identidade fragmentada, a busca pela 

casa é assumida por António e o desejo de voltar a Angola aparece como o retorno a casa, o 

retorno ao seu espaço de formação, reafirmando sua identidade. A representatividade do lar é 

dada à nação porque é obrigado a deixá-la, sendo assim um exilado. 

 Edward Said, em “Representações do exílio” inicia o texto falando da inevitabilidade 

de pensar o exílio e a dificuldade de vivê-lo. O estudioso afirma que “Ele é uma fratura 

incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar: sua tristeza 

essencial jamais pode ser superada” (SAID, 2003, p. 46). Said dá a nação a alcunha de lar 

porque ela nos traz a ideia de pertença e de construtora da identidade, além de ser também o 

espaço de habitação. O vínculo construído pelo indivíduo com seu país de origem mostra 

semelhanças com o vínculo que estabelece com o lar, pois ambos se apresentam como um 

espaço importante na construção da subjetividade. Quando nos traz uma imagem positiva, a 

casa representa um conforto para a aquele que a habita, onde pode se desenvolver e crescer, 

influenciando a criação do caráter e no desenvolvimento do indivíduo que ali reside. A casa é 

construída pelo sujeito e o sujeito a constrói, o mesmo acontece com a nação. A nação é o espaço 
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de identificação do sujeito, onde encontra tantos outros iguais que vivem realidades 

semelhantes à sua. 

António, em seus deslocamentos, se reconhece como um homem repartido, que não 

pôde até então reencontrar o lugar que construiu a sua identidade e em conseguinte, não 

consegue encontrar a si. O filósofo Homi Bhabha problematiza o sentido da nacionalidade e a 

forma como é vivida no mundo ocidental, 

 

procuro escrever sobre a nação ocidental como uma forma obscura e ubíqua 
de viver a localidade da cultura. Essa localidade está mais em torno da 
temporalidade do que sobre a historicidade: uma forma de vida que é mais 
complexa que “comunidade”, mais simbólica que “sociedade”, mais 
conotativa que “país”, menos patriótica que patrie, mais retórica que a razão 
de Estado, mais mitológica que a ideologia, menos homogênea que a 
hegemonia, menos centrada que o cidadão, mais coletiva que o sujeito, mais 
psíquica que a civilidade, mais híbrida na articulação de diferenças e 
identificações culturais do que pode ser representado em qualquer 
estruturação hierárquica ou binária do antagonismo social. (BHABHA, 2014, 
p. 228) 

 
 Para o estudioso, esse tensionamento de questões definem o sentimento de 

nacionalidade, pois o espaço em que o sujeito vivencia é o espaço que o forma. No exílio, a 

nação é o lugar para o qual se anseia voltar para que então seja possível experienciar novamente 

a liberdade e proteção, por isso, o narrador personagem projeta em Angola um olhar afetivo. 

Ao mesmo passo que a nação imaginada no exílio não corresponde ao que o país realmente é, 

a imagem que se faz da nação na condição de afastamento contempla desejos e necessidades 

próprias do indivíduo que fora obrigado a deixar o que conhecera como lar. 

 Ao longo do texto o protagonista reivindica a sua nacionalidade, ressaltando as 

contradições que a questão da raça traz: 

 

Eu disse «angolano, embora branco>>? Saiu-me. Não, não é um acto falho, A 
questão é mais complexa. Desde logo, e se, por um lado, é de admitir que 
muitos brancos nascidos em Angola se assumem como tal – o que, aliás, 
explica porque muitos deles deixaram o país depois da independência –, é 
igualmente verdade, por outro lado, que a maioria do povo não nos aceita 
como autênticos angolanos e ainda acredita que todos os brancos são colonos, 
mesmo que tenha havido alguns que, inclusive, lutaram de armas na mão 
contra o colonialismo ( o que não é o meu caso, pois já não sou dessa geração). 
(MELO, 2001, p. 96-97) 
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 A contradição de sua posição é retomada muitas vezes ao longo da narrativa, como uma 

forma de afirmação do personagem, valendo-se da repetição para o convencimento de si próprio 

e do receptor. Da mesma forma, a repetição aparece no texto como um modo de trazer o tema 

da raça mais uma vez para narrativa. O conto é um texto curto e as palavras são pensadas para 

atingir o efeito desejado, a repetição de uma ideia é utilizada para que ela não se perca, atuando 

na reiteração do tema. 

 O primeiro lugar para o qual António se desloca é Portugal, para onde é destinado com 

sua família na condição de retornados. Embora sua origem seja portuguesa, em sua trajetória 

não há ligação com a antiga metrópole. Em Portugal, os angolanos brancos eram considerados 

cidadãos de segunda classe, e, por não haver nenhum elo direto com a terra de seus antepassados 

a família do protagonista não se identifica com a terra lusitana, sua relação com o espaço é de 

estranhamento: 

 

Estivemos em Lisboa tão pouco tempo – menos de um ano –, que esse período 
da minha vida não tem o menor interesse. Aliás, a única coisa de que me 
lembro, dessa época, é que o meu pai estava cada vez mais duro e a minha 
mãe, mais triste. Só se ria rara e vagamente, quando meu pai chegava em casa 
e desabafava referindo-se aos portugueses: – «Este povo é muito esquisito! 
Logo de manhã, o dia mal começou, põem-se todos a discutir uns com os 
outros no autocarro!...» Evidentemente, tratava-se de uma visão estereotipada 
(talvez não?), mas ninguém lhe tirava da cabeça que um povo que consegue 
discutir antes do meio-dia só pode ser um povo infeliz... (MELO, 2001, p. 
100-101) 

 

 A partir da percepção do modo de vida dos portugueses, a imagem do espaço é 

construída no imaginário do pai do narrador e, consequentemente, no do narrador que descreve 

a terra lusitana a partir das reações e sentimentos dos pais que consideram Portugal uma terra 

fria e sem alegria, um lugar que nada se relaciona a sua família.  

 O espaço português é trazido no romance rapidamente, o que transparece o pouco tempo 

que os personagens lá ficaram e a relevância mínima que o protagonista quer dar ao país em 

sua vida. O protagonista não guarda lembranças do lugar, denotando a pouca importância que 

tem em sua trajetória, a única lembrança é a tristeza que aquele lugar trazia para a sua família. 
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Não há vínculo de afetividade entre os personagens e Portugal, pois a ida da família para o país 

se deu a partir de uma imposição violenta. 

 A tristeza presente no relato, assim como as frases que o finalizam reproduzem 

sentimentos e expressões que obedecem ao estereótipo português, como se a tristeza do lugar 

se juntasse à tristeza de lá estar. Tal descrição estereotipada exprime a falta de familiaridade e 

uma falta de vontade de integração com o espaço como mais uma forma de mostrar a distância 

que o narrador sente em relação ao país. A negação de Portugal em sua trajetória transparece a 

grande importância que a mudança e o país têm em sua vida, pois o retorno define seu caminho 

e a relação e sentimentos que cria com outros espaços. Com a mudança, o seu sentimento em 

relação a Angola se transforma devido a condição de exilado. Edward Said discute 

 

Chegamos ao nacionalismo e a sua associação essencial ao exílio. O 
nacionalismo é uma declaração de pertencer a um lugar, a um povo, a uma 
herança cultural. Ele afirma uma pátria criada por uma comunidade de língua, 
cultura e costumes e, ao fazê-lo, rechaça o exílio, luta para evitar seus estragos. 
Com efeito, a interação entre nacionalismo e exílio é como a dialética 
hegeliana do senhor e do escravo, opostos que informam e constituem um ao 
outro. Em seus primeiros estágios, todos os nacionalismos se desenvolvem a 
partir de uma situação de separação. (SAID, 2003, p. 48) 

 

 A separação imposta pelo exílio faz com que o sentimento de nacionalidade e a 

necessidade de mostrar o pertencimento acentuem-se. Em conseguinte, há o afastamento e 

negação do lugar onde o exílio é vivido. Das vivências só resta o sofrimento da família e o 

sentimento de separação. Esse apagamento na narrativa da sua vida é também uma escolha, 

pois o narrador determina o foco com o qual a história é contada. O retorno deslegitima a sua 

nacionalidade angolana, que é tão afirmada ao longo do texto, por isso há uma impossibilidade 

de reconhecer aquele espaço, de descrevê-lo e de fazer com que tenha importância em sua 

narrativa. Devido à inconformidade e a não adequação à nova vida, a família decide se mudar 

para o Brasil. 

 No Brasil, os personagens reconhecem alguns elementos que trazem similaridade com 

o espaço angolano: 
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A primeira cidade brasileira que conhecemos foi o Recife. Mal chegámos, e 
posto que jamais ali tivéssemos estado, reconhecemos imediatamente essa 
cidade húmida e aquática, de um sol caloroso e branco, contrastando com a 
imensidão ora azul, ora esverdeada do mar, para o qual minha mãe ficou a 
olhar profundamente (…). Um dia, disse-me ela, como quem adivinhando a 
pergunta que eu não tinha coragem de fazer: –«Ali em frente é Luanda!» (…) 
Por estranho que pareça, até a presença de Angola (pelo menos daquela 
Angola que carregávamos na memória) nos parecia mais visível e efectiva ali 
que em Lisboa (…). Certamente por causa das cores, dos cheiros, é claro, dos 
ritmos – a verdade é que essa sensação de familiaridade que 
experimentávamos entre a cidade que deixáramos em condições inopinadas 
era, para nós era uma coisa física e quase carnal. «Angola devia ser assim!...», 
de vez em quando esta frase saía da boca do meu pai, a propósito ou não, mas 
até hoje não a compreendo plenamente. (MELO, 2001, p. 102-103) 

 

 Recife é descrita a partir de suas similaridades com Angola, criando sobre o espaço um 

olhar idealizado em razão da necessidade do reencontro, por isso a busca de semelhanças com 

a terra natal na procura de refazer o lar. A partir do reconhecimento de elementos presentes em 

Angola e no Brasil e da relação afetiva que essas semelhanças trazem é formada a imagem da 

capital pernambucana.  

 Embora Úcua, lugar onde o protagonista viveu a infância, seja longe do litoral, a 

proximidade do mar é uma das razões que fazem com que o Recife seja descrito como um lugar 

de felicidade. O mar é o que separava Angola do Recife, estar na capital pernambucana é estar 

de frente para o lar, ao mesmo passo que o mar e sua imensidão trazem uma ideia de liberdade 

e de possibilidade de trânsito. Além disso, outros elementos retomam o espaço angolano, como 

a cultura, o clima e mesmo o modo de vida dos habitantes, pessoas de diferentes raças vivendo 

no mesmo espaço. Tal reconhecimento do espaço como lar se dá através de semelhanças e, 

também, das diferenças que estabelece com Lisboa. Enquanto Lisboa figura como uma cidade 

fria, triste, a cidade brasileira tinha o calor e a alegria que voltou a fazer parte da vida da família. 

 A familiaridade também vem em razão do Brasil ser também uma ex colônia de Portugal, 

independente, e onde vários povos afetados pelo processo colonizador coabitam – mesmo que 

não harmonicamente, como salienta o pai do protagonista quando diz que há “alguns excessos 

e distorções, que, aliás o Brasil também tem, principalmente contra os negros e contra os pobres” 

(MELO, 2001, p. 106). 
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A interação da família com o novo espaço é diferente, o que é refletido no 

comportamento dos pais de António, que mesmo com saudades de Angola voltam a ser felizes 

porque o Recife é um lugar onde voltam a ser angolanos e não portugueses retornados. É um 

lugar – mesmo que por razões de obrigatoriedade, por não poderem voltar para Angola – 

escolhem ir para refazer a vida e reencontrar a sua identidade. Ao dizer que a Angola deveria 

ser como o Recife, o pai reconhece a necessidade de ser aceito em seu país, a Angola livre 

deveria ser um lugar em que pudessem ser aceitos como pertencentes a ele, desejando um país 

múltiplo quando afirma “«Era bom que esse país um dia se tornasse livre!»” (MELO, 2001, p. 

100). 

Quando vai para Universidade, o protagonista se muda para o Rio de Janeiro. Ao se 

apresentar, o narrador cita os dois espaços que reconhece como construtores de sua identidade, 

Angola e Rio de Janeiro, como podemos ver adiante: 

 

Repito: Chamo-me António Manuel da Silva, sou branco e sou angolano. 
Tenho trinta anos e nasci no Úcua (lugar que poucos leitores, mesmo que 
também sejam angolanos, conhecerão...) e vivo no Rio de Janeiro. Vivi nesta 
cidade nos últimos dez anos e, durante esse período aprendi a amá-la como 
amo a memória perdida da minha terra natal, mas dentro de dias regresso a 
Angola. (MELO, 2001, p. 99) 

 

 Ao falar dos lugares em que habitou para definir a si, o narrador expõe como esses são 

importantes em sua formação. Os dois lugares são a sua casa porque foram os espaços de afeto 

e onde se formou como indivíduo e vivenciou momentos decisivos em seu desenvolvimento. 

Em Angola, vive a sua infância, período em que conhecemos o mundo e que nos conhecemos 

como indivíduo, nos reconhecemos como sujeitos, o lugar onde a infância é vivenciada é nosso 

primeiro lugar no mundo. Já o Rio de Janeiro é o lugar onde reencontra elementos que eram 

vistos na Angola de sua infância e onde se desenvolve como adulto, criando consciência de si 

e de sua relação com os dois espaços. 

 Já na vida adulta, certo de que deve voltar para sua pátria, o protagonista se vê diante de 

dois discursos que parecem contrários e dizem respeito à Angola e o lugar reservado ao homem 

branco. O narrador personagem opta por esconder o discurso de seu pai, que é trazido à tona 
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pelo narrador autor, que em uma fala irônica, eximindo-se de compartilhar ideologicamente o 

que é exposto, considera a fala decisiva, por isso revela a contrariedade em suas afirmações e 

uma conformidade com o ideário expresso. Tais jogos de linguagem parecem comprovar a 

importância e uma certa concordância do narrador autor em relação ao discurso apresentado a 

seguir: 

 

Quando os militares tomaram o poder em Portugal e se tornou Angola, como 
as outras colónias, seria independente mais depressa que muitos imaginavam, 
pensei que eu e meus filhos, finalmente, poderíamos contribuir para construir 
nosso próprio país, corrigindo o que estava mal e transformando-o, com 
certeza, numa autêntica potência em África. (…) Toda a gente me diz que está 
muito mudada, para pior, a guerra nunca mais terminou, a corrupção está 
espalhada por todo o lado... É para essa Angola que tu queres regressar? 
(MELO, 2001, p. 105-106) 

 
Quem é que, por exemplo, antes da independência começou a questionar a 
possibilidade dos brancos que permaneceram sob a administração colonial (e 
até dos mestiços, vê lá!) adquirirem cidadania angolana? Quem é que depois 
da independência passou a justificar, com elaborados argumentos históricos e 
ideológicos, aparentemente incontestáveis, a colocação de uma data de 
indivíduos mal preparados e incompetentes em lugares de responsabilidade 
apenas por serem pretos? Aliás, isso que destruiu nossa terra... Ou será que 
isso tinha que ser mesmo assim? Será que esses brancos a quem foi 
reconhecida a cidadania angolana «por relevantes serviços prestados à nossa 
pátria» e que defendiam (nem todos, evidentemente) a tese de que era preciso 
colocar rapidamente os pretos à frente das instituições é que tinham razão? 
Nós, os brancos angolanos, que amamos Angola por ser nossa terra (tenhamos 
ou não pegado em armas para lutar por ela), temos que nos contentar em ser 
cidadãos subalternos, do mesmo modo que, durante o período colonial os 
outros nos consideravam «brancos de segunda»? Estás preparado para ser 
«cidadão de segunda» em seu próprio país? (MELO, 2001, p. 107) 

  

 Com a exposição do ponto de vista do pai, temos uma perspectiva acerca da questão da 

raça em Angola e como a política se configurou a partir de tal determinante, ponto de vista que 

não dialoga com as esperanças e a vontade de António de retornar para o país onde nasceu. 

 Em contraponto à fala lúcida do pai, temos a fala esperançosa de Jussara e as enganações 

e ilusões que a relação amorosa e sexual pode trazer. No Rio de Janeiro, o protagonista conhece 

Jussara com quem constrói uma relação de reconhecimento e intimidade. Ngola Kiluanje é a 

forma pela qual a namorada chama António em contexto e espaço determinado, como veremos 

a seguir: 
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Ainda hoje, quando me lembro do que eu e Jussara dizíamos um ao outro 
quando estávamos na cama, continuo a achar tudo muito estranho. É verdade 
que essa circunstância – que acabei de designar, pudicamente, por «estar na 
cama» quando se sabe que aquilo está por trás dessa ridícula expressão pode 
acontecer, passe o exagero, num milhão de outros lugares, além da cama – 
sempre foi propícia não apenas às loucuras mais impublicáveis, como também 
aos actos e manifestações que se possa imaginar. É nesse lugar (melhor, nessa 
circunstância), por exemplo, que somos levados, movidos sabe-se lá por que 
impulso autodestrutivo, a fazer promessas que, mais cedo ou mais tarde, serão 
utilizadas contra nós. (MELO, 2001, p. 95-96) 

 

 A cama aparece como um lugar onde criam-se ilusões e há distorções de discurso, pois 

lá os desejos são satisfeitos e o que se fala corrobora para tal. Embora negue que o apelido dado 

pela namorada seja algo importante para si, é naquele momento que o desejo de identificação 

de António torna-se concreto, justamente em um momento transitório de fantasia. Há assim 

uma satisfação pessoal por meio do discurso sexual, autenticando seu desejo de reafirmação da 

nacionalidade, que se apresenta pela associação com uma figura histórica, pois o apelido é dado 

em memória do antigo rei da província de Malange no reino de N'dongo chamado N'gola 

Kiluanje. Associação que lhe causa uma ilusão de pertencimento ao espaço do qual foi 

destituído. 

 

Enfim, não há dúvidas de que esta questão é altamente complicada, mas será 
mesmo que eu, quando disse que <<sou branco e eu sou angolano>> ou que 
sou <<angolano, embora branco>> (duas expressões que, no fundo, acabam 
por afirmar a mesma coisa) cometi um acto falho? A verdade é que até Jussara, 
quando a conheci se admirou pelo facto de eu ser angolano. Mas você não é 
preto!, desiludiu-se ela. É por isso que, hoje, não posso deixar de me 
emocionar – a palavra é esta! –, quando ela me chama de Ngola Kiluanje. 
(MELO, 2001, p. 97) 

 

 O nome do país que tanto ama, Angola, é originado do termo “Ngola”, título dado aos 

soberanos Ambundos, no antigo reino do Ndongo. É nessa relação com símbolos e um dos 

personagens construtores da nação que o protagonista consegue se ver pertencente à casa, a 

qual pretende retornar. A própria relação amorosa de António e Jussara também atravessa o 

sentimento de retorno e de reconhecimento de pertença – ambos ilusórios – ao lar, à pátria, que 

são decisivos em seu retorno. Vejamos o trecho a seguir: 
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Ainda me recordo – por uma dessas associações de ideias que, realmente não 
tem explicação aparente – do dia em que ela se aproximou de mim na cama e 
disse: – <<Antônio (assim mesmo, com o acento brasileiro, e não António), 
eu sempre quis conhecer um angolano, sabe? As minhas raízes estão em 
Angola, pois a minha bisavó é de lá... Mas nunca imaginei que haveria de 
namorar um angolano branco!... a partir de hoje, eu vou trocar seu nome, pois 
um angolano de verdade não pode ser Antônio... Seu nome agora é Ngola 
Kiluanje!..>> Eu só tinha falado uma vez nesse valoroso rei angolano, mas 
jamais pense que ela se voltaria a recordar dele. De todo modo não pude deixar 
de me sentir satisfeito, no meu íntimo, com aquela comparação, apesar de tão 
absurda!... (MELO, 2001, p. 110) 

 
Questões de origem e raça fazem com que o namoro também seja uma forma de 

aproximação com Angola, pois Jussara é uma mestiça de origem angolana, logo, para o amado, 

o reconhecimento enquanto angolano pela namorada é uma forma de afirmação do 

pertencimento. 

 Ao longo de todo o texto vemos a questão paradoxal que distancia António do lar, a raça, 

quando problematiza “«sou branco e sou angolano» ou que sou «angolano, embora branco»” 

(MELO, 2001, p. 97), que se dilui na interação com a amada e com o apagamento do discurso 

do pai, que não é conveniente a seus desejos, então há o embate dos dois discursos, o da razão 

e o ilusório. Vejamos o trecho a seguir: 

 

Diz Jussara: 
–Vem cá, nego! Na próxima semana você vai me deixar, talvez pra sempre... 
Temos de aproveitar o que o oceano Atlântico traçou pra nós!... António 
Manuel da Silva, perdão, Ngola Kiluanje levantou-se, soberano, com aquela 
reconfortante e vitoriosa sensação de se ter feito o que era necessário fazer, 
empunhou a lança que lhe foi legada pelos seus ancestrais e cravou-a, 
exultante naquele chão vermelho e generoso, como a terra do Úcua, do 
Huambo e de Luanda. (MELO, 2001, p. 112) 

 

 Jussara representa para António o início de um retorno à pátria, e o faz sentir que agora 

Angola o aceita e o reconhece. A partir da interação de Jussara com o escritor angolano branco, 

ela passa a reconhecer a angolanidade do homem branco, e, com o reconhecimento e admiração 

de Jussara, o protagonista decide voltar para Angola e assim, enfim, redescobrir por si próprio 

seu lugar – ou mesmo o não lugar. 
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3.4 Dentro da cidade 

 

Nas brechas do controle, na porosidade típica das 
metrópoles, nas frestas do muro cinza, uma legião 
de mulheres e homens comuns continua praticando 
a vida.  

Luiz Antônio Simas 
  

“Shakespeare ataca de novo” e “Abel e Caim” são adaptações de textos muito 

conhecidos pela cultura ocidental. Mas ambos os contos que retomam essas narrativas não têm 

a trama como foco, sim a cidade, a urbe angolana, e como a vida se constrói nela. A prática 

diária da vida, as mudanças que ela propicia, modifica os sujeitos e assim, também, traz outros 

finais para as histórias já tantas vezes contadas.  

 “Shakespeare ataca de novo” apresenta uma história já conhecida recontada a partir de 

um novo lugar e tendo um foco diferente. O fato de a narrativa se passar em Luanda molda a 

história e traz para ela um novo final. O novo espaço, mais que isso, muda o foco principal do 

texto, que deixa em segundo plano a história amorosa e traz para o primeiro plano o espaço 

onde a história se desenvolve e os sujeitos que por ele circulam.  

 Como sabemos ser uma história de um casal e o título traz o nome de William 

Shakespeare, poeta, dramaturgo e ator inglês, que, pela crítica é considerado um dos mais 

importantes escritores do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo, relacionamos 

o conto a sua célebre obra Romeu e Julieta. Essa estratégia de composição é apresentada pelo 

narrador no início da narrativa: 

 

Os leitores terão, provavelmente a incómoda sensação de já ter lido a presente 
estória alhures. Mas, antes que se ponham a anatemizar o autor ou, então, a 
lançar ovos e tomates podres contra ele, afianço-vos que tudo farei para tornar 
inopinado o relato que ora começa, se é que uma trama que se repete desde os 
primórdios da humanidade ainda poderá surpreender alguém…  (MELO, 2001, 
p. 113) 
 
A estória que quero contar é bastante simples e, de certo modo, comprova a 
falta de imaginação da humanidade, pelo menos em matéria de preconceitos. 
Embora os angolanos, de um modo geral, façam gala da sua suposta 
originalidade, o que reflete um certo provincianismo, a mesma nada tem a ver 
com as nossas tradições, mas com as tradições de todos os povos, sem 
excepção. (MELO, 2001, p. 114) 



 

131 
 

 

 O conto vai retomar o enredo, mas a espacialidade definirá sua continuidade. O 

estudioso de Literatura Ozíris Borges Filho (2008) afirma que o espaço no texto atua com uma 

série de propósitos e destaca alguns deles. Os propósitos apontados pelo estudioso se 

relacionam à função do espaço na narrativa e sua associação com os personagens. Segundo o 

acadêmico, o espaço caracteriza os personagens, sendo um dos construtores de seus perfis 

psicológico e social, além de levar os personagens a exercer ações, trazer suas localizações 

geográficas, assumindo, por vezes, uma função denotativa. Tal elemento constitutivo dos textos 

também representa os sentimentos, aspirações e anseios dos personagens, pois podem guardar 

significações subjetivas para cada indivíduo, e, além disso, faz com que possamos diferenciá-

los, visto que o contato com espaço atua como um dos definidores do indivíduo, criando 

contrastes. O espaço pode também antecipar ações e informações que não são reveladas de 

forma explícita pelo narrador. 

 A importância do espaço é ressaltada no texto, trazendo uma simplificação da história 

do casal, e por vezes garante que pormenorizar não faz diferença para a narrativa. 

 

esse narrador-autor que abre mão do ofício de narrar, o qual parece realizar de 
modo, digamos, reconhecendo que na verdade basta fornecer os dados locais 
do enredo para que o substrato shakespeariano de Romeu e Julieta (e de outras 
narrativas de amor que não se coadunem com o gênero da Tragédia, dado o 
final feliz que inesperadamente, pela expectativa criada, ocorre) ocupe, por 
força de trabalho do próprio leitor, as diversas lacunas que são 
deliberadamente (e sem resquícios de culpa) mantidas na tessitura do seu texto. 
Antes, o narrador opta por elaborar e desenvolver teses sobre variados 
assuntos que são (ou deveriam ser) relevantes à sociedade angolana. 
(PACHECO, 2015, p.155-156) 

 

Ao mesmo passo, há uma série de comentários sobre os espaços em que os personagens 

se estabelecem, mostrando sua opinião, como em outros contos já aqui analisados. O narrador, 

que apresenta uma história de rivalidade entre duas etnias, procura mostrar a diversidade da 

sociedade em que esses dois povos se encontram e como a junção de culturas e a ocidentalização 

fizeram a sociedade viver de outra forma. Assim, ele não traz apenas a história para Angola, 
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mas especificamente para o espaço urbanizado do país, que vive a contemporaneidade e faz 

com que certas tradições sejam diluídas pelas novas gerações.  

 A forma de composição do texto é o que Linda Hutcheon chama de adaptação. Segundo 

a estudiosa, “[a]s adaptações também constituem transformações de obras passadas em novos 

contextos. As particularidades locais são transplantadas para um novo terreno, e o resultado é 

algo novo e híbrido” (HUTCHEON, 2013, p. 202). Segundo autora, o espaço e o tempo são de 

grande importância na reinvenção de uma história, para a estudiosa “onde é um ponto tão 

importante acerca da adaptação quanto o quando” (HUTCHEON, 2003, p.196), logo o espaço 

em que a história se passa e quando é produzida são elementos definidores de uma adaptação. 

As mudanças e novo olhar que se tem para a história recontada são condicionados por essas 

determinantes que arquitetam uma narrativa outra. 

 No conto, a localização é tão importante que a história de amor fica em segundo plano 

e o que tem mais destaque são as descrições dos espaços, a partir da apresentação de quem nele 

vive, sejam descendentes de portugueses ou mesmo povos originários. A tônica do conto é 

demarcar que através de processos de violências, da colonialidade e da globalização, povos 

diversos compõem o espaço angolano, como explicita Marcelo Pacheco: 

 

a rigor, a história contada, economizada as intervenções do narrador, não 
ultrapassaria uma ou duas laudas. O que sustenta o conto (que, na edição 
brasileira da Editora Record, ocupa cerca de quinze páginas) são as 
elucubrações do narrador sobre a tese que defende. À altura do desfecho do 
conto, o narrador confessa (ironicamente, porque a confissão mais genuína 
não seria essa, como nos é óbvio, o que, então tornaria a confissão irrelevante) 
que realmente fizera uso de uma consciente estratégia por todo o texto, 
discursando sobre temas que não seriam de interesse geral, segundo ele afirma 
criticamente (porque reconhece que são temas que deveriam efetivamente 
interessar ao angolano) (PACHECO, 2015, p.153) 

 

 É importante pensar que a história sofre um grande deslocamento espacial e temporal, 

a peça teatral escrita no final do século XVI, se passa na Inglaterra daquele tempo. No conto de 

Melo, a história é refeita na Angola contemporânea dialogando como as especificidades desse 

novo espaço. Linda Hutcheon afirma que “[a]s adaptações pós-coloniais são, por definição, 

reinterpretações intencionais para um contexto diferente” (HUTCHEON, 2013, p. 202). O 
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narrador, em sua explicação do enredo, afirma que as tradições serão muito importantes nessa 

mudança e explicita, ainda, a importância do contexto. 

 

Esta história trata de um amor socialmente condenado. É claro que a sociedade 
a que o advérbio se refere não é constituída (antecipe-se já: felizmente!) por 
todo nosso povo. Este é o outro problema dos angolanos, o qual, segundo estou 
convencido, está na base de muitas das suas makas históricas: a transformação 
da opinião de meia dúzia de pessoas (…) na pretensa opinião geral do povo. 
De qualquer forma, e apesar do amor de Luvalu Francisco Helena e de Inês 
Faria (assim se chamam os dois amantes) ser condenado apenas por um 
seguimento bastante limitado da nossa sociedade (os respectivos familiares) 
vale a pena contar esta estória (MELO, 2001, p. 115) 

 

  É importante ressaltarmos que a tradição, o que traz o fim trágico no texto de 

Shakespeare, deixa de ter importância na relação dos amantes angolanos. Tal dissolução 

apresenta a possibilidade de pensar e retratar o espaço urbano angolano, que partilha de ideias 

e do comportamento ocidental. Retratar Angola urbana é também refletir sobre essa questão 

histórico-social. 

 O espaço angolano conjuga em si uma série de divisões e uma delas é referente aos 

diversos povos que nela habitam. A colonização portuguesa juntou, em um mesmo território, 

diferentes etnias, cada qual com suas tradições, modos de vida e também seus preconceitos. 

Vemos aqui, que não há homogeneidade na nação, mas sim uma multiplicidade. Etnias 

diferentes vivem conjugando o modo de vida ocidentalizado e os costumes de seus povos. É 

nesse lugar, onde há diferentes identidades, que os universitários se encontram e se apaixonam.  

 Os jovens são pertencentes a grupos étnicos diferentes, e suas famílias não aceitam a 

sua união. Inês era uma mulher mestiça, fruto de uma união informal entre uma mulher 

pertencente ao grupo étnico tchokué e um boer. Luvalu era bakongo, terceiro maior grupo étnico 

existente em Angola e que, majoritariamente vive nas grandes cidades. O casal se conhece em 

Lubango, cidade em que estudavam e a qual o narrador caracteriza pelo “variado mosaico 

humano” (MELO, 2001, p. 117).  

 Em Todas as cidades, a cidade, o pesquisador Renato Cordeiro Gomes utiliza a obra 

Metrópole de Paul Citroën para tratar da multiplicidade da cidade. Para tal, o estudioso reflete 

sobre a forma de composição da obra e seu processo de criação. O formato da obra de Citroën 
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revela a diversidade que compõe a metrópole, visto que há colagens e justaposições em sua 

constituição. 

 

A colagem é direcionada por um princípio seletivo entre os paradigmas. São 
recortados significantes, sobrepostos e antagônicos, que afirmam a 
atomização espacial da metrópole moderna introduzida pela produção 
industrial. A linguagem plástica parece mimetizar a montagem urbana em sua 
parte física e representa as novas configurações da cidade, descentrando o 
fluxo comunicacional de seu referente. Neste compósito intricado de feixe 
icônico, a permanência da cidade tradicional vem anunciada pela presença de 
edifícios, de fortes conotações simbólicas e ideológicas e apoiada no prestígio 
cultural dos códigos clássicos. (GOMES, 2008, p. 26-27) 

 

As considerações feitas por Cordeiro Gomes a respeito da metrópole têm como foco as 

diversas cidades dentro de uma mesma cidade. A cidade aparece como um emaranhado de 

imagens sobrepostas e representações de diversos tempos. Assim como no mosaico, referido 

pelo narrador, o espaço da cidade aparece no texto de João Melo a partir de uma junção entre 

passado e presente, pobreza e riqueza, diferentes etnias tradicionais e mestiços que são 

representados a partir de núcleos que coexistem em um mesmo espaço e que o vivem de formas 

diferentes se entrecruzando e dividindo os mesmos lugares. É em razão desse entrecruzamento 

de diversas identidades em um mesmo lugar que os dois jovens se conhecem. 

Os amantes se conhecem em uma cidade universitária, delimitação espacial que 

demarca a ocidentalização do espaço representado. Segundo Edward Said, a Universidade é um 

símbolo e um grande construto da sociedade ocidental, porque dissemina sua ciência, arte e 

modo de vida. A cidade universitária é descrita a partir dos que nela criam uma troca cultural, 

o que pode ser visto a partir do processo de transculturação expresso pela presença e ação dos 

brancos em Lubango, pelas migrações que se deram ao longo dos séculos e pela chegada de 

universitários de diversas partes do país ou mesmo de outros países. Diz o narrador: “Minha 

tese é que, não só devido as suas características físicas, mas sobretudo humanas, o Lubango é 

aquilo que se pode chamar uma cidade porta aberta” (MELO, 2001, p. 117-118). 

O que define o destino dos jovens não são as escolhas e rivalidades da família, o que 

determina a história são os espaços percorridos e os conhecimentos que os personagens 

acarretaram ao longo deste caminho, e assim o conto finaliza: 
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Como tudo na vida tem uma explicação (segundo crê, pelo menos, a humana 
soberba) a verdade é que ambos eram jovens, tinham adquirido alguns 
conhecimentos modernos, viajado (não só para o exterior, mas também para 
dentro de Angola, o que é mais decisivo do que muitos imaginam) conhecido 
outras pessoas e outras culturas e, portanto, não estavam para aturar «as ideias 
retrógradas» (a expressão é deles) dos seus familiares. Assim, para encurtar o 
relato, casaram-se e foram muito felizes.  
Acreditem se quiserem. (MELO, 2001, p. 125) 

 

 Com o final apresentado há uma quebra de expectativa, pois o leitor, que aguarda a 

impossibilidade de concretização do romance tem um final feliz e simples. O final é diferente 

do da obra shakespeariana porque se insere nesse outro espaço e em um outro tempo. Assim, o 

texto traz um novo olhar para o espaço angolano, sobretudo quando diz que a experiência dos 

personagens dentro do país é decisiva na construção do desfecho. O texto, traz uma adaptação 

de uma história do século XVI para mostrar que Angola e seu espaço urbano não estão parados 

no tempo, e o espaço citadino abriga épocas distintas e também representa a contemporaneidade 

e seu pensamento.  

 “Abel e Caim” trata de uma relação afetiva que é definida – e redefinida – pelo espaço. 

No conto, as relações de amizade são atravessadas por determinantes culturais, históricas, 

ideológicas e sociais. As construções identitárias dos personagens se relacionam com os espaços 

que passam a ocupar ao longo do tempo, então são evidenciadas as diferenças entre os amigos 

que protagonizam as histórias. 

 O narrador inicia a história explicando a escolha do título do conto e a retomada da 

história bíblica para tratar da história dos amigos e assim diz: “Esta história só poderia ter este 

título. Ainda tentei encontrar-lhe uma outra designação, mais original, mas ela recusou-se 

terminantemente” (MELO, 2001, p. 151). Sem especificar ou mesmo sugerir quem seria Abel 

ou Caim, em um intuito de conseguir “resistir aos terríveis encantos de simplificação e do 

maniqueísmo” (MELO, 2001, p. 151), o narrador conta a história dos dois amigos, que se 

afastam por questões políticas.  

 Mais uma vez o autor traz uma adaptação com algumas mudanças de configurações, 

dois amigos, que se consideravam irmãos protagonizam o conto. Assim são apresentados: 
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Miguel Ximutu e Adalberto Chicolumenho. O primeiro filho de pai catetense 
e mãe biena (tratava-se, portanto, de um mestiço de kimbundu com 
ovimbundu), tinha nascido na cidade do Kuíto, na época em que ela se chama 
Silva Porto, detalhe que só se interessa para realçar a coerência formal, 
digamos assim, entre a idade desta personagem (47 anos) e a designação do 
seu local de nascimento, uma vez que Silva Porto apenas se passou chamar 
Kuíto depois da independência de Angola, há vinte e cinco anos. O segundo 
era filho de pai e mãe ovimbundus, originários de Huambo, mas tinha nascido 
da província do Namibe, também exactamente há 47 anos (parece que, de 
acordo com a mitologia bíblica, Abel e Caim eram gémeos, pelo que se 
compreende perfeitamente, penso, esta coincidência). (MELO, 2001, p. 152) 

 

 Após apresentar de onde vem os dois protagonistas, o narrador explica sua preferência 

por trazer personagens que percorreram diversos lugares no território angolano – ou mesmo 

fora dele –, é interessante que tal conclusão encontra-se no final da obra, pois assim temos um 

olhar para todos esses sujeitos, construídos por tantos territórios que tem entre si uma 

característica, todos passam pelo espaço urbano. O narrador ressalta como descreve os 

deslocamentos e suas razões, iniciando sua fala em tom irônico e finalizando com o real sentido 

de percorrer esses espaços: mostrá-los como espaços de sobrevivência. Dessa forma diz: 

  

Assim, e para mim, aqueles que sabem, mesmo intuitivamente, que Angola 
não termina nos limitados horizontes que é possível avistar sua própria buala 
e que, deslocando-se fisicamente ou não, são capazes de absorver todas as 
cores, sons cheiros, lembranças e fluidos emanados desta terra vasta e 
generosa ( relevai – suplico-vos – o hiperbólico tom, mas o narrador também 
tem o direito de se entusiasmar…) são idênticos semeadores da angolanidade, 
que deveriam ser exaltados todos os dias pelos cantores, escritores, jornalistas, 
empresários, misses e políticos, sejam eles do governo ou da oposição. Tenho 
a vaga suspeita, contudo, de que todos eles estão atarefados na luta pela 
sobrevivência, característica que, segundo pensamos abusivamente, define os 
chamados tempos que correm (…). (MELO, 2001, p. 153) 

 

O Kuíto, terra de Miguel, encontra-se na província do Bié, na região central do país. Já 

Adalberto nasceu no litoral do país, na província do Namibe. Ambos os territórios foram alvos 

de disputa entre o MPLA e outros partidos (UNITA e FNLA).  A rivalidade dos amigos se dá 

em razão das disputas políticas, que geram as invasões e conflitos: “Adalberto Chicolomuenho, 

ovimbundo nascido no Namibe, aderiu com entusiasmo até então insuspeito ao MPLA, 

enquanto Miguel Ximutu, mestiço de kimbumdu e ovimbundu, integrou-se na UNITA” (MELO, 
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2001, p. 157). Ao descrever o espaço angolano, o narrador nos mostra que é um lugar de 

violências e rivalidades. Ao contar a história, elucida que uma amizade como a de Miguel e 

Adalberto, que em outros espaços sobreviveria, em Angola já não pode resistir. 

 A descrição do local é atravessada e influenciada pelos conflitos por poder. Como 

ressalta o narrador (lembremos que o livro é publicado em 2001), o país está em guerra há 40 

anos. Após falar dos anos de guerra contra os portugueses entre povos originários do território, 

trata das disputas que motivam a rivalidade entre Miguel e Adalberto: 

 

Mais ou menos quatro décadas depois, começou a luta armada de libertação 
nacional, já em bases modernas, a qual durou até 1975. Desde esse ano o país 
não deixou de estar em guerra, com zairenses, sul-africanos, cubanos e 
mercenários de todas as origens também metidos na confusão e, sobretudo, 
angolanos matando angolanos, tal como na parábola bíblica que insistiu, 
explicitamente, em assumir o título desta estória, mais numa escala muito mais 
massiva e sangrenta. (MELO, 2001, p.154)  

 

 Explicitando que o conto não trata de quão violentas foram tais disputas, o narrador 

apresenta a guerra como um fio condutor na construção da narrativa. Mais uma vez, vemos que 

a narrativa adaptada atua como um pano de fundo para o tratamento de outros temas, neste caso 

as guerras e disputas políticas. Tal reflexão – ao mesmo passo de que a traz para o centro da 

narrativa – ocupa mais de a metade do texto, que na edição usada em nossa análise tem 10 

páginas. 

 Descrever o espaço angolano como um espaço de guerras e violência, no conto final da 

obra, é também relembrar que a violência, o estado de guerra ou mesmo as consequências da 

guerra perpassaram todas as narrativas. Jaime Ginzburg reflete sobre o conceito de paz, 

desacreditado nas sociedades contemporâneas: 

 

O conceito de paz dominante hoje é operacional e estritamente estratégico: 
trata-se hoje de um controle de potenciais conflitos, em acordo com interesses 
de nações economicamente hegemônicas. A paz, como generalização, é 
constantemente observada como utopia associada às ideias que teriam se 
realizado nos anos 1960.  (GINZBURG, 2011, p. 32) 
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 Os amigos conhecem-se em um lugar em que, como vimos anteriormente, há muita 

diversidade: a cidade universitária de Lubango, onde fazem o curso de regentes agrícolas. 

Depois, juntos, passam a viver em Huambo, para cursar agronomia, onde partilham a vida, 

estreitando seus laços. Juntos passam momentos importantes da sua vida, de crescimento e 

escolhas, juntos viram adultos.  Com as diferentes escolhas políticas desfazem a amizade, sendo 

o espaço público, múltiplo em sua constituição, o único o qual brevemente dividem: 

 

Deixaram mesmo de se saudar quando, ocasionalmente, se encontraram na rua 
(o único local onde ainda se iam avistando de vez em quando, pois, desde que 
terminaram a amizade que os unia, passaram a evitar os lugares que 
anteriormente frequentavam em companhia um do outro).  (MELO 2001, p. 
158) 

 

 A amizade de Adalberto e Miguel se constrói justamente pela relação que ambos têm 

com o espaço: eles fazem as mesmas escolhas, vivem e estudam juntos, nas mesmas instituições 

e nas mesmas casas. O espaço atua aqui como um lugar de união, ele possibilita que os laços 

entre os personagens se estreitem. Assim, nesse momento a casa e a universidade são trazidos 

como espaço de construção de afetos.  

 Após o afastamento de ambos, a rua é o único lugar que dividem, nela diferentes pessoas, 

com visões e posicionamentos estão sujeitos a se encontrar. Na rua há uma impessoalidade, os 

amigos são apenas “mais um” na massa de desconhecidos. A partir do momento em que suas 

escolhas passam a diferir, os espaços em que vivem e percorrem passam a contrastar, pois 

refletem suas escolhas políticas. Dessa forma, passam a ocupar lugares que simbolizam os 

ideais de cada um, ocupado por pessoas que partilham a mesma forma de pensar. Dessa forma, 

param de se encontrar, e passam a frequentar lugares que refletem seus posicionamentos: 

 

Quer dizer: o percurso dos dois amigos, até então comum, cindiu-se de vez. 
(…) Miguel Ximutu esteve em Marrocos, a fazer treino militar, foi 
representante da UNITA, na Costa do Marfim, no tempo do velho Boigny e 
combateu nas províncias do Malanje, Moxico e Kuando Kubango, enquanto 
Alberto Chicolomuenho trabalhou nas estruturas do MPLA no Bié, depois 
esteve em Cuba a concluir agronomia e acabou em Cabinda como delegado 
provincial da Agricultura. (MELO, 2001, p. 158) 
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 Deste modo, há o afastamento total, pois param de dividir o mesmo espaço. Os espaços 

que percorrem, constroem suas personalidades e definem quem serão. Ozíris Borges Filho 

afirma que o contato com espaço atua como um dos definidores do indivíduo, criando contrastes. 

 Os percursos trilhados pelos personagens e suas escolhas são brevemente trazidas, 

dando um espaço de maior protagonismo no conto para as disputas políticas. É traçado um 

breve panorama das disputas e violências da guerra civil dos anos 90. A violência da guerra é 

mais uma vez comparada aos anos de violência que fizeram parte da história do país, como se 

tais processos fossem um movimento ininterrupto, formado por espelhamentos, no qual 

mudam-se os agentes, mas a violência segue sendo construtora e agente modificadora do espaço: 

 

Ao mesmo tempo, foram assinados dois acordos de paz e diversos cessar-
fogos, foram formalmente instaladas instituições democráticas exportadas 
pelo planeta para povos vencedores, tal como, cinco séculos atrás, os 
marinheiros europeus levavam espelhos missangas e outras quinquilharias 
para seduzir os índios de todas as cores, e, para o desespero de alguns 
saudosistas das teorias conspiratórias, o FMI e o Banco Mundial fizeram sua 
entrada em cena. (MELO, 2001, p. 159) 

 

 A implantação de uma política criada e pensada para outros espaços é instalada em 

Angola. Mais uma vez há trocas e formas outras de organização social, o que redefine espaços 

e redireciona a história do país, que mesmo assim vive em espelhamentos.   

 Novamente, em uma adaptação, o fim da história é reformulado, trazendo um fim 

otimista em uma obra que trata de temas da sociedade angolana com brutalidade. Os amigos 

voltam a se falar depois de 20 anos, emocionados se abraçam e conversam como nos tempos 

antigos, para a surpresa dos demais presentes no funeral de um amigo em comum.  

 O passado e a perda os unem e mais uma vez, João Melo nos traz um final esperançoso 

para histórias trágicas (o que também ocorre em “Shakespeare ataca de novo”), o que nos traz 

a ideia de resistência diante do mal e a possibilidade de se reinventar e se refazer de um povo, 

de escrever suas próprias narrativas. Em Luanda, na capital onde há uma infinidade de 

acontecimentos, morre um amigo, mas a amizade renasce. O humano, as afetividades são 

valorizados e trazidos para o centro das escolhas, são a forma de sobreviver, de fazer com que 

as coisas boas resistam, mesmo diante de desilusões e violências. 
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4 Herói ou marginal: espaço, memória e dualidades  
 
 

 
Helio Oiticica14 

 

Acima, como epígrafe, temos o poema-bandeira de Hélio Oiticica, criado em 1968, uma 

das obras do artista que retrata a figura do “anti-herói” ou “herói anônimo” recorrente em sua 

obra. A imagem retrata um morador da Favela do esqueleto15, Manoel Moreira16, conhecido 

como Cara de Cavalo, acusado de matar um policial, no período da ditadura militar. A obra foi 

cercada de polêmicas, pois, na época, a consideraram uma apologia ao crime, mas sua intenção 

seria trazer uma imagem capaz de subverter os meios de opressão. Nesse caso, Manoel 

representava os que agiam contra o sistema repressor, representado pela polícia que o 

assassinou. É possível, porém, deslocar a obra desse referencial, o sujeito representado, e termos 

uma leitura mais ampla. A marginalidade era considerada pelo artista como uma forma de 

 

14 Seja marginal seja herói (1968), bandeira-poema de Hélio Oiticica, pintura sobre tecido, 85 x 114,5 x 3 cm, da 
Coleção Eugênio Pacelli. Foto Jaime Acioli. 
15 A favela já extinta ficava na cidade do Rio de Janeiro. 
16 Manoel Moreira era acusado também de vender maconha e por extorsão a apontadores de jogo do bicho no 
bairro de Vila Isabel.  
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transgredir os valores conservadores da sociedade e de agir contra os meios de opressão. Desse 

modo, a figura do marginal e do herói se misturam e apresentam uma similaridade. Em nossa 

análise, trazemos essa obra em epígrafe porque essa leitura, de proximidade conceitual entre 

marginal e herói, nos remete ao tema e título da obra estudada, Os Marginais e outros contos, 

de João Melo, sobretudo no que diz respeito aos sentidos que o termo “marginal” pode ter.  

Em uma live17 promovida pela revista África e Africanidades, João Melo afirma que 

os marginais aos quais se refere no livro são pessoas como ele, que lutaram e/ou sonharam com 

uma Angola regida por um sistema político mais justo e igualitário, que diferisse do sistema 

colonial. O autor afirma que, passados 35 anos da independência, decidiu escrever um livro que 

fizesse um balanço de tudo que sucedeu nesses anos, fazendo da literatura uma forma de refletir 

e representar o que observou ao longo desse período. O escritor diz ainda que a obra trata do 

desencanto causado a partir da percepção de que pouca coisa se modificou depois de anos de 

lutas e sonhos. 

A dualidade – e similaridade − marginal e herói está em alguns contos do livro, evitando 

os maniqueísmos e mostrando as contradições desses sujeitos que erram, lutam, se desiludem e 

sobrevivem. A obra é formada por contos que, em sua maioria, apresentam personagens que 

transgridem o poder vigente e, apresentam como personagens antigos guerrilheiros, antigos 

militantes e pessoas que tiveram suas vidas afetadas pela guerra. As histórias se dão em um 

período de, no mínimo, vinte anos após a independência e, de alguma forma, trazem percursos, 

jornadas que se deram em Luanda, ou que se relacionam a questões referentes ao ambiente 

urbano da capital e aos centros de poder econômico e político.  

Os contos trazem um retrato da nação fraturada que se formou ao longo dos referidos 

35 anos. Antoine Compagnon, em Literatura para quê?, afirma que “[a] Literatura é de 

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

extensão de seu poder quando é perseguida” (COMPAGNON, 2009, p. 60). Ou seja, a literatura 

pode contrapor e questionar os discursos estabelecidos. A contestação e o desencanto com os 

rumos que a nação tomou são a tônica dos textos, o que é explicitado pelos deslocamentos, 

 

17 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=HiMsnYQcjz4&t=4878s> 
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pelos espaços que os personagens ocupam e querem ocupar e pelas redes e formas de poder que 

são representadas. Mais que isso, a contestação é explicitada a partir do tom de 

descontentamento e desilusão que a obra apresenta. 

O livro é composto por sete narrativas que para tratar de Angola trazem questões como 

acomodação, desilusão, vingança, silenciamentos, afetividades e a fuga do real. O poder e os 

sentimentos de frustração e impotência também podem ser observados ao longo dos textos, 

mesmo com as variações de eixo temático.  

Uma representação do passado recente e do presente em textos que mesclam ficção e 

realidade arquitetam parte dessas narrativas que por muitas vezes se ancoram em marcos, 

acontecimentos políticos, figuras públicas e espaços significativos para a história de Angola. O 

autor traça um olhar para a Angola contemporânea, mostrando que o que se tem hoje não é o 

país que ele e tantos outros sonharam em construir. Para ficcionalizar essa perda de utopia, o 

autor traz personagens que lutaram pela independência e apresenta, sobretudo, personagens que 

tiveram suas vidas mudadas após a independência. Nota-se com a leitura dos contos que o 

espaço do qual se fala define o olhar dos personagens para o país. Como afirma Ozíris Borges 

Filho, o espaço pode muitas vezes propiciar a ação e motivar a tônica de uma narrativa. Esse 

lugar pode ser o espaço geográfico que ocupam, mas também pode tratar do espaço da memória, 

o espaço do poder, ou ainda, espaços criados por esse poder.  

Os contos trazem essas diversas possibilidades de representar o espaço angolano, a vida 

no espaço metropolitano e suas redes de poder. Em sua coluna no jornal rascunho, João Melo 

afirma que 

 

Em 1970, fiz a minha primeira viagem de comboio — coisa que amo até hoje 
fazer — de Luanda a Malanje, para passar umas férias com os familiares do 
meu pai. Não esqueço essa viagem, principalmente por causa da paisagem, em 
especial a floresta do morro do Mbinda, com todo aquele verde exuberante e 
extraordinário. Literalmente, aquela visão provocou um pequeno sismo dentro 
de mim. Considero-o um autêntico choque criativo. 
A verdade é que cheguei a Luanda, no fim das férias, só pensando em escrever. 
Antes peguei novamente em alguns livros, para voltar a lê-los. Recordo-me 
perfeitamente que li um poema que Pessoa tinha escrito à sua mãe, aos 5 anos 
de idade, e pensei então, ingénua e arrogantemente: “Se ele, com 5 anos, 
escreveu um poema, então eu, que tenho 15, também posso fazê-lo!”. (MELO, 
2021, s/p) 
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No trecho, o autor mostra como observar o espaço e perceber lugares outros de seu país 

é o que o leva a ser escritor, o que move a sua escrita. É a observação do lugar em que vive que 

traz inspiração e motivo para a sua escrita. A obra aqui analisada é o resultado de anos de 

observação e, também de sua vivência, os sonhos que foram partilhados com tantos outros e a 

desilusão agora também compartilhada. Michel Déguy afirma que  

 

A crença num outro mundo diferente deste é uma quimera “religiosa” tão 
inconstante quanto inconsequente, como uma convicção carregada de 
“ressentimento” (Nietzsche), que não precisa de muito para se transformar em 
utopia mortífera. Sobretudo quando outro mundo não visa mais ao “além”, 
mas a um outro mundo neste mundo; por exemplo, um mundo possível e 
iminente, isento de dominação. (DÉGUY, 2016, p. 222) 

 

A racionalização e pessimismo presentes na fala de Deguy são presentes no livro de 

João Melo, sem que formas de resistência e apego ao sonho sejam esquecidas e colocadas como 

uma outra forma de olhar o lugar. O autor afirma na conversa para a revista África e 

Africanidades que os 35 anos foram o bastante para ele conseguir fazer uma obra que refletisse 

esses anos de observação. É nesta obra que a função reflexiva e observadora do intelectual pode 

ser facilmente observada. Com esse livro, o intelectual João Melo, permite que nos anos que 

sucedem esses 35 anos, haja um olhar para o que até então foi construído, como se retomasse a 

frase de Paul Valéry, relembrada por Adauto Novaes, que problematiza:  

 

Nous entrons dans l’avenir à reculons (Entramos no futuro de costas), (...). É 
como se jamais pudéssemos tirar os olhos do pensamento acumulado em suas 
profundas lembranças, e também como se estivéssemos com medo daquilo 
que não se pode saber ainda o que será. São tempos de incerteza. (NOVAES, 
2016, p. 9) 

 

Esses anos de observação levam Melo a trazer um texto repleto de questionamentos, 

hesitações, exposições, incertezas e confrontos. A obra nos possibilita pensar Angola hoje e o 

sistema político e econômico vigente, para que então possamos entender a sua formação social, 

suas necessidades, e o caminho que tem trilhado desde a independência, sem respostas, mas 
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com mais questionamentos, com caminhos para a reflexão, para a apresentação de outras 

narrativas. Não seria esse o papel do intelectual? Por isso, trabalhamos com a ideia de que a 

literatura atua como uma forma de exposição do real. Não virar as costas para esse passado 

recente e tentar compreendê-lo e representá-lo é uma forma de comprometimento do intelectual 

com o presente. Segundo Giorgio Agamben, 

 
contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele 
perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles 
experimenta a contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, 
aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a 
pena nas trevas do presente. (AGAMBEN, 2007, p. 63) 

 

 Partindo desta reflexão, entendemos os textos analisados como contemporâneos ao 

nosso tempo e que retratam a Luanda pós independência. Assim, os contos atuam como uma 

forma de representação artística do poder em Angola, discutindo e trazendo à tona alguns de 

seus problemas sociais e políticos. Os textos não trazem um retrato fiel, mas apresentam uma 

visão que possibilita um entendimento do espaço então ficcionalizado. É com o texto literário 

que o ocultado pode vir à tona, este é um dos papéis da literatura. O que vem à tona com essa 

obra é a desilusão, a violência de uma sociedade que ainda segue o modelo colonial mesmo 

tendo no poder aqueles que lutaram contra o poder colonial.  

 No texto “Os fins do tempo do fim: descolonização, negação, pertença”, Roberto Vecchi 

traz como epígrafe um trecho retirado de uma publicação em um blog. Nesse trecho, há uma 

reflexão sobre como a descolonização foi fundamentada e dá pistas sobre porque o sistema 

colonial de fato não teve fim mesmo após as independências. O primeiro parágrafo do texto 

segue o tom da citação e fala da impossibilidade da descolonização, como podemos ver a seguir: 

 

“Não houve descolonização nenhuma, o que houve foi os comunistas 
portugueses, a entregar Moçambique aos comunistas moçambicanos, Angola 
aos comunistas Angolanos e o mesmo com os restantes territórios 
ultramarinos, tudo sob a tutela dos comunistas soviéticos, que afinal também 
tinham colónias, como depois se viu com o fim da URSS” “A hora da 
reconhecibilidade” (“Das Jetzt der Leserbarkeit-Erkennbarkeit”) 
O nome “descolonização” diz o impensável, mas ao mesmo tempo é uma 
palavra da ordem do ‘pensado’ (...). Esta consistência espessa, o ato de 
nomeação que subtrai o agir histórico do espaço do irrepresentável para 
encontrar a sua surpreendente, ainda que esperada, inscrição – problemática, 
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quanto quisermos, mas efetiva – entre as muitas implicações produz sobretudo 
o problema da temporalidade: qual é a duração, dentro desta consistência 
histórica, do suposto esvaziamento do colonialismo, do gesto fundador e 
formador de um modo português de fazer impérios? (VECCHI, 2016, p. 43-
44) 

 

Em Os Marginais e outros contos, vemos, através de relatos e reencontros, caminhos 

e jornadas essa impossibilidade de descolonização, expressa a partir dos espaços da cidade, 

representações essas que acessam o espaço da memória.  

Segundo Linda Hutcheon, “o pós-modernismo levanta a questão incômoda (e 

normalmente ignorada) do poder ideológico por trás de aspectos estéticos como o da 

representação: de quem é a realidade que está sendo representada” (HUTCHEON, 1991, p. 232). 

Os Marginais e outros contos traz à tona esses incômodos em um tom reflexivo, uma das 

grandes características da obra. A forma de trazer esse incômodo não é a partir de uma 

exposição da realidade crua, mas através de questionamentos, descobertas que se dão 

adentrando as diversas camadas que as histórias, mesmo curtas, apresentam. Com essas 

informações, descobertas ao avançar da leitura, conseguimos analisar o espaço nesses contos.  

Nadia Gotlib afirma que o conto deve ter uma força de impacto, para tal deve trazer uma 

ação que seja forte, mantendo o interesse do leitor. Na obra de João Melo, vemos uma 

construção textual que trabalha com temas brutais e com o impacto que podem causar, sendo 

tais características alicerces para a força dos textos. Tais narrativas são construídas a partir de 

uma racionalidade que faz com que cada uma a seu modo traga universos de representação nos 

quais, em diferentes medidas, as tensões levam o leitor ao desconforto. Junto a isso, as 

informações vão aos poucos revelando ao leitor um quadro mais amplo, são textos que têm sua 

força nessa descoberta, a descoberta da razão da desilusão, da forma de viver desses 

personagens.  

A estudiosa afirma ainda que o conto em sua construção parte de uma racionalidade que 

faz com que a história seja coesa e que opere com intensidade. A racionalidade é uma 

característica marcante em Os Marginais e outros contos. Isso pode ser observado na 

proposição do livro, apresentar um balanço já sugere que se trata de uma obra que apresenta 

um amadurecimento crítico e estético. Ao trazer reflexões, longos diálogos, pensamentos, 
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recordações em um formato textual que normalmente tem como foco o desenvolvimento de um 

fato há uma subversão formal.   

Os textos nessa obra trazem poucas respostas para as situações apresentadas, mais que 

isso, eles têm como base os questionamentos, como se apresentassem teses e antíteses que 

possibilitam a reflexão, mas que não apresentam uma síntese. A estrutura dos textos sugere essa 

impossibilidade de ter respostas, o clímax dos textos muitas vezes encontra-se nos parágrafos 

finais. Ao longo do conto, aquela informação final é construída, pouco a pouco, mas a sua força 

é tão grande que, mesmo com os passos anteriores, surpreende o leitor. Essa força aguça o leitor, 

que lida com uma espécie de espera e tensão ao longo das narrativas.  

As histórias que iniciam e fecham a obra, “Trinta e cinco anos” e “Os marginais” são 

muito significativas, pois propiciam uma apresentação da tônica da obra. O texto de abertura 

tem uma série de conclusões e frustrações não ditas, decepções, após os anos de luta. Já o último 

conto é uma síntese de tudo que é trazido ao logo da obra, mostrando diferentes 

posicionamentos diante da desilusão.  

As narrativas se passam em espaços urbanos, a sua maioria em Luanda. Como essas 

descrições são poucas, nos valemos de outras formas de analisar o espaço. A relação que o 

espaço estabelece com o tempo, como o país é caracterizado nos contos e é visto pelos 

personagens, a memória como um espaço construtor das narrativas são algumas formas de 

olharmos esses textos. A pesquisadora da Universidade Federal de Uberlândia, Marisa Martins 

Gama-Khalil, afirma que 

 

Em uma conferência sobre a linguagem literária, Michel Foucault observa que 
por um longo tempo a crítica literária dirigiu os seus enfoques para a relação 
entre a literatura e o tempo por acreditar no parentesco da linguagem com a 
temporalidade. Essa premissa, de acordo com Foucault, tem sua razão de ser, 
já que a linguagem “restitui o tempo a si mesmo, pois ela é escrita e, como tal, 
vai-se manter no tempo e manter o que diz no tempo” (FOUCAULT, 2000: 
167). Por ela funcionar no tempo, sua função é temporal. Entretanto, de acordo 
com Foucault, ainda que admitamos que a função da linguagem seja o tempo, 
o seu ser - o “ser” da linguagem - é espacial. Para justificar a sua argumentação, 
Foucault explica que a linguagem é espaço porque “de modo geral, só há 
signos significantes, com seu significado, por leis de substituição, de 
combinação de elementos, por conseguinte, em um espaço” (Ibid.: 168). Por 
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isso, a existência do signo é de ordem muito mais espacial do que temporal. 
(GAMA-KHALIL, 2010, p. 216) 

 

Partindo disso, afirmamos que a forma de composição das narrativas e como as ações 

são descritas, como a linguagem é disposta são traços importantes na obra e devem vir à baila 

em uma análise espacial. 

A presente análise está dividida em duas partes. Na primeira traremos relatos, que 

exploram passado e presente, que visam contar trajetórias que têm como principal espaço de 

ação a cidade de Luanda. A capital, nesses contos, é o lugar onde diferentes jornadas são vividas, 

planos e sonhos são perseguidos, seja a busca por vingança e também a busca de um ideal 

construtor do bem comum. Na segunda parte teremos contos que tem como tema central 

reencontros de antigos militantes, que avaliam o país e a si mesmos.  

 

4.1 Revivendo a cidade 

 

Ser, eu sei. Quem sabe,  
esta cidade me significa 

Paulo Leminski 
 

Nos três contos que aqui analisamos, vemos personagens que têm suas vidas mudadas 

pela experiência na cidade. Esse lugar faz parte delas e das experiências que narram, cada uma 

ao seu modo. Eles fazem parte da cidade, são também a cidade. 

Os contos presentes em Os marginais e outros contos, em sua temática e forma de 

composição, apontam para a possibilidades de fazer balanços, análises para o que já foi vivido. 

Uma forma de fazer esse retorno é a partir do relato. Com esse tipo de texto, uma trajetória é 

reconstruída a partir do discurso.  

Com o relato, experiências vividas antes da enunciação são contadas, com intuito de 

sensibilização ou convencimento a partir do que é narrado, tendo o narrador o poder de construir 

a imagem que deseja imprimir. Cabe dizer, ainda, que o relato está relacionado à memorização 

e documentação de uma sequência de eventos situada no tempo.  
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No primeiro conto aqui analisado “O próximo encontro”, vemos uma construção formal 

um pouco diferente, o relato é feito a quatro mãos, pelos dois protagonistas do texto que contam 

sobre o que viveram juntos em Luanda, cidade que atua como pano de fundo para essa história.  

“O próximo encontro” trata efetivamente de um encontro amoroso vislumbrado por um 

dos protagonistas, mas sabemos apenas do primeiro encontro, de como chegaram a ele e 

expectativas e inseguranças que gerou. É importante notar que a forma de abordagem do tema 

nesse texto é muito diferente da forma de abordagem nos outros textos analisados até então 

nessa tese. É a primeira vez que a relação amorosa está realmente em primeiro plano.  

Neste texto, o lugar está em segundo plano, a história narrada poderia ser contada em 

qualquer outra capital tropical. Um ponto interessante a ser levantado é o fato de a ação central 

do texto se passar em um hotel, que não é um lugar de permanência ou habitação. É um não 

lugar, um lugar de trânsito. Essa característica deixa ainda mais marcada a ideia de que o lugar 

em si não se coloca em primeiro plano, é possível que a transitoriedade seja mais importante 

para entendermos o conto. 

É interessante pensarmos que o livro, que marca os 35 anos da independência, traz uma 

narrativa que pode ser desligada do lugar. É como se fosse uma forma de perceber que ali, 

naquele país, outras histórias também podem ser contadas. Há outras narrativas que não a da 

nação. Lá outras coisas podem ser vividas, há espaço para outras ilusões. 

O conto é formado por um diálogo, uma espécie de correspondência, entre dois amantes 

que se encontram apenas uma vez na capital angolana. Não sabemos se esse diálogo realmente 

acontece, temos acesso apenas as cartas. Nelas, os personagens relembram do que vivenciaram 

e da paixão que sentiram. Em seus relatos, explicam o que os levaram ao encontro, apresentado 

as perspectivas de cada um, seus desejos, medos, frustrações, sentimentos e expectativas.  

Por mais que o espaço esteja em segundo plano, ainda assim é um dos fios condutores 

da narrativa, pois é quem propicia o encontro e o desencontro desses amantes. O título da 

narrativa, como já dissemos, é “O próximo encontro”, um novo encontro que não acontece. 

Essa impossibilidade marca o espaço como um lugar em que uma experiência amorosa pode 

acontecer, mas não pode ser vivida de forma contínua, por um longo período. As vivências são 
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transitórias, assim como o hotel é um lugar de passagem. A temática, encontro e desencontro, 

já é exposta na epígrafe, de Vinicius de Moraes “Se a vida é a arte do encontro/ Por que há 

tantos desencontros nesta vida?” (MORAES in MELO, 2013, p. 31).  

Os amantes, não nomeados no texto, atribuem seu encontro ao oceano Atlântico, que é 

muitas vezes citado por eles, que assim dizem: 

 

Olha o que o mar traçou para nós. O mar não, oceano. O largo imenso e 
grandioso Oceano Atlântico. Por esse mar sem fim se aventuraram os homens, 
irresponsáveis e visionários, cansados dos limites das cordilheiras que, 
soturnas e brutais, cobriam com uma sombria espessa lembrando os seus olhos 
marejados de angústia. (...) Por esse mesmo mar, também, outros homens 
arrancados dos seus lugares primevos, foram transportados para terras 
estranhas, de outras gentes, outras línguas, outros cheiros, outras doenças, 
outras dores e outros desesperos. Na tenebrosa travessia desse mar infinito, 
ora azul ora verde, mas sempre negro como a sua dor irreparável, quiseram 
que eles arrancassem de si mesmo todo o passado ainda tão presente: as 
origens, os nomes, os amores, os ancestrais. Para sobreviver, esses homens 
misturaram todas as suas lembranças, temperaram-nas com o seu sangue e sua 
dor e engendraram novas resistências e novas lutas. (MELO, 2013, p. 33). 

 

O oceano é o que separa esse homem e essa mulher. Mas ele também une seus países de 

origem e a possibilidade de se encontrarem. É importante frisar que o hotel, lugar de passagem 

em que se encontram, é voltado para o mar, é voltado para aquilo que os une e que também os 

separa, propiciando seu encontro e seu desencontro. 

 

O oceano trouxe-nos até aqui. Depois de múltiplas travessias, contrárias, 
entrecruzadas, desencontradas; depois de tantas partidas e regressos; depois 
de tantas refregas; depois de tantos desaparecimentos, sorvidos homens e 
embarcações pelas águas raivosas e ofendidas – aqui estamos nós, nus e 
ansiosos prontos para o fundamental encontro do amor e da paixão. As águas 
escorrem sobre os nossos corpos frágeis fazendo deslizar para o minúsculo 
ralo todos os dejetos do tempo e libertando-nos do pavor do pecado. 
Precisamos de agradecer ao mar tudo o que ele está a fazer por nós. Ao mar 
não ao oceano. (MELO, 2013, p. 34-35) 

 

O oceano está presente nessa narrativa como um elemento que se ramifica, trazendo 

novos sentidos para a travessia e para o encontro. A presença e agitação do mar representam os 

anseios desses personagens, seus desejos e de seus quereres. A liquidez da água é como a fluidez 

do encontro amoroso, que se deu com naturalidade. Também é liquida e passageira a relação 
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dos amantes, que movimenta suas vidas como as ondas do mar, ao qual reverenciam e que 

explica o encontro entre os dois. Desse modo, a metáfora da água faz-se presente na narrativa 

e nos remete ao lugar de travessia e também à própria relação amorosa que se dá em um 

momento de trânsito.  

É no mar, indo se banhar na praia, que a protagonista procura novos amantes, ali procura 

uma movimentação na sua vida, procurando, nesse momento, abandonar a estabilidade que 

vivencia. Os amantes são sujeitos de terra, com suas vidas estabilizadas, mas que se ligam a 

esse espaço de travessia numa cidade à beira do oceano: “Que cidade era aquela onde estávamos? 

Era uma cidade com mar. E sol. As águas do oceano batiam na amurada dos meus olhos 

maravilhados, recém-chegados do outro lado do mundo” (MELO, 2013, p. 35).  

A cidade onde os amantes estão não é citada em momento algum, mas percebemos que 

se trata de Luanda a partir de alguns indícios apresentados na narrativa. Um deles é justamente 

ser uma cidade banhada pelo mar, com hotéis em frente ao oceano e ser um centro de negócios, 

onde a mulher vai para uma viagem de negócios. Essa localização delimita um lugar específico 

da cidade, uma parte destinada ao turismo e a pessoas com grande poder aquisitivo. 

 Todos os dias, também dava um mergulho naquele mar imenso que – morria 
ou nascia – em frente ao hotel. (...) Entrava na água e nadava, nadava, nadava 
sem rumo aparente que é a melhor maneira de descobrir novos rumos, 
enterrando os trilhos antigos pesados como uma água sem sentido” (MELO, 
2013, p. 36-37).  
 

Nadar, embrenhar-se no mar era também uma forma de conhecer aquela cidade, como 

salienta a personagem: “só vim nesse congresso por ser aqui nessa cidade, cujo mar 

extraordinário queria conhecer (MELO, 2013, p. 40).  

Na Baía de Luanda, há uma série de hotéis luxuosos, que parecem se encaixar nas breves 

descrições feitas pela protagonista que se encontra na cidade para participar de um congresso, 

mais uma razão que nos leva a Luanda, o centro econômico do país. A narradora fala de sua 

experiência na cidade: 

 

Saía do hotel todas as manhãs, depois do café, e punha-me a caminhar sem 
destino pela cidade. Deliciada, aspirava o perfume do ar, embriagava-me com 
as cores, balançava aos ritmos que rompiam das calçadas, como pequenos 
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milagres estridentes, mas profundamente irresistíveis. Cumpri esse ritual 
todos os dias até que o congresso terminou.  

Apesar do meu perfil claramente inconveniente, as pessoas permitiram 
que os circulasse entre elas como se sempre nos tivéssemos conhecido. A 
minha passagem era acolhida, invariavelmente, com um sorriso generoso, 
uma saudação inesperada. (MELO, 2013, p. 36) 

 

A experiência da personagem na cidade alude a um espaço turístico, convidativo e 

agradável, como o projeto de cidade que tem crescido em Luanda nos últimos 20 anos. A 

percepção da cidade é rasa, ela não adentra espaços além dos dedicados ao turismo. Ali na costa, 

experiencia uma capital tropical, um lugar de negócios e prosperidade para muitos, um lugar 

para se aventurar.  

O amante também fala sobre a cidade e sobre o mar que a banha: “O barulho do mar, lá 

em baixo, parecia uma sinfonia de Stravinsky, misturada com tambores ancestrais que soam 

todas as noites na pele desta cidade para onde te transportou o oceano Atlântico até a mim, que 

também sempre te esperei” (MELO, 2013, p. 46). As referências de diferentes culturas 

metaforizam a construção daquele lugar, um misto da cultura angolana e cultura europeia, 

resultada dos anos de colonização e também da globalização. Nesse texto, a cidade aparece 

como uma metrópole, um lugar a conhecer, que possibilita narrativas outras, que possibilita 

encontros, uma face da grande cidade retratada. 

 A desilusão e a espera aparecem, mas de uma outra forma. É a impossibilidade do amor 

e a inexistência do reencontro que fazem com que a protagonista continue presa ao lugar do 

encontro em uma eterna espera de um futuro idealizado pela magia e surpresa que um primeiro 

encontro não planejado pode trazer. Mais do que um conto sobre o encontro amoroso, temos 

um conto sobre a espera, tema que está presente em diversas narrativas da obra. O texto 

inaugura a categoria “outros contos” que não têm como foco ou mesmo personagens 

secundários “os marginais”, nem se relacionam em um eixo temático, mas que trazem os 

sentimentos e ideias que perpassam a obra. 

 É interessante notar que uma obra de balanço do país apresenta um texto que não tem a 

história do país como tema central. Assim, o texto nos mostra essa outra face, um lugar de 
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aventuras, de recomeços que não se firmam, de experimentações. Contar histórias de Luanda é 

também contar histórias que afetam quem passa por lá, quem vive a cidade.  

 O segundo texto analisado nessa divisão tem apenas um narrador, que conta a trajetória 

da sua vida, mostrando como saber viver na cidade, fazer-se ser a cidade, pode fazer com que 

sua jornada tome outros rumos.  

A trajetória de jovens que perderam a família e imigraram para Luanda é tema de uma 

série de contos de João Melo. Um deles é “Discurso sobre a beleza”. No conto, a violência da 

guerra é definidora da vida da protagonista. Narrado em primeira pessoa, vemos uma 

personagem que conta sua experiência de migração causada pelas guerras e a forma como os 

jogos de poder, o modo de vida precário e a solidão da tia moldaram sua forma de ver a 

sociedade luandense e de viver na capital.  

O texto retrata um tempo em que as utopias já não se fazem presente e nos é apresentado 

um indivíduo fraturado que sobrevive e busca atingir seus interesses individuais. As ações da 

protagonista são as de uma sobrevivente que toma para si a corrosão do caráter produzida pela 

metrópole que propicia escolhas e ações individualistas, sendo seus desvios reflexos da 

sociedade em que está inserida e resultado de sua ambição. 

O passado da personagem junto à família que perdeu é brevemente mencionado no texto: 

 

[...] mal nasci, perdi as minhas duas âncoras imediata e naturais: a boca escura 
da guerra sorveu, com a sua língua de espadas, as suas labaredas de sangue e 
seus uivos mortíferos, vindos, literalmente de outra dimensão aqueles que 
tiveram o amoroso descuido de me lançar ao mundo, muito antes que eu 
tivesse podido tomar consciência de que eles haviam sido, um dia, meus pais 
e que, ipso facto, eram os únicos culpados por todo o indefinível sofrimento 
que a minha existência estava submetida.  

(...) meus pais foram arrancados de mim pela guerra estúpida que voraz 
o que se alastrou pelo país nos últimos 35 anos, como uma grande ferida, cada 
vez mais ampla, mais funda, e mais nauseabunda, mas que, no entanto, não 
foi capaz de impedi-los de se amarem desesperada e inconscientemente. 
(MELO, 2013, p. 107)  

 

A personagem é muito nova quando os pais morrem, a vivência com a família lhe é 

tirada. A narradora menciona poucas lembranças de sua vida antes do deslocamento forçado. A 

forma como as perdas se deram é por ela desconhecida, e a protagonista diz também não se 
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lembrar de como chegou em Luanda. A narradora diz que: “Corria o ano de 1985, quando alguns 

homens de quem eu não poderia ter ouvido falar espalhavam a morte pelos Campos, dispostos 

a resgatar com rios de sangue aquilo que diziam ter lhe sido usurpado pela história. Seriam 

meus pais alguns desses usurpadores?” (MELO, 2013, p. 105-106).  

  O que passou não pode ser retomado pela sua memória, nem mesmo no relato de sua 

trajetória. Há o desejo de reconstituir a memória e tudo que foi vivido pela família, mas essa 

lembrança é inacessível. É através da narrativa e suposições que essa história é reconstituída: 

 

Embora eu não estivesse lá quando a guerra os apanhou no último cruzamento 
à saída da aldeia, gostaria de imaginar com exatidão, nos meus pesadelos 
sombrios e recorrentes, o que aconteceu. Que sentimento os acometeu quando 
se depararam com os seus algozes postados no cruzamento, de cenho 
carregado e arma apontada contra o mundo, dispostos a cumprir, com a inócua 
satisfação do dever cumprido, a missão de que haviam sido incumbidos, 
historicamente redentora, julgavam eles, e, por isso mesmo, inimputável? Que 
atitude tomaram? (MELO, 2013, p. 108) 

 

Ao mesmo passo que tenta reconstruir a memória de seus pais, há um apagamento, um 

desejo de desligamento do espaço que viveu e das perdas que sofreu. A bela mulher forte que é 

agora já não se lembra do lugar que habitou no passado porque essas duas vidas parecem 

impossíveis de serem associadas. A protagonista procura escapar do destino que a ela foi legado 

e o seu modo de narrar passa a ser mais assertivo quando passa a tratar do período após a sua 

mudança para a capital. 

 Ao longo da narrativa, há a apresentação de fatos históricos pelo prisma da narradora, 

que nos transporta para esse outro olhar para a guerra civil e a vida na capital. Mas por se tratar 

de um texto memorialístico há lacunas, desvios, caminhos escolhidos para que a sua perspectiva 

desses fatos seja apresentada. Sobre o relato e sua forma de composição, Paul Ricoeur afirma 

que 

  

Os episódios registrados são definidos por sua posição em relação a outros: 
sucessão de acontecimentos únicos, bons ou ruins, de regozijo ou aflição. 
Esse tempo não é cíclico nem linear, mas amorfo; é ele que a crônica 
referenciada na posição do narrador relata, antes que a narrativa separe a 
história contada de seu autor. (RICOEUR, 2007, p. 165) 
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 O sujeito que conta suas memórias controla os fatos, como serão mostrados, a 

importância do que viveu para o que é contado, o que é relevante lembrar para traçar seu perfil, 

ou melhor, construir um perfil que atenda o desejo que anseia. Há uma seleção de memórias e 

uma recomposição que trarão o efeito desejado. No caso da narradora, na construção de seu 

perfil, há um apagamento da fragilidade. Tzvetan Todorov afirma que “Manter a memória do 

mal sofrido pode levar as reações de vingança: mas o esquecimento também pode produzir 

efeitos funestos” (TODOROV, 2002, p. 203). No que tange a narradora, observamos que há 

uma memória apagada, perdas e uma realidade pungente que lhe chama para a vingança. 

 

Os meus primeiros cinco anos após a morte dos meus pais, passeios com a 
minha avó materna. Esse período da minha existência é, literalmente, um 
grande buraco, do qual não guardo, por conseguinte, quaisquer lembranças. 
Se eu tivesse necessidade de mendigar a complacência dos meus algozes 
retóricos, é claro que poderia fantasiá-lo, carregando-o com tintas espessas, 
para suscitar a misericórdia universal, ou, contrariamente, atribuindo lhe uma 
tonalidade amena e doce, para reivindicar a minha extraordinária capacidade 
de superação das adversidades, a qual, entretanto, não passaria de um mito 
literário, desgastado e inútil. Manda-me a minha própria honestidade, por isso 
reconhecer que o período inicial da minha vida é um túnel branco, sem entrada 
e sem saída, pelo qual passei simplesmente, sem conservar dessa anódina 
passagem as menores reminiscências, sejam cores, cheiros, temperaturas, 
gostos, vozes, medos ou fantasmas. (MELO, 2013, p. 109-110) 

 

A protagonista compara metaforicamente seu esquecimento a um túnel branco, lugar 

claro onde nada se vê, não se enxerga o que está atrás, mas oferece uma possibilidade de futuro 

com seu fim. Nesse lugar, ela pode enxergar claramente as possibilidades de caminho. Nesse 

caminho, e com as possibilidades que o local pode lhe oferecer, ela inscreve a sua história.  

Em um relato, ao mesmo tempo que o narrador conta uma história, ele é por ela 

produzido. Em seu processo de subjetivação, há uma invenção do discurso e de uma identidade 

que trará sentidos a partir do momento da enunciação, que dependerão do momento e lugar 

dessa enunciação. A narradora fala de um lugar de poder e, em sua construção de si, a sua 

esperteza e adaptabilidade são ressaltadas. O relato deve ter uma coerência interna, para atingir 

o efeito desejado. Somos apresentados a uma história de mudança de trajetória e essa é uma das 

razões de o passado estar apagado, ele não faz parte das conquistas na narradora.  

 

Não me perguntem, pois como é que a primeira lembrança do meu passado, a 
rigor, me encontra aqui, nesta cidade-santuário de todos os sobreviventes, em 
casa de uma tia. Na verdade, ignoro totalmente como vim parar à capital: à 
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boleia de qualquer caminhão da ONU, empurrada para o estômago de um 
avião do governo, misturada com os sacos, as malas, os embrulhos e outras 
crianças igualmente de pele acinzentada e olhar inexpressivo, como eu, ou 
protegida por alguma madre caridosa, tal como contado por outros fugitivos 
da guerra, em relatos da época, talvez mais credíveis ou inverossímeis, 
conforme os ouvintes, do que o meu? (MELO, 2013, p. 111) 

 

A narradora tem como foco seu presente e ao construir pela fala a forma como conseguiu 

conquistar a vida que tem apaga do que viveu no período da guerra, e as marcas resultantes do 

trauma da perda. A vida da protagonista é totalmente mudada em razão da guerra quando ainda 

é bebê. Ela não pode contar o que viu, mas também não se vale de relatos de sua avó e tia para 

reconstituir a sua história. 

O silenciamento, esse túnel branco, é uma forma de não retomar essas histórias de um 

passado de trauma que pouco se relaciona com quem é agora. Passado e presente parecem 

conflitantes, tanto por quem se tornou como pelos lugares por ela agora percorridos. 

 A narradora afirma apenas se lembrar do passado na casa da tia, para onde foi depois de 

viver com a mãe. Desse tempo lembra da precariedade e da tristeza da tia, que não aproveitava 

do único trunfo que possuía, sua beleza. 

 

Eu tinha somente cinco anos quando cheguei à casa da minha tia, levada por 
mão desconhecida. Depois de olhar à volta, absorvendo o cheiro da pobreza 
que me rodeava e, ao mesmo tempo, descortinando o amplo e luminoso 
horizonte estendido até que os meus olhos cansados e magoados não poderiam 
continuar a prolongar-se, tomei uma decisão que até hoje guia os meus atos: 
como a guerra tirou-me tudo o que eu tinha; agora serei eu a tirar aos outros 
tudo aquilo que eles julgam possuir. Aprendi depressa que a capital é o local 
onde todos podem ter o que quiserem, desde que saibam como construí-lo, 
conquistá-lo, apanhá-lo, furtá-lo, usurpá-lo, negociá-lo ou simplesmente 
trocá-lo. Aos treze anos já tinha conhecido, sucessivamente, quatro maridos 
da minha tia. Pelo menos, eu acreditava que eram mesmo seus maridos, pois 
era assim que ela os classificava. (MELO, 2013, p. 111) 

 

 A sua volta a protagonista vê o calor e a pobreza do lugar onde a tia vive. Após sair do 

túnel branco, onde não via nada, a protagonista vê um horizonte a sua frente. A breve descrição 

espacial traz uma perspectiva para a forma como as migrações se deram na cidade de Luanda 

ao longo do período da guerra civil. Castro e Reschilian, no artigo “O impacto da informalidade 

na (re)estruturação das metrópoles periféricas contemporâneas: o caso de Luanda, Angola” 
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falam de como o processo migratório influenciou na estrutura da cidade, principalmente nas 

zonas periféricas. Os estudiosos afirmam que  

 

Luanda ficou à mercê do que Saunders chamou de “cidades de chegada”, ao 
se tornar o principal destino migratório do país. Segundo o autor, o 
crescimento demográfico motivado pelas migrações é quase sempre emanado 
dos fatores de instabilidade político/militar e econômica. (CASTRO; 
RESCHILIAN, 2020, p. 12)  

 

As migrações como a da protagonista são classificadas como migrações interprovinciais e 

caracterizam-se por 

 

deslocamentos que ocorreram a partir da maioria das províncias do interior do 
país em direção a Luanda devido a intensificação do segundo período da 
guerra civil (1992 – 2002) que tomou proporções devastadoras a nível 
nacional. É preciso recordar que neste contexto, Luanda não se apresentava 
preparada para absorver os efeitos colaterais destas movimentações que 
deixavam as outras regiões do país em uma condição de desamparo e 
desequilíbrio regional. (CASTRO; RESCHILIAN, 2020, p. 12) 

 

Apesar de o lugar descrito rapidamente pela narradora não parecer favorável, o que faz 

o futuro da personagem parecer promissor é a observação analítica do espaço e de como as 

pessoas que nele vivem agem, e como exploram as formas de ter poder. Sua tragédia pessoal 

seria um exemplo de história que se desenvolve no espaço de pobreza e escassez em que foi 

criada, ela observa um horizonte realista de acordo com a paisagem que se apresenta. A 

personagem vê formas de superar o que o lugar pode oferecer.  

 Michel Collot afirma que “enquanto horizonte, a paisagem se confunde com o campo 

visual daquele que olha, mas ao mesmo tempo toda consciência sendo consciência de..., o 

sujeito se confunde com seu horizonte e se define como ser-no-mundo” (COLLOT, 2012, p. 

12). A personagem olha o seu redor, mas percebe em seu horizonte a possibilidade de mudar. A 

paisagem se confunde com as perspectivas que a personagem tem e como ela se coloca do 

mundo, então passa a enxergar o lugar a partir desse olhar que deseja poder e privilégio. Embora 

viva na pobreza e precariedade, o modo de vida da sua tia lhe apresenta outras possibilidades:
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A minha beleza, ostentá-la-ei como um estandarte orgulhoso e belicoso. Uma 
arma mortífera, com a qual me vingarei do difuso passado que continua, 
inexplicavelmente, a assombrar-me todas as manhãs, quando desperto de 
sonhos espessos e escuros de que sou incapaz de lembrar-me, mas que me 
doem como feridas invisíveis e crônicas. Uma doce taça de veneno que 
servirei a todos aqueles que quiserem usufruir da minha beleza como se a 
mesma lhes pertencesse, punindo-os pela sua ingênua arrogância é presunção. 
(MELO, 2013, p. 113) 
 
Farei da minha beleza, por conseguinte, um instrumento de reparação pessoal 
do histórica. Mais do que isso: usarei a beleza como estratégia de construção 
da minha identidade. Eu serei a minha beleza e, por isso, não agirei apenas 
como ela me ditar, mas irei até onde ela me levar. A beleza é um dom e todo o 
dom tem consequências que devem ser assumidas sem limites. (MELO, 2013, 
p. 114) 

 

A protagonista enxerga-se como alguém que possui uma outra forma de poder social, 

que não o dinheiro e faz uso desse poder como uma forma de reparação pelo que viveu. O que 

a personagem busca não é a justiça, pois como postula Todorov a justiça não é uma 

compensação social, essa é característica da vingança. Neste caso “[a] questão moral é 

esvaziada em proveito da reparação física” (TODOROV, 2002, p. 202). Seu comportamento é 

também uma repetição do comportamento vigente na sociedade em que vive. 

 

Talvez por ter conseguido escapar da guerra e ter sido levada por 
desconhecidos para a casa da minha tia, em Luanda, eu sempre soube que o 
destino pode ser redimido. Mais: podemos, até, vingar-nos do destino, 
fazendo-o pagar pelas suas perversas intenções originárias, por mais 
irredutíveis que as mesmas pareçam. (MELO, 2013, p. 117) 

 

 A personagem também analisa criticamente o espaço em que está inserida. A sua lógica 

é a do sistema econômico capitalista e neoliberal, que rege o espaço em que vive. A busca pelo 

enriquecimento próprio em detrimento da parte mais populosa da sociedade rege o modo de 

vida na capital. Segundo José Caléia Castro e Paulo Romano Reschilian, teoricamente, a 

Constituição Angolana de 1992 a 2010 é símbolo da democratização, mas, de fato, não houve 

uma mudança nas decisões políticas e administrativas do país e assim há um sistema político e 

econômico refém do neoliberalismo que beneficia as elites. Enquanto isso. as desigualdades 

socioespaciais e a pobreza se perpetuam, “em um sistema permeado pelo nepotismo e corrupção 

sistémica. Ou seja, tem-se uma racionalidade governativa onde o Estado aparece mais como 
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um “gestor dos negócios da burguesia financeira”, do que o promotor do bem-estar social” 

(CASTRO; RESCHILIAN, 2020, p. 9). 

 

Aos dezoito anos, saí de casa da minha tia e aluguei um anexo na cidade. A 
guerra terminara um ano antes e eu pressenti, sem qualquer sombra de dúvida, 
que minha hora de alçar voo havia chegado, radiante esplendorosa. Vivi, desde 
então, dias pavorosos, complexos extraordinários. Passados sete anos, concluo 
que valeu a pena. Hoje, nos gabinetes que visito, nos salões que frequento e 
nas camas onde derramo a minha beleza e onde perdem a própria alma, felizes 
e exaltados, todos aqueles que são incapazes de adivinhar seu macabro poder, 
ninguém acreditaria se eu lhes revelasse de que origens ensanguentadas e 
enlameadas sou eu ou que caminhos tortuosos tive de percorrer para chegar 
aonde cheguei. Aos vinte e cinco anos, o mundo está estendido aos meus pés. 
(MELO, 2013, p. 119) 

 

A personagem reproduz comportamentos que observa no espaço em que vive, aliando a 

vida da tia, que é sustentada pelos homens com quem se envolve, e dos poderosos, que agem 

em função de seu benefício próprio para a obtenção de mais poder e de um modelo de vida 

burguesa. É a partir dessa nova forma de experienciar o espaço e as relações sociais que a 

personagem sai de áreas periféricas e se muda para uma área central da cidade. Em sua sede de 

vingança e busca por benefícios, ela escolhe o espaço em que vive a classe política que acredita 

ter destruído sua família e muitas outras famílias angolanas. A justiça é impossível de ser 

conquistada, os pais já estão mortos, essas pessoas seguirão no poder, a vingança é a única 

forma que enxerga de ser compensada enquanto sua beleza durar.   

Por fim, temos a análise de uma história afetiva, fraternal, de admiração e carinho. 

“Retrato de um irmão morto” é um texto forte e ao mesmo tempo delicado, que mostra a 

admiração de um irmão e a força de outro. 

A primeira definição presente no dicionário Aurélio para o substantivo retrato é 

fotografia, uma imagem que reproduz algo ou alguém. Essa definição, de alguma forma, se 

relaciona com a definição mais detalhada trazida por Cicero Araújo, professor de Ciências 

políticas da USP. Partindo de uma leitura de Thomas Hobbes e Peter Burke, o estudioso afirma 

um retrato não se trata de uma reprodução fiel da imagem original ou do que é retratado. O 

retrato é algo que carrega o olhar que o artista tem para o retratado, assim há uma transformação 
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de um material bruto, na qual nem todas as particularidades são expostas, apenas o que é 

importante para aquela focalização. O artista, ao produzir um retrato, parte de sua perspectiva.  

As definições de retrato podem nos ajudar a compreender o conto “Retrato do irmão 

morto”, um relato afetuoso e saudoso, que reconstrói a vida do irmão falecido há cerca de cinco 

anos. A memória é o lugar a que o narrador recorre para construir essa narrativa, que acessa não 

apenas o que viveu com o irmão, mas os locais pelos quais passaram e, também, os lugares os 

quais sabe terem sido trilhados pelo irmão. A memória é um lugar de reencontro com esse irmão, 

é um lugar onde ele ainda está presente, onde o sentimento nutrido pelos dois ainda está presente, 

suas crenças e as lutas que travaram. Segundo Paul Ricoeur “Para a verdadeira memória, a 

inscrição é semeadura, suas palavras são sementes” (RICOEUR, 2007, p. 153).  

Nesse retrato composto pelo irmão vemos uma perspectiva que idealiza e procura 

ressaltar a coragem, seu comportamento visionário e as características que fazem dele uma 

pessoa admirável.  

 

não deixava de admirar-te a coragem de enfrentar o risco com o secreta ciência: 
a tua convicção silenciosa e humilde e, sobretudo, profunda e genuinamente 
humana, de que a vida sem riscos (pequenos ou grandes) não tem sentido. Não 
se tratava, esclareço, de um mero e gratuito espírito transgressor. (...) Apenas 
fazias, sem necessidade de fanfarras ou alardes, o que desejavas ou 
consideravas necessário fazer, consciente, mas sem temer os riscos das tuas 
opções de escolhas e, muito menos, sem te vangloriares delas. (MELO, 2013, 
p. 132-133) 

 

As escolhas feitas pelo irmão morto são celebradas pelo narrador como prova de sua 

força, autenticidade e naturalidade ao transgredir normas sociais. Assim, a subjetividade e o 

sentimento de fraternidade do autor são pontos marcantes para a construção desse retrato-relato. 

O narrador atua como um editor que faz uso de ferramentas textuais para exprimir uma 

identidade previamente pensada. Essa estratégia aponta para a parcialidade que o relato pode 

ter.  

O texto se inicia falando dessa parcialidade e, neste caso, o amor e o sentimento de 

fraternidade dão o tom da narrativa. Por mais que o narrador fale da possibilidade de o irmão 
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não se fazer ser visto e mostrar quem era, em sua fala, a afetividade e a relação de cumplicidade 

existente entre os dois é ressaltada: 

 

Eu presumia, com empedernida certeza, mas sem qualquer emoção particular, 
além do óbvio sentimento fraterno que a ti me unia, que sempre te conhecera, 
talvez como seja suposto conhecerem-se dois Irmãos que se amam com 
tranquilidade orgulho. Sabíamos ambos do centro de onde provinha, ao 
mesmo tempo impetuoso e sereno, o sangue que percorria nas nossas artérias, 
até que um dia, com o sem alardes, cessasse o prodigioso fluxo da vida que 
fazíamos questão de exibir, com firme modéstia, diante dos tolos, dos 
medíocres e dos infelizes. Estava, por conseguinte, convicto de saber quem 
eras de verdade, para além daquilo que todos nós, exuberantes ou 
circunspectos, mas sempre lúcidos, permitimos seja desvelado pelos demais. 
Jamais intentei, por desnecessário, olhar para lá dessa roupagem, que para 
todos constituía a tua identidade: para mim, a mesma era diáfana e translúcida 
como a nossa irrepreensível e genuína cumplicidade. (MELO, 2013, p. 125-
126) 

 

A narrativa se dá tempos depois da morte do irmão e é uma forma de perpetuação da 

sua história. Cicero Araújo afirma que os retratos de monarcas eram produzidos para que a sua 

realeza e o quê os diferenciava dos demais fosse ressaltado, esses eram chamados de retratos 

solenes. Na narrativa aqui analisada vemos uma diferenciação na representação da figura desse 

irmão em relação aos demais, o irmão retratado é honesto, corajoso e visionário.  

 

Que tipo de narrativa será capaz de abarcar a tua história em toda a sua 
plenitude, complexidade e grandeza, como as histórias de todas as pessoas que 
amamos? Que auditório convocar para escutar o relato ardoroso e apaixonado 
que de ti farei? Que retórica utilizar para encantá-lo, enternecê-lo, entristecê-
lo, fazê-lo refletir ou indigná-lo, mas sem deixar, claro está, de seduzi-lo? Que 
linguagem inventar? Que estratégia escolher? Que sentido construir? Por onde 
devo começar, a fim de contar tua história? Que fragmentos da tua existência 
retirar da escuridão do apagamento deliberado, da inveja e do criminoso 
apropriamento alheio e devolver à luz definitiva da história? Em suma, que 
retrato esculpir de ti para deixar gravado para sempre na memória do futuro, 
nua e traiçoeira? (MELO, 2013, p. 126-127) 

 

Nesse trecho temos um metatexto, que questiona como escrever essa história, passando 

pela intencionalidade e pela subjetividade. Como falar de uma pessoa que amamos? Para tal o 

narrador se vale de uma narrativa linear, a qual interrompe com seus comentários e os 

sentimentos evocados ao contar essa história. E assim duas narrativas se juntam, a história da 

vida do irmão e a narrativa da perda.  
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As características que o diferenciam de um homem comum são ressaltadas pelo irmão, 

que faz um relato marcado pela subjetividade e pelo sentimento que nutria e pelo que 

compartilharam. Assim, são ressaltados os momentos que são admiráveis, a ideia que o irmão 

mais velho pretende perpetuar daquele que perdeu. “O instante da rememoração, iluminando 

sobrevivências de algo que oscila entre a falsa recordação e o abismo vertiginoso da perda, 

opõe, na sua precariedade, uma extrema, frágil resistência” (VECCHI, 2020, p. 4). Nessa 

reconstrução da vida do irmão o narrador parte de sua infância até a causa da morte, ressaltando 

seu afastamento do caçula nesses momentos finais, como um momento do qual lamenta.  

Cabe ressaltar que a memória não é uma linha reta, ela oferece uma série de caminhos, 

dialogando com quem o narrador foi e quem agora é. Vejamos como isso é explicitado pelo 

narrador: 

 

quando, cinco anos depois da tua morte, decidi que era minha obrigação 
escrever a tua história, descobri aterrorizado que, afinal, nada de útil, concreto 
e prático sabia de ti, para além da memória difusa e estimulante que nos 
orientava na vida, como uma bússola íntima, remota e inquebrável. Não sei se 
me cheguei a indagar, sentindo abrir-se no meu coração uma ferida surda e 
lancinante, como é possível amar tão radicalmente alguém que apenas 
conhecemos porque, na verdade, nunca julgamos ter segredos ou sombras ou 
reservas entre nós. (MELO, 2013, p. 126)  

 

A narrativa é uma forma de reencontro, a partir dela o narrador torna a conhecer seu 

irmão, reavaliando o que viveram juntos, suas particularidades, seus medos, sonhos e crenças. 

A narrativa faz com que ele compreenda essa relação, vista com um certo distanciamento. À 

luz de James Young, o pesquisador e professor Roberto Vecchi problematiza os dois sentidos 

do verbo lembrar, “um – convencional – quando quem lembra é o titular da experiência, e outro 

lateral, “lembrar” – entre aspas – quando não se vivenciou o conteúdo da lembrança” (VECCHI, 

2020, p. 3). Para o estudioso, essa segunda forma do lembrar é ainda mais imprecisa que a 

primeira, porque não parte de quem vivenciou os fatos e porque passa por um outrem. 

Quando a memória é articulada no plano linguístico podemos encontrar referências 

espaciais e temporais. Essas referências localizam os sujeitos e no texto acompanham a 

descrição e relato de vida do irmão morto. As primeiras referências trazidas no texto são da 
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infância, passada na casa com quintal, no Maculusso. A memória da infância é trazida como 

uma forma de mostrar a intimidade e cumplicidade que tinham desde o início de suas vidas. 

Para tal a intimidade da vida em família é citada, toda a família partilhando o quintal e a vida 

em comunidade que se dava naquele espaço, das idas ao Bowling às surras de pau de romãzeira 

da avó Merceana. 

Para compor esse relato, o narrador fala de experiências que viveram juntos, do olhar 

amoroso que tem para com o irmão, dos lugares em que estiveram juntos e, também dos lugares 

que sabe que o irmão percorreu, ressaltando o que ele contou e também o que preferiu silenciar. 

Paul Ricoeur afirma ser 

 

a espacialidade corporal e ambiental inerente à evolução da lembrança. Para 
explicá-la, opusemos a mundaneidade da memória a seu pólo de reflexividade. 
As lembranças de ter morado em tal casa de tal cidade ou ter viajado a tal parte 
do mundo são particularmente eloquentes e preciosas; elas tecem ao mesmo 
tempo uma memória íntima e uma memória compartilhada entre pessoas 
próximas: nessas lembranças tipos, o espaço corporal é de imediato vinculado 
ao espaço do ambiente, fragmento da terra habitável, com suas trilhas mais ou 
menos praticáveis seus obstáculos variadamente transponíveis (...). 
(RICOEUR, 2007, p. 157) 

 

Assim, a memória vai se apoiar no que foi vivido e onde foi vivido, o lugar atua como 

um suporte de identificação da trajetória do irmão. Nesses lugares estão impressas as 

recordações e a história que é contada. São esses espaços vividos que contam também um pouco 

da trajetória narrada. O narrador parte dessa memória, a qual ele mesmo diz ser falha:  

 

Se eu quisesse ser fiel à história, como se isso fosse possível e conveniente, 
não poderia dizer com precisão quantas vezes saímos de casa às escondidas 
para irmos para ir até ao Bowling, mas, o que importa? Afirmo, pois, sem 
medo de exagerar: fizemos isso tantas vezes que lhes perdi a conta. O senso 
comum tenta, autoritariamente, alertar-me para o risco de contaminar o retrato 
do irmão morto com tal recurso, ingénuo e voluntarista, à fantasia, mas decido, 
pela primeira vez na minha vida burocrática, desobedecer-lhe. É que, ao 
contrário de certas crenças dominantes, alegadamente racionais, objetivos e 
científicas, memória não é sinónimo de lembrança. Na verdade, as lembranças 
não passam de pretextos para a memória. É sempre uma atualização benfazeja 
ou malfazeja do passado. (MELO, 2013, p. 129) 
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O conteúdo bruto, tudo que foi vivido e é lembrado, é lapidado ao contar na síntese feita 

pelo narrador. O Bowling e as repetidas vezes que frequentaram o lugar mostram a importância 

que esse espaço tem em suas jornadas. A memória busca o irmão em suas crenças, sua luta, 

modo de vida e nos ambientes, usando o termo de Paul Ricoeur, no lugar onde a vida é vivida.  

Assim como o irmão, o Bowling se transfigura longo do tempo. Essa mudança 

acompanha as transformações ocorridas na vida dos irmãos que seguem frequentando o lugar.  

 

O Bowling sobreviveu durante muito tempo aos efeitos transformadores do 
tempo, as vicissitudes da história e as mágoas e a insensatez dos homens. Já 
não me recordo quando estes deixaram de utilizá-lo para a prática do desporto 
que lhe deu o nome pelo qual era conhecido, mas o antes restaurante manteve-
se em funcionamento, acompanhando a história gastronômica, política e social 
da nossa cidade (do igualitário arroz com peixe frito e dos obrigatórios finos 
de cerveja da época de escassez dos primeiros anos após a independência aos 
sinais da fartura seletiva trazidos pela abertura capitalista dos anos 90), 
durante todo o tempo em que tu ainda estavas comigo e com todos aqueles 
que sempre te amamos e amaremos. (MELO, 2013, p. 130-131) 

 

Ao falar desse lugar de afetividade, o narrador insere o leitor no período no qual a 

narrativa se dá. O lugar resiste ao tempo e acompanha crises, mudanças políticas e econômicas, 

sua forma de funcionamento, inclusive, reflete essas mudanças. O lugar liga momentos da 

história da cidade, mesmo sendo localizado em uma área movimentada da cidade, conecta 

presente e passado e preserva a identidade do bairro do Maculusso, conta um pouco da história 

de quem lá esteve. Os que lutaram por uma nova Angola tinham o espaço como um lugar de 

resistência, como  

 

uma espécie de garantia de que a salvação seria possível, desde que os homens 
fossem capazes de ligar todos os fios que ajudam a construir a promissora 
identidade histórica que, no passado, levou alguns a recusar a ignomínia e a 
vergonha, mas que, na realidade, temo que não sejamos capazes de terminar 
(MELO, 2013, p. 131).  

 

assustei-me quando um dia, pouco tempo depois da tua morte, passei por essa 
esquina e constatei, horrorizado, que, onde estava o velho Bowling, sobrava 
um enorme buraco cercado pelos tapumes de uma construtora qualquer. Não 
sei porquê, alegrei-me com o fato de não teres assistido a essa transformação, 
mas ao mesmo tempo, receei que é tua lembrança se esvanecesse dentro de 
mim, tal como Bowling não passava agora de um monte de escombros 
desconexos e destruídos de qualquer utilidade ou o sentido. O mais 
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perturbador é que nenhum aviso ou placa anunciava em que se transformaria 
o antigo restaurante que fez parte da nossa infância comum no Maculusso: um 
prédio de apartamentos ou de escritórios? Um hotel? Um banco?  (MELO, 
2013, p. 131-132) 

 

Nesse trecho, notamos que a narrativa da perda se repete também quando se trata do 

Bowling e da cidade que acreditavam resistir. Para o irmão morto, ver aquele lugar em 

escombros também seria o retratado do fim de um sonho.  A simbologia de força que o lugar 

trazia para o bairro do Maculusso é findada pouco tempo após a morte do irmão. Há então uma 

outra despedida, assim como o irmão o espaço passa a estar nesse lugar da memória. Temos 

uma outra despedida, o fim do Bowling é também o fim de pedaços que constituem a memória 

do irmão.  

 A mudança do país e a luta pela independência fazem parte da trajetória do irmão morto, 

que lutou pela independência e, também, atuou como combatente durante a guerra civil. Ao 

longo da vida adulta, ele parte para outros lugares, se descola da família e do bairro, ato que, 

mais uma vez comprova sua coragem e força para lutar pelo que acredita. Com dezessete anos, 

parte para guerra, como conta o narrador “Eu acompanhei o pai ao aeroporto, para despedir-me 

de ti. Ias para Cabinda, para dali seguir para Dolizie e, a fim de frequentar o CIR (abreviatura 

de Centro de Instrução Revolucionária) soube bem mais tarde” (MELO, 2013, p. 133). 

 A guerra e os caminhos de luta percorridos pelo irmão fazem com que tenham um 

afastamento e com o passar do tempo a postura do guerrilheiro é de silenciamentos, entre eles 

fica o não dito da guerra. O afastamento espacial intensifica o que a experiência da guerra, as 

violências trazem para trajetória desse irmão, do qual só se sabe por alto, pois não se comunica 

com a família. Os silenciamentos atuam como uma barreira que separa esses dois irmãos, pois 

o eu fraturado, partindo do conceito discutido por Seligmann-Silva, se vê impossibilitado de 

revisitar o passado e testemunhar a barbárie. 

 

nunca te ouvimos contar gloriosas ou tristes e macabras «histórias de guerra» 
como fazem tantos outros que (...) passaram por experiências idênticas àquelas 
que, invariavelmente impunham uma sombra imperceptível ao teu olhar 
quando alguém, imprudente, te pedisse que as lembrasses. (MELO, 2013, p. 
135) 
 



 

165 
 

O diálogo entre os irmãos deixa de ter a intimidade que, em outro momento, se fez presente na 

relação. “A indizibilidade do testemunho ganha com este aspecto um peso inaudito” 

(SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 75).  

 A participação do irmão nas forças armadas tem seu fim em 1991. O país é descrito 

como um lugar em que faltam homens como o antigo guerrilheiro, que lutaram por ela e lutavam 

pelo bem comum e essa diferenciação mais uma vez corrobora para a criação de um ideal do 

herói. Partimos aqui da ideia de que uma imagem de heroísmo está ligada àquele que tem 

coragem e que, por mais que tenha marcas de sofrimento, não se deixa corromper por influência 

do espaço em que se encontra. O narrador o denomina como um construtor, como alguém que 

deseja erguer a pátria após os anos de guerra e afirma: “Quando nos falava dos teus planos 

límpidos e cristalinos, essa palavra pulsava sempre na tua voz, nas tuas mãos e nos teus olhos” 

(MELO, 2013, p.137). Os desejos e planos do irmão apontavam para dar seguimento a utopia 

que se construíra nos discursos em prol da independência, era o momento de fortalecer e 

construir o país, para tal a educação e formação da sociedade ocidentalizada seria o caminho 

para esta nova Angola. “Jugavas que tinha chegado a hora dos engenheiros, dos médicos, dos 

professores e − quem sabe? − até a dos artistas e poetas e que, por conseguinte, os guerreiros 

poderiam finalmente repousar” (MELO, 2013, p. 138). Os planos e sonhos do irmão são 

inviabilizados por seus antigos companheiros de luta e agora sócios, esses sim corrompidos. 

Segundo Ki-Zerbo, 

 

É aqui que o capitalismo geralmente se desclassifica: para promover um ser 
humano, é preciso esmagar dois ou três. Os ocidentais querem que os países 
africanos façam como a Europa, mas no intervalo de algumas décadas, não em 
alguns séculos como foi lá. A exploração, então, é muito mais dura, porque é 
comprimida num lapso de tempo muito curto. É a corrida às taxas de 
crescimento, e não à promoção humana. O sistema gera, portanto, a pobreza, 
e desemboca na pauperização. Não se deve considerar que a pobreza é a causa 
do subdesenvolvimento – ela é um produto do sistema atual. (KI-ZERBO in 
HOLESTEIN, 2006, p. 28) 

 

O irmão, quando vivo, via na empresa de construção uma forma de reconstruir o país, 

mas os seus sócios viam ali uma possibilidade de crescimento econômico, que se dava a partir 

da exploração de outros, repetindo essa lógica capitalista discutida por Ki-Zerbo. Os 
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companheiros de luta cedem ao poder e dinheiro e o protagonista, ao contrário disso, se desilude 

e perde suas forças.  

 

A traição daqueles que considerava os teus camaradas começou a matar te em 
silêncio. Partilhaste essa sombria e desconhecida premonição comigo desde o 
início. Eles não queriam construir. Eles não tinham sonhos mas planos e, por 
isso as suas cabeças não poderiam ser sobressaltadas por ideias luminosas, 
mas apenas por obscuros, pérfidos indizíveis desejos, que alimentavam todas 
as noites as suas sujas poluções. Eles não possuíam mãos adestradas e 
generosas como as tuas, que sonhavam com coisas úteis e concretas e achavam 
que estas só poderiam ter valor se fossem fabricadas por elas próprias, não 
somente com ternura, dedicação e suor, mas sobretudo com generosidade 
ancestral e sentido de partilha (...). (MELO, 2013, p. 139) 

 

Os antigos camaradas do irmão são, ainda, chamados de Judas pelo narrador. A morte 

do irmão acontece junto com a morte do seu sonho de construir um país, a realidade vence os 

planos, vence os sonhos. A linguagem de todo o texto nos leva a um diálogo, toda a história é 

contada para o irmão morto, como em uma carta ou conversa. Mas nesse trecho final, vemos 

um resgate, uma forma de fazer com que uma conversa que gostaria de ter tido com o irmão em 

vida se concretizasse. Nesse momento o narrador acolhe a dor de seu irmão mais novo. O texto, 

assim, mais que o relato ou uma biografia, funciona como um reencontro desses dois irmãos, 

um reencontro com a dor de suas perdas, um reencontro com o sonho de país que nunca se 

concretizou.  

 

4.2 Revisitando a cidade 

 

 Um reencontro possibilita uma reavaliação do passado comum. E é partindo dessa 

premissa que os contos analisados nesse segundo bloco se estruturam, abrindo possibilidades 

de questionamentos, confrontos, apresentações de pontos de vista. Neles, ex combatentes e/ou 

ex revolucionários avaliam a si mesmos, a luta da qual participaram até a Independência e a 

forma como cada viu e viveu a “descolonização”. 

Segundo Roberto Vecchi, um traço importante e que se manifesta, também, 

linguisticamente é o sentido plural da descolonização. O estudioso ainda afirma a existência  
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Não uma descolonização, mas multíplices, plurais descolonizações que 
alteram em profundidade um conceito que não é linear ou pontual mas pelo 
contrário destaca-se pelas suas proliferações de experiências e imagens 
(coerentemente aliás, com as ambiguidades do tempo messiânico, poder-se-ia 
reparar). A figuralidade deste tempo e conceito complexos encontra uma 
possibilidade no campo literário ou de qualquer modo estético que talvez se 
caracterize pela possibilidade de dar forma a pluralidades de outro modo tão 
inapreensíveis num plano mais linear como no ensaio ou no discurso histórico. 
Por isso talvez a literatura da descolonização (seja ela vinculada à imagem 
escatológica do apocalipse ou a uma outra configuração temporal como por 
exemplo aquela profética que adianta no presente o anúncio de futuro, como 
se depreende nos projetos independentistas que surgem na contração do tempo 
presente), com o mosaico de memórias e experiências desconectadas e até em 
contradição permaneça um campo mais ativo do que por exemplo aquele ainda 
não resolvido e em aberto da historiografia. (VECCHI, 2016, p. 48) 

 

Nos reencontros presentes nos textos, vemos sujeitos que mostram formas diferentes de 

ver a descolonização e tentativas diversas de se reconstruir e construir um novo lugar. Para tal, 

há incursões na memória, retornos temporais e uma junção de passado e presente representados 

nas páginas de cada narrativa. O que o estudioso chama de mosaico de memórias e experiências 

desconectadas se unem formando as possíveis formas de descolonização representadas.  

Sejam em Luanda ou fora da capital angolana, os encontros retomam o espaço urbano 

do país, o que viveram, vivem e as questões que o ligam a esse lugar.  

Umas das tônicas de Os marginais e outros contos é apresentar a resistência e a 

possibilidade de ter esperança. A narrativa “Trinta e cinco anos” abre o livro. O encontro entre 

amigos revolucionários nos traz uma representação de Angola, sobretudo do espaço urbano 

angolano, após 35 anos de independência. O conto trata de questões como a utopia, que movia 

a luta e unia esses amigos. Em nossa análise veremos duas possibilidades de espaço, o espaço 

da memória e os espaços percorridos pelos amigos. Ambas se relacionam com a forma de olhar 

o país, partindo dos encontros e afastamentos desses antigos combatentes.  

  A utopia um dia uniu esses amigos, os quais, 35 anos depois da independência, 

rememoram o passado e pensam na Angola que imaginavam e lutavam para ter no futuro. 

Falamos aqui do conceito marxista de utopia, como o anteriormente apontado por Matos, que 

parte de desejos irrealizáveis, pois não se ancoram na realidade das construções sociais que 

almejam modificar.  
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 Na organização do conto, há mais momentos em que o tema central é a luta e os ideais 

que uniram aqueles amigos do que o encontro em si. O irrealizável e a Angola sonhada são 

mencionados no conto, construído com uma linguagem que corrobora com ideário que forma o 

sonho de construção da nação liberta e justa ao metaforizar os grandes feitos desses amigos. 

Assim como os ideais da nação livre são retomados com o encontro e as lembranças dos amigos, 

tem-se uma linguagem que simboliza aquele momento. Vemos o uso de uma linguagem que 

reflete o discurso apologético e celebratório da libertação e, para tal, há o uso de lemas, frases 

feitas próprias daquele momento. Há nesses trechos uma linguagem que simboliza a grandeza 

dos sonhos, a grandeza da luta e também a grandeza da pátria que procuravam construir. Esse 

discurso é construído de modo que a humanidade não seja retirada dos sujeitos, não há heróis 

que beiram a perfeição, sim jovens que sonhavam com a libertação de Angola, homens e 

mulheres lutando por um ideal. 

 

Há trinta e cinco anos tudo parecia possível e ao alcance de todos, em especial 
dos seres absolutamente comuns, indignos e, mais do que isso, inomináveis. 
Um verbo inesperado brilhava em todas as línguas, acesas como sóis. Ainda 
não sabíamos que o inesperado ou diferente não quer necessariamente dizer 
novo e muito menos renovado ou redentor. Por isso, cavalgámos esse verbo 
como arautos de um anti-Deus decidido a recriar o mundo, mas dessa vez sem 
descansar, pelo menos enquanto todas as injustiças históricas, carregadas até 
nós pelos milénios que antecedera, não fossem reparadas. Não acreditávamos 
em qualquer predestinação, mas apenas na nossa própria vontade, estrita e, 
simples e pura: tínhamos uma escolha a fazer e fizemo-la. Marchámos 
voluntariamente ao som das canções coletivas, acreditando que poderíamos 
alcançar o sol, pegá-lo com as nossas próprias mãos e erguê-lo sobre a cabeça 
expectante da humanidade, para que, exorcizados todos os crepúsculos, ele 
brilhasse sobre ela, per saecula saeculorum. (MELO, 2013, p. 14-15) 

 

No texto, uma das relações com o espaço vem a partir da luta que unia os amigos. A fim 

de se juntarem pelo ideal comum, cada uma vinha de um lugar diferente da então colônia. A 

crença nas palavras de ordem e nos ideais que os uniam era construtora do ideal utópico de uma 

terra liberta, de uma terra para os angolanos. Não há no texto descrições longas, nem mesmo 

relações ou especificações que diretamente remetem ao espaço. Há poucos espaços descritos e 

mencionados no texto, mas podemos observar outras formas de observar e analisar esse 

elemento narrativo.  



 

169 
 

 A primeira forma de analisarmos a representação do espaço é a partir de ações 

motivadoras da narrativa: o encontro e o distanciamento desses amigos. O passado e os lugares 

percorridos são trazidos a partir do olhar do narrador, que conta trechos de sua conversa com 

os amigos e reflete sobre o passado e presente, como no trecho a seguir: 

 

A história juntou-nos e a história separou-nos. Quando fizemos a nossa 
escolha, há trinta de cinco anos, não perguntamos de onde tínhamos vindo. 
Havíamos chegado juntos àquele lugar, que urgia transformar em outro tempo 
e outro lugar, onde todos os reinventaríamos, independente das origens de 
cada um. Unia-nos o futuro e não o passado. O que, dramática e infantilmente, 
esquecemos é que o futuro não acontece como simples e mera consequência 
do tempo: é construído violentamente pelo presente, o qual, muitas vezes, não 
hesita em mistificar ou elidir o passado. O presente é sempre truculento. 
(MELO, 2013, p. 25) 

 

 No trecho, são expostas as relações entre o tempo e a luta desses amigos junto ao olhar 

que eles têm para o país. Os amigos faziam parte do MPLA, partido que se desenvolveu nos 

centros urbanos, mais especificamente na capital. Embora não seja mencionado, parece ser 

implícito que é em Luanda que esses amigos se encontram, e ali cada um começa a formar ou 

mesmo desenvolvem o ideário que os guiava. É na capital que se encontram, mas depois se 

distanciam, enquanto lutam pela libertação, como explicita o narrador: “Nós estivemos lá, no 

epicentro desses dias de fogo, com o qual desejávamos forjar ardentemente novas formas de 

amor, sobre a memória do ódio, da discriminação e exploração” (MELO, 2013, p. 16). A partir 

da luta de libertação conhecem outros espaços da nação, onde são expostos à violência da luta 

armada: 

 

Não hesitámos, pois, quando o futuro em que acreditávamos nos apelou, 
veemente e imperativamente, para começar a construí-lo e defendê-lo em 
todos os pontos da terra invadida, onde a premência do tempo imaginado e 
desejado se impunha irresistível. Fomos soldados, professores, médicos, 
engenheiros, jornalistas – ofícios descobertos pelas mães de todos os engenhos, 
a necessidade, tantas vezes imponderável e sangrenta. Nesses dias iniciais 
pouco soubemos dos outros. Mas as notícias das nossas perdas particulares 
não se fizeram esperar. O Noélio, por exemplo, cobardemente abandonado por 
aqueles que o convocaram em nome do futuro, foi morto no planalto do Bié e 
o seu corpo esquartejado e lançado às águas do Kwanza. (MELO, 2013, p. 16-
17) 
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Em História de Angola, os historiadores Douglas Wheeler e René Pélissier afirmam 

que a luta se inicia no norte de Angola, em 15 de março de 1961 18 , quando postos 

administrativos e fazendas portugueses foram invadidos. A partir da luta armada, os amigos 

descobrem uma outra Angola, outros povos dentro da nação e seus territórios. Embora seus 

ofícios sejam forjados pela necessidade, suas ocupações revelam um grau de instrução, 

adquiridos em centros urbanos.  

A tomada desse território é uma ação política, mas também é uma forma pessoal de 

conhecimento da terra para esses sujeitos que assim conhecem Angola além da capital. Ao 

mesmo passo é um movimento de reconquista e de exploração. 

Essa descoberta e ocupação da terra se dá ao longo de toda a trajetória de luta dos 

personagens, o que é visto com um tom idílico e de enaltecimento junto à violência da guerra, 

ressaltadas na descrição da morte de Noélio. O trecho traz a brutalidade da luta e a tira de um 

olhar idealizado, que por fim retorna à utopia e a resistência: “Os seus pedaços vilipendiados 

transformaram-se em flores que ainda hoje vagam por todos afluentes da pátria inteira, sem que, 

contudo, ninguém os veja mais” (MELO, 2013, p. 17). Mesmo depois de mortos, guerrilheiros 

como Noélio ainda correm pela nação, sua história e sua luta fazem parte de cada canto desse 

território, que segue sendo reconquistado por quem por ele lutou.  

Os amigos relembram a noite em que a independência foi conquistada e o sentimento 

comum de que mesmo longe sentiam-se juntos. A descrição da noite em que a liberdade foi 

conquistada reflete a grandeza dos sonhos desses combatentes: 

 

cada um devia dizer onde estava na noite em que a pátria, ameaçada e cercada 
por todos os lados, fazia sua entrada na história, orgulhosa e intrépida disposta 
a sobreviver e afirmar-se ou a soçobrar. Naquela noite faiscante, em que o céu 
ganhou novas estrelas, que tombaram sobre as cabeças dos homens como uma 
chuva ao mesmo tempo benigno e exaltante, velho dilema hamletiano 
impunha-se com toda a sua brutalidade: a pátria existiria conta todas as 
conspirações secretas ou não. O sonho que nos fizeram largar tudo para 
persegui-lo com urgência e a inimputável irresponsabilidade da juventude 
ardia na voz do homem do centro da praça. (MELO, 2013, p. 20-21) 

 

 

18   Os historiadores citados usam a data que marca a movimentação a partir da perspectiva do MPLA, outros 
estudiosos afirmam que a luta armada se inicia dia 4 de fevereiro, data do ataque à Cadeia de São Paulo 
orquestrado por pessoas ligadas à UPA . 
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nenhum de nós tinha estado realmente na praça, mas todavia, a praça estava 
inteira dentro de nós, não apenas nas histórias que esforçadamente tentávamos 
resgatar, trinta e cinco anos depois naquele jantar marcado pelo Barbas, em 
uma troca de e-mails que durara quase dois meses, mas sobretudo no nosso 
destino individual coletivo. (...) aquela praça, na realidade, é uma espécie de 
cicatriz indelével que carregamos pra sempre entre os nossos olhos. Talvez 
porque a nossa presença na praça, naquela noite inicial em que pensamos que 
tudo estava a começar pela primeira vez, mais do que uma evidência, seja hoje 
uma lembrança permanentemente construída. (MELO, 2013, p. 21-22) 

 

A independência de Angola foi anunciada por Agostinho Neto, líder do MPLA, no Largo 

Primeiro de Maio, hoje chamado Largo da Independência. Nesse mesmo dia, Holden Roberto, 

líder da FLNA, proclamou a independência no Ambriz, assim como Jonas Savimbi, líder da 

UNITA, fez no Huambo. 

O narrador fala da independência anunciada pelo MPLA, a praça por ele citada trata-se 

do Largo Primeiro de Maio. A dedicação à luta armada fez com que esses amigos não estivessem 

presentes quando a libertação foi alcançada. Estar no Largo Primeiro de Maio na narrativa é um 

sentimento que esteve em cada guerrilheiro como se lá estivessem presentes, uma forma de 

afirmação da luta. Por isso afirmam, elevando a grandeza do momento, que estavam também 

na praça todos que lutaram pela independência.  

Parece ser também na capital que estes amigos se reencontram, o lugar não é 

mencionado, mas acreditamos ser Luanda, como já dissemos. Lucrécia Ferrara afirma em 

“Cidade: meio, mídia e mediação” que “a lógica construtiva de uma cidade é suporte que se 

disponibiliza à comunicação de uma ideologia, de uma utopia, plano ou imagem que, enquanto 

mídias, articulam desejos e valores a identificar uma cidade entre cidades” (FERRARA, 2008, 

p. 43). A cidade não é citada, mas o leitor é levado a crer que se trata de Luanda pela sua 

centralidade, pela composição do narrador e a partir das conversas que são reveladas no texto. 

O partido ao qual os amigos apoiavam tem suas bases na capital e veiculava seus discursos nas 

escolas e universidades, que por eles eram frequentadas. As vivências e influências do espaço 

que habitavam e que percorriam são propiciadoras da iniciação de parte dos amigos na luta.  

Vemos, na trajetória desses sujeitos a influência do espaço em sua inserção na luta, 

através da observação ou mesmo do que o lugar pode propiciar. Primeiro, o narrador fala de 

Linda, branca, de família humilde, que percebe na igreja como seus pais, também explorados, 
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tratavam com desprezo os frequentadores negros do templo. Como aponta Raquel Rolnik, a 

igreja é uma construção importante na organização da cidade ocidentalizada, pois reflete a 

forma de organização social. Ao observar mais claramente como aquela sociedade era 

arquitetada, nesse microcosmos social, a personagem passa a rever suas crenças. Desse modo, 

sua crença acordada ao comunismo se desenvolve, tendo nessa forma de pensar e idealizar a 

sociedade uma afirmação da fé que já existia. Na sua comunidade, a personagem observa as 

injustiças, poderes e discriminações não ditas que são passados de geração em geração, assim 

como a fé que naquele espaço professavam. 

 Já a iniciação de Barbas na luta pela independência acontece quando longe dos pais, 

retornados para Portugal, passa a viver na casa de Tia Arminda. Lá escuta “pela primeira vez 

certas palavras proibidas – liberdade, revolução, independência” (MELO, 2013, p. 23). Sem a 

tutela dos pais e do irmão, que servia o exército colonial, Barbas pôde perceber o espaço e se 

perceber nele de outra forma. A apreensão de um espaço é feita também, a partir de quem nele 

circula, e quais ideias nele circulam. Sem o cerceamento da família e vivendo rodeado de outros 

jovens, o personagem tem acesso a outros discursos.  

Até então, falamos do encontro e do afastamento dos amigos. Para tratamos desses 

movimentos e do reencontro dos personagens, analisando o espaço a partir do tempo e das 

motivações das reuniões e afastamentos. Para isso, temos como foco a desilusão e a utopia 

como sentimentos que os unem e que também os separam. Assim, vemos um passado e futuro 

idealizados como motivadores das movimentações desses sujeitos e da forma de ver o espaço 

angolano.  

 

do ponto de vista de uma fenomenologia da experiência perceptiva, o temporal 
e o espacial nas artes formam domínios mutuamente permeáveis, que não se 
excluem. (...) pode-se adotar, como critério distintivo, o da dominância do 
tempo na música e na literatura; o que significa dizer que, quando o espaço é 
dominante, a temporalidade é virtual, e que quando o tempo é dominante, a 
espacialidade é virtual. (NUNES, 1988, p. 11)  

 

Como afirma Nunes, a literatura tende para uma predominância de representação 

temporal, mas esta representação torna virtual o espaço do qual trata, ou seja, o torna explícito 
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e potente. Ao trazer as ideias de tempo, passado, presente e futuro, vemos quatro olhares sobre 

o espaço angolano: O passado em que houve o domínio português, o passado de lutas e de 

esperança dos guerrilheiros, o presente como o momento do reencontro, no qual se olha para o 

país com um pouco de esperança, mas também desilusão, e futuro que desejavam/desejam 

construir. 

O olhar esperançoso perpassa todos esses momentos e refletem a forma como o narrador 

vê o espaço. Apesar de as conversas entre os amigos e as reflexões do protagonista trazerem 

esperança, sempre apontando para o futuro, no trecho “Ainda não sabíamos que o inesperado 

ou diferente não quer necessariamente dizer novo e muito menos renovado ou redentor” 

(MELO, 2013, p. 14) há uma alusão a Angola do presente e como o país se desenvolveu nos 35 

anos em que estiveram separados. Nesse presente, há o entendimento que a Angola em que 

estão é muito diferente da sonhada por eles.  

A poeta e estudiosa de literatura Marília Garcia, no livro parque das ruínas19 apresenta 

um poema metalinguístico, no qual reflete sobre as possibilidades de representar e pensar um 

lugar ao mesmo passo que tem como foco seu procedimento de escrita. Ao longo das divisões 

do poema, são apresentados fotos, lugares, obras, trechos de cartas. Na décima sétima divisão, 

a poeta fala sobre a relação do espaço com o tempo e das formas diferentes de olhar o lugar. 

Junto ao trecho, que veremos a seguir, traz uma imagem de Angelus Novus, obra de Paul Klee, 

também utilizada por Benjamin para discutir a relação entre o tempo e espaço: 

 

17. quando nos referimos espacialmente ao passado reproduzir  
dizemos que ele está situado atrás  
e podemos apontar para trás indicando o que passou 
 o futuro       ao contrário         fica para frente 
 o porvir é algo que nos leva adiante 

 
 existe uma língua de uma tribo andina  
na qual essa lógica se inverte: 
 o passado fica diante de nós   a nossa frente 
 afinal   podemos ver o que já aconteceu 
 

 e o futuro  ainda desconhecido  
fica atrás  às nossas costas  

 

19 Procuramos seguir a grafia adotada pela editora e pela autora que trazem na capa e nas referências o nome do 
livro iniciado em letra minúscula.  
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pois não o vemos  
(GARCIA, 2018, p. 49) 

 

Esse poema apresenta a complexidade que pode ser observada na relação entre o tempo 

e espaço, trazendo uma forma de olhar o tempo e espaço no conto. No conto, o passado está à 

frente, ele é o que pode ser visto, por isso é trazido à tona pelos amigos, em suas falas ele é 

aludido quando tratam de suas conquistas. A própria linguagem utilizada no texto recupera esse 

desejo de mudança do passado, desejo que aponta para uma projeção futura que permanece, 

que resiste. Enquanto ainda houver a utopia, o passado se encontra atrás, à frente e no presente 

porque ele é a representação de uma forma de resistência. Guiado por uma desilusão no presente, 

o passado parece glorioso, assim como o futuro que não chegou: Angola ainda é vista como um 

lugar de possíveis utopias.  

Algumas dessas temporalidades, e consequentemente, esses olhares para o espaço 

podem ser observados no trecho a seguir:  

 

Até que os detalhes foram perdendo o brilho o fulgor e, aos poucos, como 
acontece, disse certo dia um poeta, a corrosão histórica dos metais, tornam-se 
insuficientes para continuarem a alimentar o exercício do nosso sonho comum. 
Outros detalhes e acasos os substituíram, graves e ponderosos, levando cada 
um de nós a trilhar, com ou sem paixão, outros rumos que nos fizeram perder 
uns aos outros nos últimos trinta e cinco anos. (MELO, 2013, p. 24) 

 

A desilusão é a marca do presente que observamos no reencontro. O narrador se 

questiona “Quando é que começámos a perder-nos?” (MELO, 2013, p. 24), falas e questões 

como essa não são repassadas aos amigos, e o espectro da desilusão e a possibilidade de utopia 

oscilam e se mostram ao longo de todo o texto.  

  A desilusão também é muito presente em “Esplendor e Frustração”. O texto conta a 

trajetória de Dombaxi, um combatente que lutou pela liberdade de Angola e atuou na guerra 

civil. O personagem principal, Dombaxi, faz da guerra e de seu posto na FAPLA, Forças 

Armadas Populares de Angola, um meio para lutar pelo que acreditava e para construir o país 

que almejava. Esse percurso é apresentado no texto, que propicia uma reflexão sobre a trajetória 
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do guerrilheiro, sobre os anos de luta, sobre os anseios dos combatentes e sobre Angola 35 anos 

após a independência. 

 A vida de Dombaxi é atrelada à luta pela construção de seu país, Angola. O desejo de 

lutar pela independência se inicia na adolescência quando percebe que os negros como ele não 

são aceitos em alguns lugares. Essa exclusão se dá em razão do poder colonial e das divisões 

invisíveis que eram impostas na cidade. Um acontecimento muda a forma como vê o lugar em 

que vive: 

 

Ele tinha quinze anos e quisera entrar numa esplanada na Avenida Marginal, 
em Luanda, atraído pela limpeza e fulgor do lugar e pela suavidade que parecia 
envolvê-lo, com suas mesas repletas de homens e mulheres graciosos, 
comendo e bebendo com gestos ténues, enquanto conversavam amenidades, 
certamente, apaziguados pela brisa marítima que nascia alguns metros adiante. 
Quando, ao entrar, todos os olhos se viraram para ele, estupidificados e 
temerosos, não atribuiu qualquer importância especial esse facto (...). lembra-
se de ter repetido o pedido três vezes, até que o garçom lhe respondeu 
entredentes, com sibilina fúria, perfeitamente audível: 

− Aqui não atendemos pretos! 
Dombaxi não pôde evitar uma angústia inesperada, funda e lancinante. 

Mais do que isso: brutal. Afinal, quem o atendia era igualmente preto, como 
ele. Uma mistura caótica e irreprimível de sentimentos contraditórios, mas 
particularmente dolorosos, tomou conta dele sem que ele pudesse controlá-los 
e muito menos organizá-los: vergonha, raiva, medo, ódio, comiseração. Por 
momentos, os seus olhos deixaram de ver e lágrimas incómodas teimavam em 
escorrer pelas faces. Felizmente, o garçom já havia virado as costas. Quando 
saiu da esplanada, reparou que os olhares de todos os presentes tinham se 
tornado obscenamente aliviados. (MELO, 2013, p. 60) 

 

O trecho mostra uma setorização dos espaços, em lugares “apropriados” para os negros 

e os lugares “apropriados” para brancos. Essa separação já havia sido observada pelo narrador, 

mas ao vivenciar a exclusão quando tenta usufruir de um espaço de luxo, percebe que a cor da 

sua pele o impede de desfrutar daquele lugar onde os negros serviam ou não eram bem-vindos. 

A descrição da esplanada é composta por pessoas graciosas, livres e que têm a soberania social 

que a colonização lhes confere. Achille Mbembe, ao tratar da relação entre política e soberania, 

explica: 

 

a expressão máxima da soberania é a produção de normas gerais por um corpo 
(povo) composto por homens e mulheres livres e iguais. Esses homens e 
mulheres são considerados sujeitos completos, capazes de autoconhecimento, 
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autoconsciência e autorrepresentação. A política, portanto, é definida 
duplamente: um projeto de autonomia e a realização de acordo em uma 
coletividade mediante comunicação e reconhecimento. (MBEMBE, 2016, p. 
124) 

 

Dentro da sociedade colonial a liberdade e a humanidade eram concedidas aos brancos 

e estes ditavam as normas sociais. A colonialidade confere ao povo explorador uma soberania 

que é exercida, também, em seus meios de vida e ocupação dos espaços. O que chamamos aqui 

de soberania implica nas formas de organização social nas cidades. Os colonialistas ditavam o 

modo de vida da sociedade e, por conseguinte, os espaços que eram “apropriados” para cada 

tipo de pessoa. A cidade é então dividida com demarcações invisíveis feitas pelo contrato 

político e social. Como salienta Mbembe, “a raça foi a sombra sempre presente sobre o 

pensamento e a prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a 

desumanidade de povos estrangeiros – ou dominá-los” (MBEMBE, 2016, p. 128). Ali naquele 

lugar, o protagonista foi olhado com desprezo e sentiu-se desumanizado. No período colonial, 

os negros como Dombaxi, com acesso à educação, eram considerados cidadãos de segunda 

classe. Há também uma reprodução dessa norma social por parte do garçom que reitera que a 

esplanada é para poucos, para os brancos.  

Collot afirma que “a paisagem não é só um recanto do mundo, mas uma certa imagem 

dele, elaborada a partir do ponto de vista de um sujeito, seja um artista ou um simples 

observador” (COLLOT, 2012, p. 24). A partir daquela focalização da paisagem e de como 

vivencia o lugar, Dombaxi percebe como a organização da sociedade colonial afeta a sua vida 

e dos negros. Ao perceber que não pode usufruir da esplanada, Dombaxi sente-se humilhado e 

esse fato marca para sempre suas escolhas. Assim, seu modo de ver o lugar em que habita se 

transforma, pois seu ponto de vista ao olhar a cidade e o país muda. Essa experiência se 

transfigura em uma lembrança definidora para sua trajetória.  

 

As “visões do passado” (segundo a fórmula de Benveniste) são construções. 
Justamente porque o tempo do passado não pode ser eliminado, e é um 
perseguidor que escraviza ou liberta, sua irrupção no presente é compreensível 
na medida em que seja organizado por procedimentos da narrativa, e, através 
deles, por uma ideologia que evidencie um continuum significativo e 
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interpretável do tempo. Fala-se do passado sem suspender o presente e muitas 
vezes, implicando também o futuro. (SARLO, 2007, p. 12) 

 

 Com a ajuda de Sarlo, vemos que o passado é definidor na história e na vida dos 

indivíduos, não há como se desvencilhar do passado. A lembrança do que aconteceu na 

esplanada é retomada muitas vezes por Dombaxi e é motivadora em sua luta. A experiência da 

exclusão fundamenta seus ideais e é definidora em suas escolhas, por isso a sua trajetória 

enquanto militante se inicia com a apresentação desta história.  

  No Liceu Salvador Correia20 , Dombaixi começa a sua aproximação com questões 

políticas e temas referentes a independência. O antigo Liceu é uma escola de prestígio em 

Luanda e é onde os três presidentes de Angola se formaram. Património Histórico-Cultural 

Nacional, a escola foi renomeada como Magistério Mutu-Ya-Kevela. A agitação política 

existente na instituição é ficcionalizada no conto: 

 

No liceu Salvador Correia, onde estudava o 5º ano, comentava-se em segredo, 
como revelações transmitidas, com delicado rumor através de complexos 
sistemas de canos e tubulações ao mesmo tempo opacos e invisíveis, cuja 
estrutura e localização exata era um mistério espesso e inominável, que alguns 
alunos, em especial dos anos mais avançados, tinham ligações com certas 
organizações clandestinas que conspiravam contra a ordem estrangeira que 
mantinha terra em permanente sobressalto, sufocando os homens as mulheres, 
que não sabiam como reagir, fragilizados pelo próprio ar que respiravam. 
Dombaxi aproximou-se desses alunos com tal resolução e insensatez que, os 
mesmos, a princípio o afugentaram. (...) Mas, Dombaxi, além de persistente, 
aprendeu intuitivamente a amenizar e controlar a exaltação. Acabou, pois, por 
ser aceite. (MELO, 2013, p. 61) 

 

 

20 Inicialmente denominado Liceu de Luanda, a escola começou por funcionar num edifício na baixa 
da capital angolana, assumindo em 1924 a designação de Liceu Nacional Salvador Correia de Sá e 
Benevides, numa homenagem ao homem que reconquistou Luanda para a coroa portuguesa em 1648 
depois da cidade ter sido ocupada pelos holandeses. O actual edifício, situado no cimo de uma 
encosta que desce para o mar, começou a ser construído em novembro de 1938, tendo sido 
inaugurado a 5 de julho de 1942. Em 1975, ano da independência de Angola, foi rebaptizado como 
Magistério Mutu-Ya-Kevela, em homenagem ao soba do Bailundo que liderou uma revolta contra 
as autoridades portuguesas em 1902 no planalto central de Angola. Foi classificado como 
Monumento Nacional por despacho n.° 47, de 08.07.1992. (S/A, 2019, s/p) Disponível em: << 
https://www.angop.ao/noticias-
o/?v_link=https://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/educacao/2019/1/8/Liceu-Salvador-
Correia-celebra-centenario,73c2fe4a-1f00-46e4-939c-88d0e95d7319.html>> Acesso em 
15/01/2021 
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O Liceu é um dos lugares mais tradicionais da cidade e no texto é retratado como um 

importante espaço de militância, de luta. Essas menções a espaços da militância atuam na 

avaliação crítica que o conto propõe, trazendo um olhar para o passado a partir da ficção. Muitos 

dos jovens luandenses, com acesso à educação e que frequentaram o liceu integraram o MPLA, 

passaram por esse lugar. Dombaxi representa esses jovens que, naquela escola, começaram a 

sua militância em prol da independência.  

Um outro espaço pelo qual o personagem passa é a prisão, onde é levado pelas forças 

de repressão portuguesas. No trecho a seguir, vemos a atuação do personagem, que passa por 

vários estágios e formas de luta e engajamento político. Sua ação é a partir de uma divulgação 

do ideal revolucionário e trabalho de base entre os colegas e com trabalhadores de diversos 

setores da sociedade. Sua intenção era levar o discurso que fomentava a luta para mais espaços 

da cidade e, com isso, atingir mais pessoas. 

 

Dombaxi fez o que tinha que fazer e o que muitos outros fizeram: levou 
recados políticos, transportou documentos secretos e outras encomendas, 
redigiu panfletos e distribuiu-os, mobilizou jovens estudantes, agitou 
operários e outros trabalhadores subalternos, tentou transmitir esperança aos 
mais-velhos que o escutavam, naturalmente, com orgulho e inquietação, 
escondeu-se da polícia até que foi preso. Tinha então 17 anos e estava iniciar 
o sétimo ano liceal. A sua detenção não foi longa: apenas três meses. (MELO, 
2013, p. 63) 

 

Os espaços trazidos até então corroboram com a construção do personagem e mostram 

como desenvolve a sua luta pela independência em espaços de educação e acessíveis a elite. 

Dombaxi frequenta também a Casa de Angola, em Lisboa: 

 

Independência total imediata! Resolveu, assim, entrar na Casa de Angola, que 
na realidade funcionava com uma cédula do MPLA. Em pouco tempo, 
abandonou a faculdade e regressou a Luanda. A história que, visceral e 
definitivamente, lhe dizia respeito acontecia ali (MELO, 2013, p. 56).  

 

A menção a esses lugares corrobora para compreendermos a forma como o personagem 

via como a luta e a construção da nação deveriam ser feitas, pautadas no desenvolvimentismo 

e na igualdade. Embora sua vida esteja ligada ao meio acadêmico, Dombaxi se torna um 
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guerrilheiro das FAPLA. Mesmo sabendo que a guerra faz parte da luta, observamos que 

Dombaxi deseja construir um país, edificar prédios, refazer a cidade, mas atua no exército e na 

guerra, contribuindo para a degradação física das cidades e povoados e da vida das pessoas que 

lá habitam. 

 

O que ele queria fazer, mesmo, era ajudar a reconstruir o país. Segundo 
acreditava, com o fim da guerra, era preciso refazer tudo o que tinha sido 
destruído por aqueles insanos anos, felizmente terminados. A construção civil 
seria, seguramente, uma das áreas de maior desenvolvimento no novo período 
que se abria para todos os angolanos. Por isso, resolveu acabar com o curso 
de arquitetura abandonado cerca vinte anos antes. Para sorte dele, agora 
poderia fazê-lo em Angola, enquanto trabalhava para sustentar a família que, 
entretanto, constituíra. (MELO, 2013, p. 57) 

  

A destruição e a construção permeiam a narrativa, contrapondo o que é feito pelo 

personagem e o que ele almeja fazer. Na guerra, esse primeiro momento de destruição é também 

um momento importante para reerguer novas estruturas. Quando a cidade colonizada e seus 

marcos, monumentos e lugares são destruídos, parte do que aquilo representou passa a não fazer 

parte da paisagem e em algum momento se perde.  

Paul Ricoeur afirma que o estudo de arquitetura dos espaços é um modo de observar a 

história de um lugar. Reconstruir a cidade é recomeçar, é recontar uma história, construir uma 

nova história, e é dessa forma que o personagem parece enxergar uma possibilidade de futuro, 

reconstruindo. Porém, esse momento não chega, após a independência, continua como 

guerrilheiro, agora na guerra civil. Segundo José Eduardo Agualusa: 

 

A República Popular de Angola nasceu debaixo de fogo. Quando às zero horas 
e vinte minutos do dia 11 de Novembro de 1975 o Presidente Agostinho Neto 
proclamou formalmente a independência daquela que fora, até então, a jóia do 
império português, já a guerra se alastrara a todo o território. (AGUALUSA, 
2004, p. 1) 

 

As divergências entres os povos que compunham o povo angolano, tanto étnicas quanto 

ideológicas trouxeram para o país anos de guerra civil. Havia um problema com a representação 

política e, não só isso, uma luta real pelo poder. As razões étnicas são o fundo de apoio para tais 

lutas que seguem em razão do poder. Na guerra civil, Dombaxi representa o Estado e é por ele 
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que luta, acreditando que o outro partido destruiria o país. Se a violência antes foi usada como 

uma forma de combater outras violências, agora ela é usada para combater o partido rival, 

representado pela figura de seu líder, Jonas Savimbi. Assim, a vida do protagonista é dedicada 

à guerrilha e nunca realmente ao seu sonho, em uma trajetória de esplendor e frustração. 

A cidade sonhada por Dombaxi, justa e com espaços para todos nunca chegou a existir. 

Houve reapropriações, o poder mudara de mãos. As violências causadas pelos governantes e 

pelas elites é uma das grandes causas do processo de desilusão do personagem. A cidade 

continuava dividida, mas agora entre os ricos e os pobres. A sua luta se inicia ao perceber que 

o espaço não é para todos, que a cidade se divide, e no seu fim, após tantas lutas, percebe que 

essas divisões ainda permanecem, mas com algumas diferenças, agora é o próprio povo que 

exclui.  

 

A pátria tinha-se transformado, mas apenas invertera os termos da perversa 
equação que mantinha os homens e as mulheres reféns na lógica de dominação, 
milenar e contumaz, que estava inscrita no seu DNA histórico. Os inenarráveis 
sacrifícios consentidos no passado haviam sido coletivos indiscriminados, 
mas os frutos da transformação sofrida pela pátria eram restritos e seletivos. 
Agora, todos os homens já podiam ser atendidos nos espaços outrora interditos, 
mas estes continuavam inacessíveis à maioria deles, a qual apenas podia 
observá-los a cautelosa distância, através das desfocadas lentes da miséria, 
pelo que os mesmos lhe pareciam uma espécie de visões fantasmagóricas, 
alimentando inexoravelmente a violência latente que como um rumor sombrio, 
crescia no coração dos homens tragicamente endurecidos pelo presente 
inviável. (...). A história, implacável, tinha-se encarregado de tornar absurdas 
e inúteis as afinidades do passado. A fim de legitimar o presente, alguns não 
hesitavam em refazer o próprio passado, empolando participações secundárias, 
marginais e até acidentais, por um lado, e rasurando protagonismos 
definidores, por outro. Assim, o futuro, ao invés de um destino branco parecia 
um enorme buraco negro pelo qual, em último caso, todos seriam engolidos. 
(MELO, 2013, p. 71-72) 

 

O esplendor é representado no conto pelas conquistas e pelo poder de luta enquanto a 

frustração a qual o título se refere é arquitetada na constatação do que virou o país que ajudou 

a construir, pelo qual lutou. A narrativa conta o percurso desse guerrilheiro e como é levado à 

desilusão e, ao longo do texto, vemos a complexidade desse processo. A utopia e o sonho 

contrapõem-se à realidade, a luta é ininterrupta e no fim de todo processo, entende que a pátria 

que tem é bem diferente da que imaginou. Ela é uma reprodução do que viveu na esplanada, 
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como diz o narrador trata-se de um presente inviável. O sonho do guerrilheiro não é 

concretizado e então temos um texto que faz um balanço sobre essa vida em prol do ideal 

inalcançável e da frustração após essa vida de luta.  

Assim como em “Esplendor e frustração”, “Dialética e poder” também apresenta o 

reencontro de dois companheiros de luta, que seguem a vida de uma forma muito diferente.  

No livro O que é dialética, o filósofo Leandro Konder afirma que a “Dialética era, na 

Grécia antiga, a arte do diálogo. Aos poucos, passou a ser a arte de, no diálogo, demonstrar uma 

tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir claramente os conceitos 

envolvidos na discussão” (KONDER, 1998, p. 7). Partindo dessa definição, podemos dizer que 

o conto “Dialética e poder” faz uso de uma narrativa como um exemplo, como a forma de 

explicar uma tese. O texto narrativo utilizado como argumentação parece nos mostrar que o 

poder, em muitos casos, sobrepõe crenças e ideologias, o que também se relaciona com uma 

outra definição de dialética apontada pelo filósofo: “Na acepção moderna, entretanto, dialética 

significa outra coisa: é o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de 

compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente 

transformação” (KONDER, 1998, p. 7). 

O conto tem como protagonistas dois antigos revolucionários que, 20 anos após a 

independência, encontram-se em posições sociais e ideológicas totalmente diferentes. Nsami 

Francisco, o protagonista, faz uma visita ao antigo amigo, Rui Pedro, que agora é “assessor do 

chefe”, ou seja, possui um cargo de assessoria no governo.  

Enquanto espera o antigo amigo na antessala de seu escritório para uma audiência 

marcada com antecedência, a memória de Nsami o leva a um dos últimos momentos vividos 

com o amigo, lembrança que o assombra todos os dias. 

 

Um dos militantes que foi detido juntamente com ele não suportou o 
interrogatório e, perante a ameaça de ser submetido a choques elétricos, 
começou a chorar, pondo-se a falar copiosamente, enquanto as suas vísceras 
se desfaziam vergonhosamente, libertando todos os líquidos, fezes e outros 
dejetos que, repente, deixaram de caber no interior do seu frágil organismo. 
Como um espetáculo degradante. Como consequência, a célula em que 
militavam foi completamente destruída e todos os seus membros detidos, nos 
dois ou três dias seguintes. Nsami atualiza essa cena deprimente todos os dias, 
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pois o seu protagonista é hoje uma figura importante exercendo uma função 
na assessoria ao mais alto nível. (MELO, 2013, p. 79-80) 

 

Ao fim do conto, sabemos que o militante que entregou toda a unidade é Rui Pedro. O 

medo e a situação degradante na qual se encontra no momento retomado pela lembrança de 

Nsami contrasta com a sua situação atual, em seu luxuoso escritório. Mesmo tendo delatado a 

unidade, é ele quem segue no poder e se beneficia dos privilégios que a independência trouxe 

para alguns antigos militantes. Quem seriam esses militantes, segundo o conto? Ao longo da 

leitura, vemos que se trata daqueles que agem em benefício próprio, não em razão do bem 

comum. Embora traga um momento extremo para demonstrar a “fraqueza” de Rui Pedro, vemos 

ao longo do texto, como o personagem se acomoda a novas formas de pensar a política e o país.  

O gabinete, as formalidades para o contato, a maneira como o amigo é tratado e o luxo 

do qual dispõe contrastam com a lembrança que persegue o narrador junto a injustiça quanto 

ao merecimento da posição que o amigo ocupa a partir desse passado em comum. Ao longo do 

texto, conhecemos melhor a postura dos personagens, a sua relação com o espaço e a vida 

pública, atravessadas pelas suas crenças e a forma como veem a política no país. Vejamos como 

Nsami passa a viver a partir da independência:  

 

[...] Nsami, desconfiado dos rumos que o país seguiria, tinha-se transformado 
numa espécie de eremita, afastando-se não apenas dos amigos ou pelo menos 
(compagnons de route), como Rui Pedro, mas também de todos aqueles que, 
efetiva ou presumidamente, haviam decidido descartar a ideologia pelo capital 
com tal afã que a primeira parecia uma pele leprosa é inútil. Cortando com 
todos os seus contactos, deixara de sair de casa, exceto para o escriba e 
absolutamente necessário. (...) Deixou de ler jornais e parou de escutar a rádio 
e ver televisão. Um «eremita pós-revolucionário» eis o que ele era. (MELO, 
2013, p. 84-85)  

 

Desiludido, o personagem se refugia e experiencia o mínimo da cidade e do país. Sair 

de casa, ver os noticiários, conversar com outras pessoas é também testemunhar a história do 

país, impressa nas cidades e nas pessoas que nela circulam. O personagem se limita ao mínimo 

de convivência e vive com o mínimo, negando-se a observar a destruição do país que ansiava 

construir. Como o personagem não pode apagar a história, ele se nega a fazer parte dela, se nega 

a observá-la e manter-se atuante. O historiador Paul Ricoeur afirma que  
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[é] na escala do urbanismo que melhor se percebe o trabalho do tempo no 
espaço. Uma cidade confronta no mesmo espaço épocas diferentes, 
oferecendo ao olhar uma história sedimentada dos gostos e das formas 
culturais. A cidade se dá ao mesmo tempo a ver e ler. O tempo narrado e o 
espaço habitado estão nela mais estreitamente associados do que no edifício 
isolado. (RICOEUR, 2007, p. 159) 

 

O isolamento, a vida de eremita, possibilita a vivência desse edifício isolado citado por 

Ricoeur. Ao escolher não viver em comunidade e experienciar a cidade, o personagem deixa de 

ver as temporalidades nela existentes e, também, não presencia suas mudanças. Essa é uma 

forma não só de negação, mas também de agarrar-se à esperança que já teve em um passado de 

lutas e utopias, buscando manter a esperança e resistir incorruptível, não sendo passível de 

cometer os erros que condena. Por mais que se agarre aos sentimentos e ideais, o personagem 

se desilude e a mudança de regime econômico é um dos fatores que causam repulsa e negação. 

 

Naqueles 20 anos, Nsami Francisco tentara escapar da história, ignorando-a 
radical e temerariamente. Tentara opor a sua boa fé à inexorável degradação 
do tempo. Aos poucos, contudo, ele começou igualmente a sentir-se 
profundamente amargurado, por dentro e por fora, como se uma doença 
desconhecida o fosse triturando em silêncio (...). (MELO, 2013, p. 86) 

 

A sua grande primeira decepção, a delação feita pelo amigo, é uma cena que lhe vem à 

cabeça e parece ser o momento em que percebe que o país que esperava construir não seria uma 

realidade após a independência. Na delação enxerga o declínio de seu sonho, sendo esse um 

dos motivos para a lembrança o assombrar. Amílcar Cabral previa a desilusão com o futuro dos 

países africanos enquanto lutavam pela liberdade, afirmando que 

 

[p]ara manter o poder que a libertação nacional põe nas suas mãos, a pequena 
burguesia só tem um caminho: deixar agir livremente as suas tendências 
naturais de emburguesamento, permitir o desenvolvimento de uma burguesia 
burocrática e de intermediários do ciclo de mercadorias, transformar-se em 
pseudo-burguesia nacional, isto é, negar a revolução e enfeudar-se 
necessariamente ao capital imperialista. Ora, isso corresponde à situação 
neocolonial, quer dizer, a traição dos objetivos da libertação nacional. 
Para não trair esses objetivos, a pequena burguesia só tem um caminho: 
reforçar sua consciência revolucionária, repudiar as tentações de 
emburguesamento e as solicitações naturais de sua mentalidade de classe, 
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identificar-se com as classes trabalhadoras, não se opor ao desenvolvimento 
normal do processo da revolução. (CABRAL, 1980, p. 40-41, grifo do autor) 

 

O emburguesamento não é apenas refletido no espaço em que os personagens se 

encontram, mas também na possibilidade de espaços e de privilégios que cada um tem e também 

nas formas de vida que cada um partilha. Pedro Rui é um exemplo dos que tiveram sua vida 

particular beneficiada a partir da independência, mas ele não era um dos antigos burgueses, era 

um militante que optou por se aliar aos poderosos. “Pedro também estava entre aqueles que 

começaram, no final dos anos 80, a misturar deliberadamente os interesses institucionais e os 

seus interesses individuais” (MELO, 2013, p. 82). 

Como o próprio personagem diz em sua reflexão sobre os vinte anos que sucederam a 

independência, houve, por parte dos antigos militantes, uma adaptação à maneira como o poder 

era regido no país.  

 

–Sabes, Nsami – começou ele –, desde que trabalho com o chefe tive de mudar 
algumas das minhas ideias feitas e ultrapassar vários preconceitos. Quando 
nós decidimos participar da luta, há muitos anos atrás, pensávamos que 
poderíamos mudar a situação e transformar completamente Angola num 
estalar de dedos. (...) tínhamos de estar junto do poder, para podermos 
influenciar essa transformação. Os mais-velhos tinham, é verdade, combatido 
nas matas contra o colonialismo, mas não só desconheciam a realidade que 
encontraram depois do 25 de abril, como, sobretudo, não tinham preparação 
para dirigir o país, pelo que precisavam de nós. Realmente, quem é que tinha 
competência e as ideias? Nós... Como te lembras, com certeza, eu vim para 
aqui dois ou três anos depois da independência e, quando cheguei, ainda vinha 
imbuído desse fervor e dessa certeza, pensando que, por trabalhar tão perto do 
poder, poderia contribuir com as minhas ideias pretensamente inovadoras para 
determinar os rumos do país. Mas, menos de um ano depois, já tinha caído na 
real. A minha primeira lição foi que os mais-velhos podem não ter muita 
preparação acadêmica ou técnica, mas possuem uma profunda experiência e 
grande capacidade política. Mais do que isso: como são dotados, quase 
naturalmente, de um empedernido instinto de sobrevivência, têm uma noção 
perfeita do poder, sabem usá-lo e não hesitam em jamais fazê-lo... A segunda 
lição foi a seguinte: a realidade impõe-se por si só, brutal irrefutável, não tem 
nada a ver com sonhos, desejos e planos... (MELO, 2013, p. 90)  

 

A fala apresenta uma das razões pelas quais o socialismo e as novas ideias que pareciam 

ter o poder de mudar o país não se estabeleceram. Havia uma antiga burguesia que não abdicou 

de seus privilégios e das formas de poder vigentes no país. Uma nova estrutura política seria 

implantada em um espaço que abriga povos diferentes, com concepções de vida diferentes e 
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que já tinha o poder estabelecido. É sobre esse poder que Pedro Rui fala, que não foi 

considerado com as novas mudanças que o socialismo visava trazer. O desejo de fazer nascer, 

com a independência, um novo país, desconsidera o passado e os diversos povos.  

 

O homem novo tinha-se transformado num predador implacável. A imensa 
massa dos que não lograram transfigurar-se ficara abandonada nos campos 
desertos e empobrecidos ou vivia amontoada nos bairros pobres das cidades, 
sempre sem comida e talvez sem esperança. A história, afinal, não possuía 
nenhuma capacidade de redenção. (MELO, 2013, p. 84) 

 

Pedro Rui representa os militantes que se acomodaram às demandas e formas de vida 

dos poderosos. Nsami é um homem abatido e envelhecido, já Pedro Rui é jovial e altivo, porque 

não se sente frustrado, conquistou o que desejava. Enquanto o protagonista vivia recluso, Rui 

ocupava cargos públicos e se beneficiava como podia. Sua “boa vida” é expressa na forma como 

é descrito: “Não era apenas o Armani de corte impecável a gravata de laço avantajado, o relógio 

de pulseira larga. Era tudo” (MELO, 2013, p. 86). A aparência de Pedro Rui explicita os 

privilégios que o seu status e posição lhe garantem. “O poder é uma coisa extraordinária. Bom 

na verdade, pode dizer-se que é uma espécie de elixir da Juventude, depois as suas propriedades 

regeneradoras são óbvias” (MELO, 2013, p. 81). 

Pedro Rui se junta ao poder já estabelecido, e o governo, ao qual ingressa, possibilita 

mudanças que fazem Angola aderir a uma economia capitalista, caracterizada pela visão 

individualista de crescimento econômico. Como vemos na obra: “o poder, agora, não reside na 

ideologia, mas no capital!” (MELO, 2013, p. 84). 

Na Cronologia da História de Angola, presente no livro História de Angola, Douglas 

Wheeler e René Pélisser, apontam que no ano de 1985 o governo do MPLA inicia a transição 

de uma economia baseada no marxismo para uma economia centralizada no livre mercado. O 

conto usa o encontro e reencontro dos antigos amigos para apresentar três marcos importantes 

para essas mudanças na economia. O primeiro seria o último encontro entre os amigos, próximo 

à independência. O segundo é representado pela reclusão de Nsami, que acontece no período 

de abertura para o livre mercado. Por fim, temos o encontro dos dois amigos, pouco depois do 

fim da guerra civil, com um cenário econômico já estabelecido.  
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A abertura política e econômica do país, em 1992, parecia um novo começo, 
mas a verdade é que durou apenas um escasso ano. Os novos temos (expressão 
que segundo considerava Nsami Francisco, deveria ser mantida 
indefinidamente entre aspas) chegavam manchados de sangue, mas também 
de lama. A guerra e a corrupção são como dois irmãos gémeos e, por isso, ele 
não poderia perdoar aqueles que apenas falavam da corrupção esquecendo-se 
que eles próprios, ao prolongarem a guerra, tinham criado as condições para 
o florescimento da corrupção. (MELO, 2013, p. 82- 83) 

 

Os encontros dos amigos nos trazem questionamentos e questões a respeito da economia 

angolana. O que esse lugar foi, o que é, quem nele viveu e como as estruturas políticas e sociais 

se construíram. Ao fim do texto, a apresentação do projeto de Nsami soa como um possibilitador 

para o questionamento final e a acusação de traição da causa e do país. Nsami mesmo depois 

dos anos de reclusão, frustração e aceitação, resiste em seu ideal e não se cala. Reivindica um 

país melhor, ainda luta por ele, e traz à tona as causas de sua desilusão.  

Por fim, trazemos a análise de “Os Marginais”, o último conto da obra que tem seu nome 

no título, Os Marginais e outros contos. Na narrativa temos como personagens dois amigos, 

Pedro Buta e Carlos Dias, que se encontram em Paris e conversam sobre seu país de origem, 

Angola, passando por suas atuações como combatentes, questões políticas e como veem Angola 

hoje. Para tal, o texto traz retornos ao passado. A memória é o lugar onde o texto se desenvolve, 

junto a apresentação de momentos históricos sobres quais se baseia o clímax final do texto, 

como se ao longo do texto passado e presente se contrapusessem para trazer o impacto final.  

Temos, então, uma antiga amizade, com seus segredos e ambiguidades. Os amigos têm 

suas divergências quanto à maneira de ver a política no país e mesmo de ver o país. O texto 

retoma o golpe de Nito Alves, em 1997, um momento decisivo na amizade dos dois. Laços de 

amizade, corrupção, crenças e utopia se mesclam nesse enredo.  

Vejamos o seguinte trecho que trata da admiração que no passado um dos protagonistas 

nutria por Nito Alves: “Carlos sentia um fascínio inexplicável pela figura do comandante Nito 

Alves, cujo discurso, pomposo e emaranhado, era incapaz de entender, mas que empolgava de 

tal maneira que não podia passar sem ele” (MELO, 2013, p. 147). Foi essa admiração de Carlos, 
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que o fez alvo de uma investigação da qual foi salva por Pedro que, então, passa por cima de 

sua função em nome dessa amizade.   

 

Um desses detidos mencionou o nome de Carlos Dias como um dos mais 
honestos intelectuais marxistas-leninistas que apoiavam a causa de Nito Alves 
contra traidores social-democratas infiltrados no MPLA (...). Pedro buta 
naquele dia estava sozinho, o que era um sinal da confiança de que gozava 
junto da direção do partido, deu um pulo da cadeira, que caiu com estrondo 
no chão. Começou a suar frio. No entanto, agiu com presteza. Chamou o 
jovem operador de som e, sem denotar qualquer sobressalto, paixão ou 
interesse, ordenou-lhe eliminasse um determinado trecho das declarações, 
que, explicou, era uma repetição. Assim, ninguém soube jamais que o amigo 
tinha sido referido por um dos chamados nitistas como suposto apoiante do 
movimento. Naqueles dias assombrosos, essa simples referência, comprovado 
ou não um, era quanto bastava para se ter passado pelas armas justiceiras da 
Revolução.  
«Revolução». (MELO, 2013, p. 149) 

 

Mais do que o sentimento da amizade, esse momento liga Pedro a Carlos. O descrédito 

no governo e a desilusão marcam a postura de Carlos, que tem atitudes contraditórias e depois 

de tanto defender seu país vive em Paris, com seu passaporte português. Pedro Buta, conhecido 

também como Esperança do Povo, faz questão de ser lembrado por essa alcunha.  

 

A princípio, Carlos, então com pouco mais de 20 anos de idade, achava que o 
nome de guerra do novo amigo − «Esperança do povo» − possuía um poderoso 
e inefável charme revolucionário, cujo simbolismo, apesar de óbvio, ou 
precisamente por causa disso, ele considerava exaltante inspirador, mas a 
medida em que as sombras foram ocupando o seu inelutável lugar na história, 
tornando os sonhos antigos e cada vez mais rarefeitos e absurdos, passou a 
fazer, embora apenas para si mesmo, toda a sorte de trocadilhos , impiedosos 
e cruéis, com a designação que Pedro Buta insistia, apesar de tudo, em ser 
conhecido. (MELO, 2013, p. 147) 

 

A insistência de Pedro Buta na designação mostra como vê o país, ainda com um olhar 

de esperança e se enxerga como agente dessa mudança de alguma forma. Já Carlos, ao longo 

do tempo começa a desacreditar do futuro do país nos moldes em que sonhou. O trecho também 

nos permite notar as nuances que a relação entre os amigos carrega. O descrédito não é apenas 

no país, mas no sonho do amigo. O país e o sentimento revolucionário uniram esses amigos, 

que se distanciaram ao longo do tempo, em razão de suas diferentes escolhas.  
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«Esperança do Povo» recusava-se a compreender aqueles que passavam a vida 
a criticar a situação do país, mas que, deliberadamente, se colocavam à 
margem, como se não fossem angolanos. Alguns, como seu velho amigo 
Carlos Dias, resolveram emigrar. Mas ele conhecia outros que continuavam a 
viver no país como se estivesse em Lisboa ou em Londres. Muitos deles 
haviam-se envolvido, nos primeiros anos de independência, em atividades 
políticas e revolucionárias de todo o tipo, inclusive nos órgãos de segurança, 
mas agora queriam esquecê-lo radicalmente. (MELO, 2013, p. 164) 

 

O encontro faz com que essas ambiguidades sejam colocadas em xeque. Pedro Buta, o 

Esperança do Povo, mantém a sua esperança, ele resiste, com criticidade para os erros e acertos 

dessa história recente, pontuando a sua participação e a participação de seus amigos. Já Carlos 

Dias é desiludido quanto ao futuro do país, e se nega a ver sua participação e seu abandono, 

como de outros, como produtor dessa realidade da qual fugiu.  

Para tratar desses dois perfis e da forma como cada um observa o lugar pelo qual lutaram, 

o texto apresenta uma estratégia de composição. Uma das características mais importantes em 

um conto é a brevidade, sendo determinante em sua formulação. Em um conto, a história não 

deve ter excessos, pois tem de propiciar a leitura em um “único fôlego”, ou seja, uma leitura 

sem interrupções, em sua totalidade, para que a compreensão da ação narrada não seja 

fragmentada. Uma outra característica é ter como foco uma ação, o que não acontece com esse 

texto, o ponto principal do texto é a discussão histórica que ele propõe. Desse modo, “Os 

Marginais” corrompe o propósito inicial desse tipo de texto, que é trazer um grande impacto 

com um texto curto e que tem como centro a ação. No texto, o foco principal é a reflexão que 

os retornos ao passado trazem e como ambos os personagens veem Angola.   

Trata-se de um texto entrecortado por muitas questões e retornos históricos, que 

contextualiza o leitor, que a cada página compreende as tomadas de decisão dos personagens e 

seu desejo de estar ou não estar no seu país de origem. A resistência e desilusão são temas que 

dão base a essa narrativa. Segundo Paul Ricoeur, a história como ciência está indiretamente 

ligada à linguagem literária e acrescentamos aqui que a formação de uma nova visão sobre a 

história está ligada ao discurso crítico que a ficção pode trazer.  

É distante do seu lugar de origem e com distanciamento dos acontecimentos que a 

conversa acontece. Deslocados de seu país, em um espaço mais próximo do antigo colonizador, 
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em um país que ainda tem territórios além da Europa, que os personagens não conseguem 

deslocar seu pensamento de seu país, o que se reflete também na forma como veem o lugar. “Os 

seus olhos estavam fixos nas águas silenciosas do Sena, que corria, modesto e ridículo, diante 

da imagem caudalosa do Kwanza que não lhe saía da cabeça, ao lado do café onde eles tinham 

se encontrado” (MELO, 2013, p. 166). 

O texto usa como artifício de composição a reconstrução do fato histórico, através da 

ficcionalização com uma perspectiva crítica e questionadora em um estilo literário 

contemporâneo, próprio da pós-modernidade. Temos, então, uma ficção pós-moderna que ao 

arquitetar uma narrativa que se atém compromisso político e contestador faz uso da ironia, junto 

a uma inovação técnica. O conto aqui discutido traz uma subversão da forma, o texto que dá 

nome ao livro de contos usa a ironia, presente na exposição das escolhas como sujeitos sociais 

dos personagens, que parecem contraditórias, para apresentar esses dois perfis e essas duas 

perspectivas de olhar para Angola.  

A perspectiva como os fatos históricos são narrados e sua importância, dedicação e 

relevância são trazidas para que possamos conseguir entender como cada personagem cria seu 

olhar para o espaço pelo qual lutaram e de onde se originam, Angola. O discurso histórico é 

construído de acordo com a intencionalidade e o ponto de vista de seu autor, como aponta Paul 

Ricoeur 

 

Os episódios registrados são definidos por sua posição em relação a outros: 
sucessão de acontecimentos únicos, bons ou ruins, de regozijo ou aflição, esse 
tempo não é cíclico nem linear, mas amorfo; é ele a crônica referenciada na 
posição do narrador relata, antes que a narrativa separe a história contada de 
seu autor. (RICOEUR, 2007, p.165) 

 

 Alguns fatos ficam em detrimento de outros para que o efeito desejado seja atingido. No 

caso do texto aqui trabalhado, há uma retomada do período pós independência e dos jogos de 

poder que envolviam Nito Alves, Agostinho Neto e Eduardo Santos e a forma como o país seria 

então governado. Para compreendermos o presente, a conversa que os amigos têm e a maneira 

como cada um fala de seu país, é necessário olhar para esse passado e olhar também para a 

amizade desenvolvida pelos protagonistas. O posicionamento de cada um dos amigos é 
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mediado por como cada um se coloca em meio a jogos de poder que são apresentados ao longo 

do texto, os quais muitas vezes esbarram em suas escolhas pessoais. Enquanto Carlos Dias 

considerava o poder como algo destrutivo e a razão do declínio de seu sonho, Pedro Buta ao 

conversar com o antigo amigo, problematiza:  

 

Mas nem todos nós que participámos na guerrilha pensávamos no poder da 
maneira tortuosa e destrutiva com o proclamas agora. O poder, para nós, não 
era um sonho secreto e pecaminoso. Era um destino inelutável. Uma condição 
para que o «nós» pudesse existir de facto, em toda a sua plenitude, aventurança 
e alegria. A verdade é que, nos primeiros anos da independência, a 
possibilidade dessa construção parecia irrefutável. Quando foi, então, que o 
«nós» se cindiu? Quem são os culpados por essa fratura insidiosa que esvaziou 
o sonho coletivo e instaurou novamente o «eles»? O «eles» a que te referes, 
com amargo e dorido acinte, somos nós, que não logramos cumprir o que 
anunciamos, traindo, supostamente, todos aqueles que nos acolheram como os 
deuses em 74? Não, caro amigo. Reconheço, há muito, sua lucidez. Portanto 
não ceda à tentação da auto responsabilização. Todos nós destruímos o «nós» 
que desejamos construir, mas que, na realidade jamais pudéssemos ser. Essa 
pele, na verdade, é demasiado curta para tantas culpas, tantos ressentimentos, 
tantos em quantos desejos, tantas ilusões, tantos interesses. Nesse sentido, 
fatalista ou não, a responsabilidade histórica é sempre coletiva. (MELO, 2013, 
p. 165) 

 

O retorno histórico apresentado, assim como os segredos dos amigos acentuam a auto 

responsabilização que não é feita por Carlos Dias. Parece que, com esse discurso, Pedro tenta 

mais uma vez salvar o amigo, agora de suas próprias crenças.  

A conversa entre os dois amigos expõe esses dois lugares em que ambos se encontram, 

quando se trata de sua atuação enquanto revolucionários. Em um desses lugares há a percepção 

que a ruína do sonho de construção do novo país se deu em razão de uma série de ações 

corruptas, pequenas ou grandes. O texto fecha uma obra que tem um tom reflexivo, com contos 

em que “culpados” são apontados, mas sem trazer tantas dualidades. O conto, que dá nome ao 

livro, traz esses personagens contraditórios, que não são maus ou bons, que são críticos, mas 

que também agem em benefício próprio e no de seus entes queridos. A auto responsabilização 

de Pedro Buta e sua argumentação nos leva a uma reflexão: os atos corruptos grandes ou 

pequenos fizeram parte do desmonte do país que desejavam. Desejar o poder fazia parte da 

utopia nutrida naquele momento, mas usar o poder em benefício próprio foi o problema. O 

poder e a luta por ele fazem parte de suas trajetórias enquanto revolucionários, mas como esse 
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poder é usado é questionado por Esperança do Povo. E aqui retomamos o poema em epígrafe, 

com esses marginais heróis, ou heróis marginais.  
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5. Desilusão, violência e resistência 

 

as coisas 
não começam 
com um conto 
nem acabam com um 

Paulo Leminski 
 

O poema em epígrafe, de Paulo Leminski, nos possibilita refletir sobre algumas questões 

tratadas até então. As histórias e os espaços representados não se iniciam e se acabam a cada 

narrativa. É no conjunto delas que fazem sentido, como se lêssemos essas histórias de forma 

cíclica, ligando uma à outra, seja na ordem apresentada no texto ou a que convém ao leitor. 

Quando temos, então, duas obras de um mesmo autor que tem uma proposta de representação 

similar, que é apresentar o espaço urbano, sobretudo Luanda, mostrando a estratificação e 

disparidade social como forma de ver a formação dessa sociedade, vemos um alargamento dessa 

possibilidade de leitura cíclica ou mesmo conjunta, com uma série de conexões, na qual se 

desconhece o início e o fim, dadas as continuidades que se estabelecem.  

Os textos presentes nas duas obras vão nos abrindo formas novas de pensar o lugar, com 

retomadas na representação de um espaço supostamente homogêneo, ou seja, de um mesmo 

lugar que apresenta uma série de desigualdades. Mesmo dentro de uma mesma obra, uma 

mesma questão é revisitada, um mesmo espaço é trazido de uma forma diferente, assim as 

histórias se relacionam ainda mais e vão construindo pouco a pouco a cidade.  

Os contos, por si só, deixam questões em aberto e elaborações que devem ser traçadas 

pelo leitor. Por si só, a literatura não traz esse início, meio e fim. Nesta tese, analisamos textos 

de uma literatura estrangeira, e é com esse olhar de fora que são lidos. Procuramos então, nesse 

ciclo de representações, observar como essa cidade, esses centros urbanos são trabalhados nas 

narrativas. Uma obra não se fecha em si, ela traz uma série de novos significados, referências 

que, aqui, partindo da metodologia comparativa, traçamos numa leitura conjunta de textos e 

reflexões. O que nesse momento propomos é retomar traços das análises, observando as 

conexões que podem ser apontadas e também as diferenças que encontramos no processo 

analítico. 
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A presente tese não termina com um conto, nem as reflexões que esses textos podem 

proporcionar e tantas outras que este estudo pode suscitar. Aqui abrimos a possibilidade de 

retomar questões que se articulam no projeto literário de João Melo. A discussão proposta pela 

pesquisa tem como base compreender como as representações espaciais refletem violência, 

desilusão e resistência. Nesse caminho, vemos que tais construções espaciais descortinam uma 

visão da Luanda contemporânea, pois trazem um olhar singular para questões que atravessam 

a sociedade urbana real e, assim, nos apresentam a construção de um discurso crítico que é 

traçado por meio da literatura. 

A análise proposta pela tese não se inicia nos contos nem termina neles, abrange também 

o olhar desse escritor para a arte, sua ligação com a política e as demais características que o 

diferenciam como intelectual e que influenciam em sua escrita. Ao longo do trabalho, trazemos 

problematizações a respeito do papel do intelectual e discutimos como João Melo faz de suas 

obras um meio para apresentar um olhar sobre seu país e para alguns problemas que nele 

enxerga, mostrando de onde vem essa fala. 

Compreender seu lugar como intelectual é primordial para entender como seu projeto 

literário se estrutura. O autor faz parte de uma tradição literária angolana que vem se 

construindo, tendo raiz num período anterior à libertação. Os textos que seguem o tom 

contestador procuram representar Angola, possibilitando um questionamento da ideologia de 

contestação e da ideologia que rege a sociedade. Desse modo o autor, mesmo com as 

contradições que envolvem o seu papel enquanto intelectual, a sua participação na política, a 

qual critica, e, além disso, o pertencimento a uma espécie de nepotismo artístico, faz da escrita 

ficcional um meio de trazer à tona questões que são importantes em seu país. Segundo Said, 

 

de fato, governos continuam a oprimir abertamente as pessoas, graves erros 
judiciários ainda acontecem, a cooptação e inclusão de intelectuais pelo poder 
continua a calar sua voz, e o desvio dos intelectuais da sua vocação é ainda 
muitas vezes uma realidade. (SAID, 2017, p. 31-32) 

 

O filósofo afirma que o intelectual deve intervir na vida pública, fazendo com que sua 

voz seja ouvida em busca de um ideal de sociedade em que todos possam ter liberdade e padrões 
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ideais de justiça. Para o estudioso e para outros teóricos que aqui trouxemos, a palavra é a 

ferramenta do intelectual e “saber como usar bem a língua e saber quando intervir por meio 

dela são duas características essenciais da ação intelectual” (SAID, 2017, p. 33) e ainda 

completa que deve também ter “uma visão apaixonada e uma capacidade notável de expressar 

suas ideias numa prosa clara e envolvente” (SAID, 2017, p. 33).  

O intelectual deve usar a sua voz e seu alcance para se colocar contra estruturas sociais 

e políticas que oprimem parte da população. Diante suas funções no governo e também como 

jornalista, João Melo faz da literatura um meio para apresentar posicionamentos, dissolvendo a 

barreira invisível do que pode e como poder ser dito. É com a literatura que o autor tem uma 

maior liberdade em seu discurso, possibilitada pelo ficcional.  

Com a literatura, João Melo tem uma liberdade com as palavras, o ficcional lhe 

possibilita mostrar questões relativas à sociedade urbana angolana. Em sua obra, o autor faz 

denúncias, representa as violências e a frustração que arquitetam parte da desilusão e com isso 

se aproxima do que Edward Said define como intelectual. Os contos de João Melo mostram, 

justamente, uma sociedade que está longe de se desvencilhar das formas de divisão trazidas 

pelo colonialismo. 

Violência, desilusão e resistência estão presentes em uma sociedade desigual, que 

sonhou ser liberta de uma configuração trazida e imposta pelo sistema colonial. Há, então, a 

reprodução de violências que fazem parte de diversas formas de relações sociais, que estão 

dentro das instituições e que modificam as vidas dos personagens que compõem as narrativas. 

A frustração dos sonhos que não foram concretizados é uma reação às violências sofridas, uma 

reação também à imobilidade social e à não concretização da sonhada pátria com liberdade e 

justiça para todos. E temos um povo que resiste a essa violência e ao que traz a desilusão. 

Ao longo dessa tese, trouxemos análises que mostravam que esses três elementos 

podiam ser observados nos contos, de formas diversas, mas também se repetindo. Em situações 

e contextos diferentes, a mesma forma de violência é representada. A desilusão com o presente 

da pátria também é representada muitas vezes, nos dois livros. Já as formas de resistência são 

mais diversas, mostrando a força e inventividade da sociedade representada.  
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Trouxemos para análise dois livros que foram publicados em momentos diferentes da 

história recente angolana. Filhos da Pátria é publicado no último ano de guerra civil, cerca de 

25 anos de independência e de guerra civil, cerca de 10 anos de abertura para o capitalismo. Já 

Os marginais e outros contos é publicado 35 anos depois da independência. Esses dois 

momentos marcam temporalidades passíveis de análise e reflexão, visto que há um certo 

distanciamento de momentos históricos importantes para o país, e é esse movimento analítico 

que as obram efetuam.  

Os livros têm um tom reflexivo e suas publicações têm uma lacuna temporal de pouco 

mais de dez anos. Os textos que os compõem não trazem um retrato fiel do real, mas apresentam 

uma perspectiva, uma forma de olhar para o espaço urbano angolano. Entre a publicação das 

obras escolhidas para a análise, outros livros foram lançados pelo autor, mas a visibilidade 

diante da academia e mercado editorial e as datas de publicação nos mostram que o tempo é 

importante para pensar e comparar essas narrativas. Vemos aqui esse tempo como um tempo de 

maturação e abertura de possibilidades análise e representação. A forma de representar o lugar 

se modifica e há uma certa alteração no elemento predominante em cada livro.  

Filhos da Pátria é o livro de mais visibilidade do autor aqui no Brasil e, também, o 

livro que junto ao seu antecessor, Imitação de Sartre e Simone de Beauvoir, inicia o processo 

de representação e reflexão a partir dos textos em prosa. Com ele, a sucessão de textos constrói 

a cidade e mostra lados diferentes de seus problemas, seu povo e suas possibilidades de ser. 

Como se cada um mostrasse uma face de algo que atinge vários setores da sociedade, algumas 

vezes de forma similar outras de formas diversas, tendo em consideração que há uma parte da 

população, menos privilegiada, que, na maior parte das narrativas são mais violentadas.  

Quando idealizamos essa tese, consideramos muito importante trazer esse livro para 

análise, mesmo sendo um livro com uma grande fortuna crítica, acreditamos ser um dos livros 

mais lidos do autor, se não for o mais lido e traduzido. Mas sobretudo, partimos dele porque faz 

parte do início do projeto literário do qual aqui tratamos. Retomando a epígrafe, esse projeto 

literário não se inicia e termina com as obras em conto, mas se materializa a partir deles.  
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O autor fala sobre essa possibilidade que o livro inaugura. A respeito de Filhos da 

Pátria, João Melo afirma:  

 

Eu tinha de escrever este livro. Até por toda a minha trajectória, toda a minha 
vivência, pela maneira como tento posicionar-me na vida como cidadão, como 
escritor. Eu tinha de escrever aquele livro. Eu acho que, se aquele livro não 
saísse, eu qualquer dia, digamos assim, explodiria. O livro no fundo é uma 
grande reflexão sobre quem somos nós, angolanos, sobre a forma como nos 
relacionamos uns com os outros e sobre a forma como nós queremos levar o 
nosso país. No fundo, é uma grande reflexão sobre isso. (...) Mais do que um 
desabafo, é a defesa de uma tese. (MELO, 2019, s/p) 

 

Essa fala de João Melo corrobora com nosso argumento de que o livro trata de questões 

que são importantes para a história recente do país. A obra parte de uma necessidade que o 

escritor tem de representar o que vê e a partir da exposição de histórias baseadas em seu 

processo reflexivo também provocar a reflexão, ou seja, a obra nasce de uma necessidade de 

ser uma voz ativa, de partilhar essa sua visão crítica. O livro, antes de reflexivo é provocativo, 

ele choca, expõe, sua linguagem bruta, suas imagens fortes corroboram com a sua natureza 

provocadora. Seus textos são irônicos e apresentam um humor ácido, que tornam mais evidentes 

as problematizações das quais se ocupa.  

As personagens presentes nos textos são contraditórias, sofrem e praticam violências. A 

natureza de um conto é ter intensidade e manter o leitor preso na leitura para que essa seja feita 

de uma só vez. A maior parte dos contos presentes no livro proporciona essa leitura que toma a 

atenção pela forma como descreve os processos de violência e como mantém a curiosidade do 

leitor. São histórias muitas vezes pesadas, mas que se aliam ao riso, ri-se do trágico, do 

sofrimento e do que deveria ser absurdo.  

A possibilidade de reflexão que a obra oferece se dá pela exposição e pelo choque que 

pode proporcionar. Há atravessamentos e formas de violências diversas compõem cada conto. 

Coisificação do sujeito, segregação social, ambição, egoísmo, nepotismo, violência sexual, 

racismo, violência contra a mulher estão entre as causas e formas de violência observadas ao 

longo dos contos. Nesse livro, para a representação do espaço urbano há a exposição de seus 

problemas de uma forma clara, crua e bruta, o que corrobora com os sentidos que a obra pode 
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trazer. As histórias, juntas, nos dão assim um panorama desse espaço urbano representado como 

se cada ação ali descrita fosse uma amostra de como é a vida nesse lugar, como se organiza essa 

sociedade.  

Este parece ser um dos passos que marcam o início desse projeto que tem como base a 

publicação de textos em prosa, mais especificamente contos, que têm como eixo temático a 

representação do espaço urbano angolano no período pós independência. Com esse livro, o 

autor apresenta os problemas desse lugar, nos possibilita pensar sobre eles. Isso é feito de uma 

forma assertiva e pontual. As histórias funcionam como uma amostra, como exemplos de teses, 

e elucidam os males dos espaços urbanos representados, com os estilhaços da guerra civil, a 

abertura para o capitalismo e a estratificação social injusta. 

Já o livro publicado em 2003 traz uma outra forma de representar esse lugar. A escolha 

de Os marginais e outros contos se dá por duas outras razões, a primeira delas é porque a obra 

é feita em razão do aniversário de 35 anos da independência e procura refletir sobre esses anos 

que se passaram. Os contos que compõem a obra têm uma representação do espaço que está 

sempre vinculado ao tempo, o que corrobora com a proposta do livro que é mostrar as mudanças 

que o lugar sofreu nesse período, a partir do desenvolvimento das histórias dos personagens. O 

tempo é importante nessa representação do lugar porque o livro foi idealizado para tratar desse 

período, por isso, o tempo guia a nossa forma de olhar para essas narrativas.  

Nas primeiras leituras, e no desenvolvimento do projeto, a perspectiva obtida era muito 

similar à perspectiva obtida com a leitura de Filhos da Pátria. Hoje acreditamos que essa leitura 

foi um pouco ingênua. O tema, estilo e a abordagem das formas de violência em Filhos da 

Pátria, obra que já havia sido lida e era conhecida a mais tempo, influenciaram as primeiras 

leituras de Os marginais e outros contos e, naquele momento, parecia haver ali muitos pontos 

de contato. Existem sim, mas não da forma como acreditávamos até aquele momento.  

A violência, a resistência e a desilusão estavam em ambas as obras, mas a priori, 

acreditávamos ser a violência o elemento mais marcante dos dois livros. Mesmo a linguagem 

mais direta e bruta até então parecia se repetir. Isso pode ter acontecido porque textos como os 

presentes em Filhos da pátria são marcantes, chocam, e acreditamos que isso teve um impacto 
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que condicionou a leitura do outro livro. Sobretudo em um trabalho que visa mostrar pontos de 

contato entre as duas obras, somos condicionados a pensar nessas relações e as vezes apagamos 

as particularidades de uma das obras. Filhos da pátria tem um formato mais similar ao que o 

conceito de conto propõe, é uma obra que toma o leitor, mesmo o leitor analítico. Para perceber 

as particularidades de Os Marginais e outros contos, foi preciso haver um desapego daquilo 

que entendíamos como o modo de escrita de João Melo e encontrar em sua escrita uma 

versatilidade mesmo dentro de um mesmo campo e universo de representação.   

Ao longo do trabalho essa leitura se modificou e compreendemos que as duas obras têm 

sim semelhanças, mas cada qual ao seu estilo, que são muito diferentes. Sobretudo, a forma 

como cada uma traz a violência, desilusão e sobrevivência é diversa.  

Ao longo da análise de Os marginais e outros contos, e com uma leitura mais atenta, 

que procurou se desapegar de lugares comuns que antes insistíamos em encontrar, 

compreendemos que o elemento mais marcante da obra é a desilusão. Na obra, as narrativas são 

compostas por mais diálogos, digressões e explanações que se dão de diferentes formas, seja 

numa fala ou relato do narrador, no encontro de amigos, pensamentos que se desenvolvem a 

partir determinada lembrança, e até em cartas/depoimentos que parecem que nunca chegarão 

ao seu destinatário. Essas falas e outras formas de colocação são instrumentos nessa tomada de 

consciência dos processos de violência e frustração e expressam uma série de problematizações 

que os contos levantam.  

Como afirma João Melo na já citada live da revista África e Africanidades, o livro é 

escrito quando o escritor acredita que é possível fazer um primeiro balanço, um balanço que 

aponta para o desencanto. Um balanço, aponta para uma análise, apuração, exame do que 

ocorreu nesse período de tempo. O espaço da memória é acessado pelas histórias, que pedem 

um retorno ao passado, visto que a obra é composta de histórias com reencontros e relatos, que 

são formatos propícios para essa espécie de apuração. Ao longo da obra, há explanações 

históricas, retornos, o espaço da memória é muito trabalhado, o que é próprio de uma obra que 

traz um olhar para um espaço e um determinado período. 
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Como diz o próprio autor, “Os marginais trata do país que nós seríamos e 

desconseguimos ser” (MELO, 2021, s/p). Com a obra, o autor propõe essa análise de temas que 

já anteriormente são abordados em Filhos da Pátria, mas com um outro tom, reflexivo, 

evitando maniqueísmos e conclusões finais. Essas retomadas têm um tom menos incisivo, mas 

mais passível de dar a olhar por diversos ângulos. Se antes tínhamos exemplos, com essa obra 

temos problematizações levantadas.  

A busca por uma linguagem bruta, que metaforiza a violência que se presentifica na 

cidade, deu lugar a percepção de uma linguagem que, assim como os atos do passado que muitas 

vezes relata, tem um tom de grandiosidade na descrição das conquistas e representa o momento 

de conquista da Independência de Angola, que é retomado ao longo da obra. Tal trabalho com 

a língua expande a representação da desilusão que segue esse primeiro momento, da 

Independência, que acreditavam por tanto tempo ter sido uma ruptura.   

Ao comparar as duas obras, notamos que algumas histórias trazem personagens 

semelhantes ou mesmo situações ou premissas parecidas, mas o tom da narrativa e os rumos 

que ela toma fazem com que as histórias sejam totalmente diferentes. O estilo que é impresso 

em cada obra já modifica nosso olhar. E, além disso, essa comparação, advinda da leitura das 

duas histórias, nos traz a percepção de que existem mesmo em histórias, que se passem nesse 

mesmo espaço, partindo de determinantes similares, a possibilidade de narrativa distintas, mas 

os males se repetem e a resistência também. Como se a própria obra servisse para mostrar que 

aqueles exemplos mostrados anteriormente não trazem tudo que pode ser dito desse lugar e 

dessas determinadas ocasiões. Há uma série de formas dessas mesmas violências serem vividas.  

Por exemplo, “Elevador” e “Dialética e Poder” contam a história de dois revolucionários 

que se reencontram e, em ambos os textos, um dos personagens está em um cargo de poder e o 

outro tem suas inquietações quanto àquela posição. Enquanto no conto primeiro, o amigo cede 

ao poder, no outro texto, o amigo faz de tudo para não se entregar à esta dinâmica social. Nos 

dois textos, é expressa a mesma forma de violência: a corrupção como modo de vida daquela 

sociedade. Mas no segundo, há um personagem que se exila, que pode confrontar e que também 

vive com toda a sua frustração. Enquanto no primeiro conto a imagem final que temos é a do 



 

200 
 

vômito, do asco de si mesmo e da violência cometida, no segundo a frustação toma conta do 

confronto final junto à reafirmação da resistência e nesse caso temos um confronto, um desafio. 

O conto foge de um determinismo e mostra uma outra via, mesmo que essa seja construída em 

cima de muitas limitações e fugas do real. Com esse texto, vemos um outro lado da resistência, 

uma outra possibilidade de se fazer presente.  

Nas duas obras, o amor é retratado de forma diferente. “Shakespeare ataca de novo” e 

“Cortejo” poderiam ser histórias de amor, mas não o são, a trama amorosa fica em segundo 

plano, o que importa é a cidade, suas paisagens, sua diversidade, a segregação que nela existe, 

as diferentes classes sociais que nela vivem e os tipos sociais que ali fazem sua vida. Não há 

espaço para histórias de amor como o tema principal, o amor figura em segundo plano, como 

se fosse um pano de fundo para o que realmente interessa. A trama de amor pode acontecer, os 

casamentos acontecem nas histórias, mas essa trama está em segundo lugar, mesmo sendo o 

que a princípio parece motivar a narrativa. Já em “O próximo encontro”, o encontro amoroso é 

o tema central do conto, em forma de correspondência somos apresentados a esse casal. Não 

sabemos se essas correspondências são trocadas, mas sabemos que esse amor só se concretiza 

uma vez, nesse espaço, o amor não pode ter uma continuidade, mas foi vivido. Temos em 

confronto o realizável, mas que não figura em primeiro plano, e o não realizável e efêmero, mas 

central. O conto abre a possibilidade de mostrar que outras narrativas podem sim ser contadas 

ali, que a cidade também é uma cidade de turismo, de negócios, que ali a vida cotidiana acontece, 

com seus encontros e desencontros. No conto, há uma representação de uma outra Luanda, a 

cidade de negócios e também de novas experiências. “O próximo encontro” mostra que em 

Luanda podem nascer outras histórias que não a da sociedade do lugar, mas o lugar vai sempre 

influenciar, faz parte dessas narrativas de forma ativa. O fracasso se manifesta nesse lugar, 

ilusão e desilusão estão em várias formas de relação interpessoal que ali são criadas, porque as 

narrativas são dependentes daquele espaço. 

Podemos fazer também uma comparação entre duas histórias de mulheres-crianças 

quando confrontamos “O feto” e “Discurso sobre a beleza”. Nas duas histórias as personagens 

perdem a estrutura familiar em razão de invasões, saques e matanças ocasionadas pela guerra 
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civil. “O feto” é uma demonstração do horror e de diversas formas de violência, a protagonista 

é uma sobrevivente, a prostituição infantil é uma saída para sobreviver após a perda da família. 

Ela tem vergonha de sua vida e do que tem que fazer para sobreviver, sua vida é resistir ao ciclo 

de violência ao qual está exposta. Já a protagonista de “Discurso sobre a beleza” mostra uma 

absorção dos modos de vida e das formas de obtenção de poder, com uma trajetória pensada 

pela narradora personagem. A sua beleza e sexualização são formas de obtenção de poder, de 

retribuir a violência por ela sofrida. As duas histórias têm como meio o sexo, a primeira para 

sobreviver, a segunda como forma de ter mais poder social. Além disso, há uma questão que 

perpassa as duas obras: o que é justiça e o que é a vingança. Como as escolhas dessas 

personagens pode diferenciar vingança e justiça? Os dois textos deixam essa questão em aberto. 

 Mais uma vez, notamos que os textos de Os marginais e outros contos oferecem uma 

outra via, uma outra forma de desenvolvimento partindo de uma premissa que têm muitos 

pontos de contato com histórias contadas em Filhos da Pátria. 

Com a leitura analítica das duas obras, compreendemos são momentos diferentes de um 

mesmo projeto que passa por etapas de elaboração. Algumas histórias, como vimos 

anteriormente partem de um mesmo princípio, mas se desenvolvem de forma diferente. Isso 

não se dá apenas porque de um princípio similar podem surgir diferentes narrativas, mas porque 

a intenção de cada obra é diferente. E, permanecendo o desejo de refletir sobre as estruturas 

sociais dessa sociedade desigual, há uma necessidade de aberturas de novas formas de 

representação do lugar.  

Os Filhos da Pátria é uma obra que se configura como o princípio de um projeto, 

quando o pesquisador e artista coleta dados, traz exemplos, expõe os problemas e também todo 

o panorama, inclusive o que pode frear os problemas que apresenta. O choque que a obra causa, 

o riso que provoca, fazem parte dessa estratégia de amostragem, porque visam causar grande 

impacto. A própria estrutura do texto, que pouco a pouco vai demarcando diversos espaços do 

cenário urbano, que muitas vezes são revisitados, corroboram com esse argumento. O narrador 

se utiliza desses recursos para poder expor, para prender o leitor na curta história que mostra o 

horror, mostra a violência, a desilusão, mas também mostra pessoas que resistem, que 
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constroem o país, apesar da corrupção, das guerras, dos abusos, de violência e de uma certa 

manutenção da estrutura social colonial. Esse é seu modo de mostrar as dificuldades e o que há 

de bom no seu país: as pessoas.   

Como vimos, nas duas obras, muitos textos partem da mesma premissa, porque partem 

de acontecimentos que marcaram a sociedade urbana angolana. Ao representar novamente essa 

sociedade, João Melo se aprofunda em sua análise, muda seu estilo de escrita e também muda 

a seu modo de representar esse lugar. Logo, partindo dessa mesma premissa e com mesmos 

elementos, tem-se em Os Marginais e outros contos histórias uma escrita mais madura, mais 

analítica e que abre mais espaço para questionamentos.   

Os marginais e outros contos é um livro que não tem como objetivo trazer exemplos, 

o que se justifica pela estrutura dos textos, que não tem como foco ter sempre o leitor em atenção 

em razão do choque. A estrutura das histórias não possibilita isso, o autor deixa de lado a 

brutalidade, trazendo uma escrita mais analítica e colocando em contato teses e antíteses. Por 

isso os contos trazem histórias que são repletos de diálogos, elaborações, pensamentos e 

discussões para que diferentes propostas sejam trazidas. Os contos que compõem a obra 

subvertem o formato esperado e colocam em primeiro plano incursões à memória, reflexões e 

conclusões que não se fecham, desse modo, temos contos que se atém mais à análise do que a 

exposição. É como se os contos trouxessem possibilidades de formas de se pensar o que já foi 

trazido, mas dessa vez discutindo esses fatos, apresentando questões a serem pensadas. O autor 

traz novamente histórias sobre esse espaço, mas em um formato que permite mais indagações 

e novas análises, em formatos que por si próprios trazem questões e problematizações. É uma 

leitura amadurecida do lugar, que olha outros pontos das questões e também um outro passo 

desse projeto. Que histórias podem ser contadas aqui? O que se pode representar? O que temos 

foi construído agora? Como tempo e espaço se conjugam? São questões que a obra recupera, 

discute e deixa em aberto.  

Os pouco mais de dez anos que dividem o período de publicação entre as duas obras 

abrem a possibilidade de um aprofundamento maior das questões explicitadas em Filhos da 

Pátria. O que foi mostrado anteriormente é retomado e discutido sem que respostas sejam 
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apresentadas, mas formas de ver e repensar narrativas, histórias e a estrutura social. Nesse livro, 

o autor mostra uma outra faceta de seu papel enquanto intelectual, além de trazer o que está 

oculto, ele traça possíveis formas de pensar sobre esse lugar, partindo da ideia de que apesar da 

independência há um contínuo. Os livros apontam para uma descolonização que de fato não 

existiu, não da forma como os idealistas, que preenchem as páginas dos dois livros e como o 

próprio autor se coloca, desejavam. O intelectual aqui já não quer só mostrar para fazer refletir, 

quer em seu conto ir além disso e a partir dele abrir pontes de diálogos e visões que se 

contrastam. 

Essa diferença é percebida pelo leitor que com Filhos da Pátria tem uma leitura mais 

fluida, já a leitura de Os marginais e outros contos é mais lenta, trata-se de um livro mais 

denso, que aponta alguns nomes, faz um retorno a momentos históricos e pode ser visto a partir 

de uma outra chave. Mas, certamente, Os marginais e outros contos é um livro que existe em 

razão do início desse projeto, em razão da publicação de Filhos da Pátria, pois parte do que 

antes foi trabalhado se reflete na obra escrita e publicada posteriormente.  

Mostramos aqui esses dois momentos da produção de João Melo, partindo de suas 

formas de representação, modos de representar o espaço e questões que partilham. Para tal, 

partimos de um viés que entende o espaço como elemento atuante de composição do texto 

literário, por isso investigamos como estão estruturados os mecanismos de construção da 

Luanda fictícia criada por João Melo. Por fim, podemos dizer que esses dois livros fazem parte 

de um projeto literário em andamento, que mantém seu propósito que é representar a sociedade 

angolana urbana contemporânea através de textos em prosa. Processo esse que parece não ter 

terminado.  
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