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RESUMO 
 
 

Este trabalho de tese propõe uma análise da ficção de João Melo, Pepetela e Luandino 
Vieira,  três escritores angolanos, a partir de uma perspectiva distópica. Em sintonia 
com o “adeus às ilusões”, expresso não apenas em relação aos rumos nacionais, mas 
também a fenômenos globais, as novas representações da angolanidade revelarão 
incertezas, inconstâncias e pluralidades, complexas noções espelhadas por uma nação 
em processo. Nossas leituras contemplam seis livros dos referidos autores, dois de cada 
um deles, publicados depois de 2001.   

 
 
PALAVRAS-CHAVES: Distopia; Angolanidade; Identidades; Colonialidade; 
Globalização. 
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ABSTRACT 
 

 
 
This thesis work proposes an analysis of fictional texts by João Melo, Pepetela and 
Luandino Vieira, three Angolan writers, from a dystopian view. In line with the "good-
bye to illusions" feelings, expressed not only in relation to their nation's trajectory, but 
also to global phenomena, the new way of how they express fictionally the Angolanity 
will reveal senses of uncertainty, variability and multiplicity, complex mirrored notions 
for a nation in process. Our readings include six books of those authors, two of each one 
of them, published after 2001. 
 
 
KEYWORDS: Dystopia; Angolanity; Identities; coloniality; Globalization. 
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INTRODUÇÃO: A narração da distopia e o desarme da teoria 

 

O título principal deste trabalho, “A geração da distopia”, propõe um jogo 

antonímico com o nome do romance A geração da utopia (1992)1, de Pepetela. Tal 

referência direta levou-nos a fazer, informalmente (quando o autor autografava livros na 

livraria Argumento, no Leblon, há alguns anos), um pedido oficioso para que 

utilizássemos a parafrásica expressão, propondo idéias que nos haviam sido sugeridas 

pelo romance em questão. Embora este livro não faça parte de nosso corpus, é inegável 

que ele demarca, para nós, uma pedra fundamental. Não por outro motivo, convocamo-

lo, de início, para que, por suas letras, sejamos conduzidos à cena inaugural – histórica e 

literária – que nos permita delimitar o surgimento de um período de produção ficcional 

o qual pretendemos batizar com o título deste trabalho.  

“Portanto, só os ciclos eram eternos” (PEPETELA, 2000, p.9). Com essa 

sentença conclusiva, Pepetela inicia seu romance. O procedimento,  do ponto de vista 

sintático, sugere uma incoerência óbvia, que é a de começar com uma estrutura que 

indica o fim. Contudo, pelo viés semântico de uma deslocada temporalidade, que se 

apresenta no título do livro e na sua datada estrutura narrativa, é possível ler esse 

mesmo procedimento como o anúncio de uma proposta autoral. A conclusiva sugere um 

desfecho que marca o fim de um período e, com ele, uma geração2 que, examinada anos 

depois, pode ser nomeada e entendida como parte de um momento histórico – a 

História, afinal, não se escreve na contemporaneidade do vivido. O romance é o retrato 

póstumo de uma geração. Na mesma sentença, a ideia concluída revela que, dado o 

fluxo contínuo do tempo, nada é eterno a não ser a abstração do sentido cíclico. É 

preciso, então, aceitar a morte para entender a vida, ou seja, aceitar o passado para 

entender o presente. 

Há de se considerar, obviamente, a explicação diegética de que essa fórmula 

inicial seria uma “promessa cumprida” de enfrentamento a um “examinador” português 

– engenhosa metáfora – que, um dia, quando o “narrador” era ainda menino, repeliu sua 

iniciativa de iniciação textual com tal palavra, alegando ser aquela uma expressão 

conclusiva, proibida na introdução. “De onde é o senhor?, perguntou o Professor, ao que 
                                                
1 A data referida é a da primeira edição do romance, destacada para registrar a  temporalidade das ideias 
presentes na narrativa. Nas citações, ao longo do texto, consta a data da edição brasileira utilizada e 
listada na bibliografia.  
2 A palavra “geração”, utilizada na carona da apropriação do título de Pepetela, não pretende definir um 
grupo aproximado pela data de nascimento ou uma escola literária datada de um período, mas 
simplesmente um momento de ideias comuns presentes nas ficções produzidas no início deste século.  
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o escritor respondeu de Angola. Logo vi que não sabia falar português...” (ibid., p.9) O 

enfrentamento à imposição linguística lusitana sempre será a marca de uma literatura 

que fora erguida como contradiscurso ao poder colonial. Não importa para onde possa 

rumar a expressão literária angolana – e, em um mundo de imperativas conexões 

internacionais, os rumos locais muitas vezes sugerem impensáveis aproximações – a 

diferenciação da voz local, em relação ao texto colonial, faz-se marca de autonomia e 

independência, consideradas as limitações desses termos no mundo 

neoliberal/neocolonial. 

  A geração da utopia, de Pepetela, aponta a transição entre o sonho da nação 

independente e a realidade fraturada; a unidade e a fragmentação; o projeto libertário e a 

ruína da nação que se pensou possível, datando a luta e o pós-independência. A distopia, 

como percurso antitético da utopia que mobilizou o país naqueles tempos, não se vê 

nesse livro com a intensidade que se notará em outras obras, desse e de outros autores 

angolanos, nos anos subsequentes. Afinal, ainda há, ao final, declaradamente, o espaço 

da idealização, na medida em que Aníbal, um dos protagonistas, declara: “Um dia terei 

de procurar outra baía mais para sul, sempre mais para Sul. Será o Sul a minha última 

utopia?” (PEPETELA, 2000, p.367). O sul ainda pode ser a utopia para uma nação 

dividida, sul deslocado do centro de poder “nortista”, mas ainda um centro, outra 

unidade concentradora. 

É importante ratificar, contudo, que não será nossa intenção, aqui, criar uma 

curva de intensidade distópica entre as narrativas contemporâneas, tomadas como 

objeto, ou arrolar categorias estanques de utopia e distopia da produção literária 

angolana ao longo das últimas décadas. Isso seria, por sinal, um contrassenso 

conceitual, na medida em que se estaria propondo um absolutismo científico onde há 

nuanças a se observar ou, nas palavras de Nietzsche, seria como “falar de antíteses, 

onde há degraus e graus de sutilezas” (2009, p.36) produtoras de ricos sentidos. Faz-se 

necessário dizer que o próprio Pepetela nunca foi, mesmo nos momentos mais 

aguerridos do projeto nacionalista, um utopista inveterado, de modo que, pelo recurso 

da ironia, sempre questionou os desígnios da luta. Vale lembrar “Teoria”, personagem 

de Mayombe (1982[1970]), a afirmar: “Num Universo de sim ou não, branco ou negro, 

eu represento o talvez” (1982, p.7) e prever a perpetuação, no pós-guerra, de certos 

fantasmas que assombravam Angola no período colonial. Da mesma forma, quando 

questionado sobre o seu lugar futuro no país, “Sem Medo” responde: “Não me vejo em 
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Angola independente. O que me não impede de lutar por essa independência” (ibid., 

p.126). 

Não há, portanto, extremismos em nossa abordagem sobre a viragem da 

literatura angolana no pós-independência. Nosso objetivo é, para além de evidenciar 

uma tendência distópica desta geração literária contemporânea (em lugar da 

predominante utopia da geração da luta), entender as implicações identitárias de uma 

vertente ideológica, por assim dizer, ou seja, observar as novas representações ficcionais 

da angolanidade, próprias de uma geração a que atribuímos, em um jogo antitético, o 

desígnio de “distópica”. Para tanto, reunimos uma amostragem simbólica de seis livros, 

de três respeitáveis escritores, que serão lidos à luz dessas observações já iniciadas, a 

serem esmiuçadas no primeiro capítulo.  

 

Antes da análise dos textos literários, contudo, será preciso fincar alicerces em 

um terreno conceitual que tende à instabilidade ou, como prevê uma fábula infantil, 

marcar com pedras o tortuoso caminho a ser trilhado. Há alguns anos, no grupo de 

estudos orientado pela professora Laura Padilha, na Universidade Federal Fluminense, 

iniciou-se uma discussão em torno do livro Na casa de meu pai (1997), do filósofo 

ganês, radicado nos Estados Unidos, Kwame Anthony Appiah, bibliografia fundamental 

deste trabalho. Importantes questões levantadas pelo teórico, a serem melhor exploradas 

ao longo dos capítulos subsequentes, acabaram por abalar certas estruturas 

epistemológicas que substanciaram as lutas contra o racismo e, paralelamente, a favor 

das independências africanas. Appiah, evidentemente, não nega a necessidade de um 

“hay que endurecer” conceitual, como estratégia de mobilização para o combate. Na 

qualidade de filósofo, no entanto, ele não teme desconfiar de princípios fundadores 

dessas lutas,  como a identidade negra e uma uniforme africanidade, sob pena de 

parecer, aos olhos de muitos de seus críticos, querer enfraquecê-las.  

Entre os debatedores do referido grupo de estudos, uma divisão pareceu 

constituir-se com naturalidade. Curiosamente, em meio às ideias defendidas pelo 

teórico, aquilo que a alguns parecia óbvio, a outros era percebido como absurdo. O 

racha, no grupo, sugeria dois movimentos distintos: o daqueles que ainda acreditavam 

na arma da teoria3, como necessidade de uma luta incessante, e o de outros que já 

admitiam um desarme para se pensar questões que costumar ser ocultadas pela paixão 

                                                
3 É intencional a referência ao título de Amilcar Cabral, constante na bibliografia deste trabalho. 
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política. De nossa parte, acreditávamos que era preciso entender as reflexões appiahnas 

como observações de uma realidade pungente, não como provocações aos movimentos 

de resistência negra ou aos nacionalistas na África. Nesse sentido, propusemos, naquele 

momento, a leitura de “Ngola Kiluanje”, conto de João Melo, integrante da coletânea 

Filhos da Pátria (2001), obrigatoriamente inclusa em nossa seleção de textos literários. 

O conto será analisado com maiores detalhes oportunamente, nos capítulos que seguem, 

mas podemos adiantar que, pelo viés literário, o angolano discute absolutamente as 

mesmas questões que intrigaram Appiah: Há uma identidade africana? E, como 

desdobramento a essa pergunta: De que forma ela está atrelada à condição negra?  

Quisemos mostrar – e, aqui, o reiteramos – que havia uma proposta comum, entre os 

autores, para que se repensasse a África dos países independentes e seus diversos 

habitantes. 

Sem qualquer risco de imprecisão, podemos assegurar que, no calor daquelas 

discussões,  nasceu este trabalho, ou melhor, foram despertadas as ideias que lhe deram 

um corpo e, em seguida, um acabamento. Fortaleciam-se, nos debates, os conceitos 

basilares de nossa tese – noções com as quais temos trabalhado desde a dissertação de 

mestrado4 – e constituía-se, junto a eles, um corpus literário, acompanhado de um 

arcabouço teórico. Além disso, tornava-se evidente um caminho argumentativo. Tal 

qual um trapezista na corda bamba, seria necessário, para consolidar nossa defesa, andar 

sobre uma tênue linha conceitual, para não correr o risco de, ao apontar desconfianças 

em relação a certos “dogmas”, parecer sugerir a derrubada de todas as crenças que 

povoam o imaginário acerca da africanidade, o que seria, certamente, um despropósito. 

Os estudos africanos e negritudinistas estão fundados sobre pilares erguidos a fórceps, 

resultantes de um trabalho de pesquisa sobre os símbolos culturais que resistiram às 

imposições europeias. Repensar tais pilares não é sugerir sua ruina, mas apenas inseri-

los da dinâmica de um pensamento filosófico que se nega à fixidez. 

O aristotélico método dialético, portanto, foi-nos apontado como ferramenta em 

prol da precisão científica, visando à negociação de discursos díspares em relação aos 

textos e símbolos africanos. Tal recurso paradoxal, contudo, também se mostra 

adequado perante uma necessidade retórica, em um texto de caráter argumentativo. 

Afinal, ainda subsistem, em nosso ambiente acadêmico, resquícios de um absolutismo 

científico, uma resistência às inevitáveis varreduras conceituais. Por isso, quando se põe 

                                                
4 Título: Um banho de rio nos escritos e sobrescritos de Luandino Vieira, publicada em 2012 e constante 
da bibliografia deste texto. 



 13 

em xeque ideias como a identidade racial, por exemplo, recuperando o exemplo de 

Appiah, se está correndo o risco de ser acusado de racista, por extremismo científico. É 

preciso tatear um campo minado, antes de fincar o solo, para evitar a detonação de 

bombas que não se pretende explodir. Afinal, nosso intuito é simplesmente convidar ao 

desarme (da teoria) um grupo de leitores, pesquisadores ou não, para que a análise dos 

textos literários não se limite a uma segura zona de compreensão. Reconhecemos, 

contudo, que não é fácil baixar a guarda, quando ainda se sente no ar o cheiro de 

pólvora.  

A conquista de um espaço africano, do ponto de vista político-econômico, 

artístico-cultural e até acadêmico, se fez com armas em punho, metafóricas e/ou literais. 

O mesmo se deu com a legitimação e a valorização do negro no mundo. Tais 

campanhas, de um modo ainda vivas, fazem parte de uma grande e interminável guerra 

contra o imperialismo. As lutas pelas independências nacionais na África e a luta pela 

dignidade dos negros, forçosamente espalhados pelo mundo, estão unidas, portanto, não 

apenas por uma vertente étnica, mas por uma motivação ideológica. Ambos os casos 

correspondem a reações contra uma violenta imposição cultural, implementada com a 

voracidade expansionista que caracteriza(ou) o capitalismo europeu. Nas palavras de 

Amilcar Cabral (1980, p.56), “o domínio colonial imperialista tentou criar teorias que, 

de fato, não passam de grosseiras formulações do racismo e se traduzem, na prática, por 

um permanente estado de sítio para as populações nativas”. Prosseguindo sua 

argumentação, o líder guineense defende a valorização das culturas locais como 

estratégia para a luta: “O valor da cultura como elemento de resistência ao domínio 

estrangeiro reside no fato de ela ser a manifestação vigorosa, no plano ideológico ou 

idealista, da realidade material e histórica da sociedade dominada ou a dominar” (ibid., 

p.56). 

Nesse sentido é que se pôde, legitimamente, delegar à arte africana (em especial, 

à literatura) a função de instrumento político-ideológico. No caso angolano, 

especificamente, é inegável o engajamento de muitos escritores, formadores do discurso 

nacional, a exibirem ficcionalmente sujeitos e símbolos ocultados pela opressão cultural 

europeia, com vistas à tal “resistência ao domínio estrangeiro”. Mais do que os artistas, 

entretanto, os leitores, sobretudo os acadêmicos, foram os maiores responsáveis pela 

transformação dos objetos artísticos em armas de guerra. Afinal, no que se refere à 

produção, a arte não pode caber plenamente nos limites impostos pelo viés da ideologia. 

Ao leitor, no entanto, é permitido apegar-se a certos conteúdos de caráter “idealista”, 
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deixando ao largo outras possibilidades de interpretação. Conotada pelo foco político, a 

literatura (no sentido da sua recepção) mergulhava no perigoso terreno das utopias. De 

fato, tal vinculação, atemporal e a-espacial, é comum a toda luta social ou humana. O 

filófoso Karl Mannheim defende que “determinar concretamente o que em um dado 

caso seja ideológico e o que seja utópico é extremamente difícil” (1976, p. 220). Isso 

ocorre porque o processo político-ideológico compreende a afirmação de um discurso 

de caráter monocórdio, que pouco questiona a própria ordem, sob pena de supostamente 

enfraquecê-la frente ao oposicionismo. A necessidade de concentrar esforços para 

resistir às seduções do inimigo produz uma inequívoca cegueira frente ao que seria um 

pensamento dialético, certamente mais racional e científico. Justifica-se, assim, a 

afirmação de Mannheim, para quem: 

 
Na mentalidade utópica, o inconsciente coletivo, guiado pela representação 
tendencial e pelo desejo de ação, oculta determinados aspectos da realidade. 
Volta as costas a tudo que pudesse abalar sua crença ou paralisar seu desejo 
de mudar as coisas (ibid., p. 66-67). 

 

A utopia libertária fez parte dos movimentos culturais que circunstanciaram a 

produção literária angolana. A crença na nação livre que, supostamente, “recuperasse” 

parte de uma ancestralidade desprestigiada durante o processo de colonização (um 

sonho impossível) e/ou encontrasse a justiça social e o crescimento econômico quando 

o poder estivesse nas mãos dos compatriotas (um imenso desafio) povoou o imaginário 

coletivo no período de luta e se infiltrou na linguagem artística. Evidentemente, a 

tradução literária do sonho, ou do desejo, se mostra de modo menos absoluto e 

contundente do que o discurso político pode (ou pôde) proferir, já que, em alguma 

medida, o paradoxo sempre corre nas veias artísticas. Dito isso, é importante lembrar 

que houve, entre os autores da chamada “Geração da utopia”, o espaço de uma 

desconfiança em relação aos rumos nacionais, sentimento que se registra no plano 

ficcional. De todo modo, é inegável a predominante ocorrência literária, no período, de 

personagens que, como representações do sentido subjetivo nacional, projetaram em 

sonho uma terra livre do poder colonial, prestes a encontrar um rumo próprio, a paz e a 

prosperidade. A história do nacionalismo, entretanto, revelou-se menos uniforme e 

linear que o seu projeto de construção.  

As recompostas relações humanas e as novas trocas culturais no pós-

independência trouxeram à nação liberta um outro olhar no espelho identitário. 
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Assentada a poeira da guerra – e, com ela, a ideologia de mundos cindidos –, tornou-se 

mais fácil enxergar algumas contradições e distorções amalgamadas nos projetos de 

libertação política. A evidência das diversidades 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, 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. 

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”5 

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. No 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.  

 

Para chegar à seleção dos autores e obras que comporiam este trabalho de tese, 

foi preciso determinar parâmetros decisórios. Em um primeiro momento, muitos nomes 

e títulos surgiram como possíveis integrantes desse grupo da distopia. Obviamente, não 

foi fácil restringir nosso corpus a três autores e, de cada um deles, selecionar dois livros. 

                                                
5 As aspas propõem uma alusão ao termo de Anderson(2007), para quem a nação é como “(...) uma 
comunidade política imaginada - e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, 
soberana” (2007, p.32). 
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Havia, entretanto, limites de tempo e espaço impostos pelas condições acadêmicas. Era 

necessário fazer cortes e, para tanto, prever articulações possíveis entre os livros 

selecionados, para estar seguro quanto a uma ajustada escolha. Tendo como foco 

principal não exatamente a narração do sentimento de distopia, mas o seu efeito nas 

representações da angolanidade, tivemos em mente, então, a opção por autores voltados, 

em seus arranjos ficcionais, ao entendimento da(s) identidade(s) angolana(s) em um 

contexto distópico. Segundo esse critério, o nome de João Melo despontou como o 

primeiro de um time a se formar. 

A leitura de Filhos da Pátria (2001) foi decisiva para que começássemos a 

formular as ideias que fundamentam este trabalho. Embora outros ficcionistas 

angolanos já tivessem, antes da data da publicação desse livro, sugerido desconfianças 

em relação aos símbolos nacionais erguidos em tempos de utopia, a narrativa de João 

nos pareceu aquela que mais deixou sangrar a própria carne, na procura por renovados 

sentidos nacionais. Nada permanece de pé ao longo dos contos que compõem o livro. 

Tudo que se construiu como imaginário da angolanidade, envolvendo noções étnicas, 

raciais, políticas e culturais, é posto à prova, tanto pela apresentação irônica de patéticos 

“representantes” do poder nacional, quanto pelas análises histórico-antropológicas de 

um narrador que envereda pelo ensaísmo para comentar uma realidade social extra-

diegética.  

Quase uma década depois da primeira edição desse livro, o escritor publica outra 

coletânea de contos intitulada O homem que não tira o palito da boca (2009), reiterando 

o comentarismo que caracteriza sua narrativa e acrescentando sentidos próprios do 

mundo globalizado à busca por renovadas definições para a(s) identidade(s) nacional(s). 

Em ambos os livros, as ideias defendidas pelo narrador (ou pelo autor, uma questão a 

ser explorada) são de tal modo esclarecedoras sobre a realidade local, que sua 

contribuição ganha importância quase teórica, para além do pacto estético. Por esse 

motivo, não apenas garantimos a sua participação no elenco de ficcionistas reunidos 

neste trabalho, mas sugerimos que ele fosse o primeiro na ordem de capítulos6 

dedicados aos escritores, ousando contrariar a premissa cultural angolana de priorizar os 

mais velhos.  

Pepetela foi um segundo nome obrigatório na composição deste trabalho. Afinal, 

conforme já mencionado, seu romance A geração da utopia (1992) é, no nosso 

                                                
6 Referimo-nos à sequência dos capítulos 2, 3 e 4. No capítulo 1, as referências aos escritores, 
mencionadas com intuito de ilustrar as ideias discutidas, não seguem uma ordem estipulada.  
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entendimento, uma espécie de marco de uma viragem, transição para o novo tempo e 

suas representações, próprias de um pensamento crítico e revisionista. No entanto, 

ratificamos o já dito, não significa dizer que, antes da data de publicação deste livro, 

nada tenha sido escrito em Angola com referência aos “signos” da distopia. Até mesmo 

em As aventuras de Ngunga (1978[1972])7, livro de iniciação da guerra anticolonial, 

nota-se o espaço da desconfiança, representado, por exemplo, pelo comportamento 

inadequado do Presidente Kafuxi traduzido pelos olhos do herói. Também em Mayombe 

(1982[1970]), a história dos guerrilheiros é atravessada por desavenças e desacertos que 

ameaçam a unidade do grupo em combate. Em A geração da utopia, contudo, o escritor 

reproduz ficcionalmente o retrato da geração da luta, enviesado pelo olhar de um sujeito 

com os pés apoiados em outro tempo e seus renovados valores. 

Seus romances subsequentes, admitida uma sequência cronológica que nos 

conduz à produção contemporânea, intensificam a condição erosiva do sujeito e do 

espaço nacionais, representando, com propriedade, o lugar e os sujeitos da distopia. 

Dois deles integram o nosso corpus. Em O quase fim do mundo (2008), as identidades 

locais se enfraquecem diante do esfacelamento dos valores coletivos mundiais. “Quase” 

não existem mais seres humanos e seus símbolos culturais. Não há mais nem um 

narrador seguro o suficiente para sustentar, sozinho, a versão de uma história. A 

fotografia do caos é emblemática para se pensar o nosso tempo. Já em O planalto e a 

estepe (2009), Pepetela narra a trajetória de um angolano e uma mongol que viveram 

um amor impossível, interrompido pelas relações políticas – em Angola, na Mongólia, 

na Rússia e outras partes do mundo – nos últimos quarenta anos. Questões como 

racismo, nacionalidade e africanidade são elaboradas ao longo do romance, além da 

ideia de utopia como um projeto em desconstrução na África e no mundo. 

Concluímos o trio de escritores com Luandino Vieira. Na verdade, devemos 

confessar que o autor de Luuanda (1974[1963]) sempre figurou como presença 

garantida neste trabalho. Independentemente de nossa admitida paixão literária, já 

prenunciada em anterior trabalho de pesquisa, o que nos levou a considerá-lo como 

parte indissociável de nosso percurso argumentativo foi a sua vocação para trilhar, 

ficcionalmente, a eterna busca pelo conceito de angolanidade. Criador de emblemáticos 

personagens que, em tempos de enfrentamento cultural, foram estampados como 
                                                
7 A dupla marcação temporal indica: (data de publicação [data de escrita]) das obras mencionadas. 
Optamos por registrar duplamente as datas de livros angolanos escritos antes de 1975, mas publicados 
somente após a independência nacional, entendendo que a cronologia é, nesses casos, importante para a 
defesa de nossas ideias. 
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metonímias de uma nação oprimida, ele é agora responsável pela concepção de um 

sujeito ficcional a retratar uma sociedade esfacelada, perdida quanto a crenças e valores 

que possam conduzir os sujeitos a uma autocompreensão centrada. Referimo-nos, 

evidentemente, aos dois romances já publicados como partes da trilogia, ainda 

incompleta, De rios velhos e guerrilheiros (2006; 2009). 

Em O livro dos rios (2006), um ex-guerrilheiro, em conflito com as ideias que 

defendeu durante a luta, mergulha nos rios da memória, em busca de um entendimento 

sobre sua identidade. A sua descoberta dependerá, contudo, de uma autoanálise definida 

por uma orientação paterna, repartida entre três figuras referenciais. O livro dos 

guerrilheiros (2009) apresenta-se como sequência do primeiro romance, não no sentido 

cronológico, mas psicológico. Nesse segundo livro, a busca identitária do personagem 

prossegue, mas ganha outros contornos. Ao invés das figuras paternais, dessa vez serão 

os ex-companheiros de luta os referentes que permitem ao narrador-personagem não 

apenas um entendimento sobre si, mas sobre o coletivo do qual fez (faz) parte. Juntos, 

os guerrilheiros tecem discursos que acabam por constituir uma trama de fios 

condutores daquilo que se apresenta como uma unidade narrativa.  

Além de escritores a serviço de uma busca pela expressão da angolanidade, por 

assim dizer, também não podemos desprezar o fato de que, de alguma forma, os autores 

selecionados estiveram (ou ainda estão) engajados na luta pela soberania angolana, 

desde o período colonial. Luandino e Pepetela foram atuantes, direta ou indiretamente, 

na guerra de libertação e João Melo, sendo filho de um militante político, certamente 

cresceu sob a luz dos valores que fundaram o estado independente, além de sua própria 

filiação partidária e atuação política. Esse dado de caráter pessoal nos interessa na 

medida em que só se pode pensar a distopia, pela própria etimologia da palavra, a partir 

da utopia. Mesmo levando em conta que, na qualidade de ficcionistas, os três sempre 

foram desconfiados quanto à idealização de um futuro por vir, é importante considerar 

que, de alguma forma, o sonho de uma Angola livre e justa fez parte de suas vidas. Em 

outras palavras, os três representantes do grupo atual de escritores angolanos têm 

passagem, em alguma medida, pela geração da utopia, algo conveniente à nossa tese.    

No que se refere à seleção das obras, foi levada em conta uma ajustada 

cronologia, de modo a estabelecer um limite temporal que não apenas aproximasse as 

datas das produções aqui destacadas, mas as tornassem próximas de nosso tempo de 

leitura, considerando o vínculo com o mundo real um componente das nossas 

discussões. A “juventude” das literaturas africanas de língua portuguesa – não apenas 
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em sua condição de conjunto literário, mas como a abertura de uma nova área do 

conhecimento – contribuiu para que sua leitura e sua análise já não estivessem 

aprisionadas por noções de correntes estruturalistas a determinarem uma demasiada 

desvinculação entre a obra e o autor, logo, entre a arte e a vida. Portanto, é-nos 

permitido dizer que as leituras que propomos estão inscritas na realidade circundante.  

Fixamo-nos, nesse sentido, em narrativas publicadas já no século XXI. 

Procedemos assim, contudo, não apenas para fazer valer o termo “contemporâneo”, com 

referência ao material literário que interessa a este estudo, mas sobretudo para nos 

distanciarmo do momento da luta anticolonial, período contextualizador da utopia 

(cujos sentidos, evidentemente, não foram extintos imediatamente após a 

independência. É fato que alguns ainda hoje pairam no ar). Em outras palavras, 

pensamos que o momento distópico só pôde ser pensado, ou melhor traduzido pela 

literatura, com o “baixar a poeira” de sentidos transitórios, fronteira histórica entre o 

antes e o depois de uma sociedade em ação revolucionária, ou seja, entre o período da 

luta e os rumos de uma nação livre. No que se refere à específica história de Angola, a 

metafórica “poeira” encontra, nas guerras civis, inclusive, um triste símbolo de 

concretude: bombas que explodem na terra e destroem os corpos da própria gente.  

Pensemos, então, na literatura angolana pós-guerras (um plural 

provocativamente indistinto). Permitam-nos, apenas, assumido 2002 como ano inicial, a 

inclusão de Filhos da pátria (2001), de João Melo, como uma antecipada visão – que se 

reforça, direta ou indiretamente, nas demais obras aqui destacadas – de uma sociedade 

que, uma vez em paz, pôde pensar seus caminhos sem a semântica bélica de procurar 

inimigos ou forjar amigos apenas por emblemas ou bandeiras. Consideramos que, para 

pensar o destino de uma nação estabelecida, cujas feridas e contradições já 

conquistaram certa autonomia, embora muitas ainda sejam heranças dos tempos do 

colonizador, conseguimos reunir uma expressiva coletânea  de textos com impressões 

amplas e complexas da nação angolana e suas relações dialógicas com o mundo. Um 

pequeno conjunto literário assinado por um “time” exemplar do que poderemos chamar, 

com certa tranquilidade, de “A geração da distopia”. 
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 CAPÍTULO 1. Distopias de uma geração - Outros sentidos para a angolanidade 
 

“Vocês têm negros, também?”  
[“Do you have blacks, also?”]  
(George W. Bush ao presidente Fernando 
Henrique Cardoso, quando em visita ao 
Brasil.)8 

 
 

A epígrafe supracitada tem efeito provocativo diante da discussão que se inicia. 

O próprio “autor” da pergunta em destaque garante uma espécie de descredenciamento a 

desmontar qualquer possibilidade de leitura que não seja a que se faz enviesada pela 

ironia. Interessa-nos, indo pela contramão, como estratégia inicial, pensar sobre o que 

há por trás da aparentemente ingênua gafe do líder mundial, em viagem pelo Terceiro 

Mundo, e sua conexão com o imaginário global com vistas à africanidade. A observação 

do então presidente dos Estados Unidos com relação à presença de pessoas negras no 

Brasil não apenas revela a sua lacuna de informação a respeito da forçosa migração de 

africanos, durante séculos, para as Américas e parte da Europa – a incluir ambos os 

países, reunidos diplomaticamente, na rota do chamado tráfico negreiro –, mas 

denuncia a visão dual do comandante norte-americano sobre um contingente humano, 

racialmente dividido. Este se faz um ponto a ser, aqui, destacado como primeiro passo 

de uma caminhada conceitual.  

Há uma curiosa articulação léxico-semântica, na construção sintática9 do 

governante, que pretendemos explorar como estratégia inicial de nossas reflexões sobre 

a noção identitária africana e sua tradução literária. Quando diz: “Vocês têm negros”, 

Bush define (o melhor, talvez, fosse dizer denuncia) um estranho paradigma para uma 

composição populacional, ao propor uma divisão dos brasileiros entre aquilo que 

designa por “vocês” e por “eles”. Note-se que ele não disse: “Há negros entre vocês” ou 

“Muitos de vocês são negros”. A escolha pelo verbo ter (have10) necessariamente forja o 

distanciamento entre o interlocutor e aquilo que é referido: sujeito e objeto da ação 

possessiva, respectivamente. A inclusão do “também” (also) na frase acrescenta, 

                                                
8 Fonte: “Obama é a esperança dos americanos”. São Paulo: Estado de São Paulo, 28/04/2002. Disponível 
em: <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090119/not_imp309248,0.php>. Acesso em 20 de 
outubro de 2009.   
9 Nota: Não nos deteremos, aqui, em uma questão de ordem gramatical que foi explorada por parte da 
mídia americana, na época da declaração do presidente. A frase de Bush apresenta uma má formulação 
sintática, já que, pela gramática inglesa, o advérbio “also” não se utiliza no final da frase. O correto seria 
dizer, sob a ótica sintática: “Do you also have black people?” ou “Do you have black people, too?” 
10 Nota: Vale ressaltar que, ao contrário do verbo ter, a versão inglesa have não possui valor semântico de 
existir/haver. 
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semanticamente, uma hipotética primeira pessoa à dualidade expressa na sentença. É 

bastante aceitável (e um tanto óbvio) o entendimento de que, ao dizer: “Vocês têm 

negros, também”, o representante norte-americano incluiu-se na idéia assinalada, como 

se dissesse: “Assim como nós, vocês têm negros”. De modo que se pode incrementar a 

pessoalidade do vocês-eles, explícitos na bushesca sintaxe, com uma implícita primeira 

pessoa do plural, ampliando-se a discussão sobre a representação populacional ou 

humana baseada em um critério racialista, conforme pensa Kwame Anthony Appiah11 

(1997), segundo o olhar hegemônico representado (quase pateticamente) por George W. 

Bush. 

Mas afastemos a figura do enunciador (matemos o autor?), para não 

comprometer, pelo viés subjetivo, as nossas reflexões a respeito dos sentidos impressos 

na sentença, representativos de uma lógica ocidental ainda vigente, que normalmente é 

lida nas entrelinhas ou dita com sutileza nos discursos políticos e sociais, e apenas soa 

gritante na “rata” presidencial, manifestada com peculiar inconveniência. Quando, nos 

Estados Unidos ou no Brasil, interlocutores destacam, com surpresa, a presença de 

negros, revelam, no gesto, uma alteridade que, de certo modo, “desterritorializa” o 

grupo referido, ao distingui-lo do “nós” local, deslocando-o para fora do espaço 

determinado. Com o perdão pela força desta analogia, a definição nazista de que 

existiam, com destaque, “os judeus” foi o primeiro lance de uma jogada que objetivava 

o “e eles não são daqui”. Quando o estadunidense diz: “Assim como nós, vocês têm 

aqueles”, ele está, sub-repticiamente, construindo três espaços de representação social e, 

mais que isso, deslocando um deles para longe dos limites territoriais estabelecidos na 

interlocução: nós dali, vocês daqui e aqueles de lá. 

As bases axiológicas que sustentam o comentário destacado podem ser 

ilustradas por uma cena televisiva. O comediante norte-americano Chris Rock produziu 

um seriado intitulado “Todo mundo odeia o Chris” (Everybody hates Chris), no qual 

reproduz, com humor, a infância de um menino negro no Brooklin, em Nova York, que 

vivenciou conflitos raciais por estudar em uma escola “de brancos”. O programa de 

Chris, exibido entre 2005 e 2009 pela emissora de televisão The CW, traçou um 

panorama racial norte-americano, explicitando não apenas o preconceito contra os 

negros, a sua exclusão da vida social impingida por determinações político-econômicas, 

                                                
11 Os estudos do teórico, fundamentais para as análises propostas neste trabalho, serão utilizados mais 
profundamente no segundo capítulo. Por esse motivo, preferimos – neste primeiro – não as explorarmos 
detalhadamente, embora estejam implícitas em nossa proposta argumentativa. 
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mas um imaginário coletivo que vislumbrava nos negros uma presença “estranha” (que 

sustentou, durante anos, por exemplo, a ação criminosa de grupos como a Ku Klux 

Klan). No episódio 14 da primeira temporada (Everybody hates valentine's day), que foi 

ao ar no dia 09 de fevereiro de 2006, uma cena marcante exemplificou o que 

pretendemos expor com a quase-digressão que desvia por terras americanas para nos 

fazer chegar à África: Um dos meninos brancos que zombava do personagem negro 

envia-lhe um falso cartão dos namorados, onde está escrito: “Rosas são vermelhas, 

violetas são azuis. Volte para a África e leve sua mãe com você”12. A absurda agressão 

verbal denuncia o imaginário distorcido que a sustenta: a ideia equivocada de que os 

negros norte-americanos pertencem à África, como se fossem estrangeiros nas terras de 

Tio Sam. 

De forma nem tão consciente (ou intencional), mas igualmente preconceituosa, a 

mencionada pergunta americana dirigida ao presidente brasileiro reforça a alteridade 

que, de modo geral, determina o olhar excludente das nações do norte em direção aos 

negros (e latinos, muçulmanos, hindus etc.), mesmo quando nascidos em seus domínios. 

Pactua-se, implicitamente, um eurocentrismo que, além de negar as mestiçagens étnicas 

que compõem a “nova” nação, em terras uma vez colonizadas, toma por brancas, 

equivocadamente, todas as ascendências do centro hegemônico europeu, ignorando os 

movimentos migratórios (lembremo-nos das invasões chamadas “bárbaras”!) que 

caracterizaram a ocupação da Europa desde a antiguidade, incluindo, por exemplo, os 

“morenos” egípcios na formação populacional do continente.  

Os americanos da “Nova Inglaterra”, por herança ideológica, pensam-se uma 

nação ariana que “tem” imigrantes negros (e orientais, e muçulmanos, e hindus, e 

latinos etc.), os quais a qualquer momento podem ser, ainda que sob a forma imaginária, 

mandados de volta, embora muitos jamais tenham vindo de parte alguma. 

Curiosamente, e quase ironicamente, o blues, o jazz e o hip hop são as suas 

manifestações musicais mais expressivas; Tiger Woods e LeBron James são os 

esportistas mais famosos; Oprah Winfrey é a estrela televisiva número um do país; e 

Barak Obama é reeleito presidente. Há, portanto, sobretudo do ponto de vista cultural, 

uma notável mestiçagem norte-americana, própria de toda nação pós-colonial. A 

questão é que, ao contrário do que se deu no Brasil, espaço sociocultural no qual 

genética e artisticamente se materializou a figura mulata como retrato nacional, a 

                                                
12 Roses are red, violets are blue, please go back to Africa and take your mother with you. 
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identidade americana fora forjada (ou imaginada) sem as tintas das peles indígenas ou 

negras. Enquanto no Brasil, o índio era erguido como ícone literário de resistência 

nacional, os mocinhos brancos americanos caçavam os peles vermelhas em 

intermináveis bangue-bangues. Da mesma forma, a pintura artística do mestiço como 

representante brasileiro (basta ver as telas de Tarsila para que esse comentário seja mais 

que uma metáfora) se contrapunha à “white policy” que determinava o retrato desejado 

e difundido do americano típico, limitando a inserção de certos negros na vida pública 

estadunidense. Por lá, a incorporação do negro à elite sociocultural só se deu na medida 

em que, pensando com as ideias de Frantz Fanon (2008), as peles negras utilizassem 

máscaras brancas, efeito que faz de Michael Jackson uma síntese patológica. 

  

Desembarcada no Brasil, a frase norte-americana perde sua força. E antes que 

alguns se levantem em protesto, deixemos claro que não compactuamos com o 

imaginário da democracia racial no país, ao contrário, defendemos que há um racismo à 

brasileira, disfarçado, que sobrevive nas arestas do discurso da “miscigenação”. 

Contudo, não há como negar que a mestiçagem se deu (e dá) por aqui de forma mais 

evidente, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, de modo a 

problematizar, inclusive, a própria identificação do negro. Não pensemos segundo a 

ótica de quem discute o menosprezo que há no “julgar-se negro”, componente deste 

cenário mulato (uma questão relevante para outras discussões), mas simplesmente 

fiquemos com a “escala de cinza” tingidora da nacionalidade brasileira que permite o 

questionamento: “Afinal, qual a sua raça?” Se a mistura racial não gerou um equilíbrio 

na sociedade – em garantias e, sobretudo, valores –, ao menos semeou um sentido 

mestiço de pertença à nação brasileira, de modo que é bastante aceitável, no país, a ideia 

de que, parodiando Caetano Veloso, de perto, ninguém é branco por aqui.13  

A mestiçagem, simbólica na definição do imaginário nacional, inviabilizou 

qualquer possibilidade de se excluir o negro (ou qualquer outra cor de pele) da aquarela 

                                                
13 Optamos por não aprofundar essa questão no texto, com discussões e citações teóricas, por considerá-la 
tangencial ao foco principal deste trabalho, além de se tratar de um espaço já amplamente difundido, em 
termos científicos. Contudo, vale destacar as reflexões de sociólogos e antropólogos brasileiros – como 
Gilberto Freyre (1933), Darcy Ribeiro (1985) e Roberto DaMatta (1981) – a respeito desse imaginário da 
identidade mestiça brasileira. Embora Freyre seja criticado pela sua visão distorcida sobre uma relação 
“afetuosa” entre a Casa Grande e a Senzala, interessa-nos, aqui, apenas destacar aquilo que concerne às 
suas observações sobre a “infiltração de cultura negra na economia e na vida doméstica do brasileiro” 
(FREYRE, 1933, p. 538), dando origem ao que Darcy, com otimismo, chamou de “um povo-nação, aqui 
plasmado principalmente pela mestiçagem, que se multiplica prodigiosamente como uma morena 
humanidade em flor, à espera do seu destino” (RIBEIRO, 1995, p.68). 
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brasileira, ainda que ele possa ser, em certo sentido, excluído dos privilégios sociais. As 

próprias denominações afro-brasileiros e afrodescendentes – inseridas no discurso 

nacional (midiático e legislativo) por força dos movimentos negros, a exemplo do termo 

Afro-Americans, amplamente difundido nos EUA – não “pegaram” substancialmente 

em nosso país, porque, embora haja diferenças de prestígio social entre brancos e 

negros, não há entre nós a distinção entre os mais brasileiros e os menos brasileiros. 

Poderíamos, aqui, recorrer à poesia de Candeia(1977), com ele repetindo: 

 
Eu não sou africano, eu não 
Nem norte-americano! 
Ao som da viola e pandeiro 
sou mais o samba brasileiro.14  

 

De qualquer forma, há segmentos da elite econômica brasileira que, talvez por 

influência da mentalidade norte-americana, mergulham em delírios eurocêntricos, 

reproduzindo o discurso excludente do norte, que não espelha a mestiça realidade dos 

trópicos. Certa vez, em um debate sobre as cotas para negros nas universidades públicas 

nacionais, expúnhamos o cenário de desigualdade racial oriundo não apenas do período 

escravocrata, mas também do procedimento injusto que viabilizou a abolição no Brasil. 

Objetivávamos conscientizar uma plateia de jovens “classe A” sobre a permanente 

dívida do país para com os negros. Quando nos referíamos à dificuldade de sanar tal 

déficit, em virtude da irreversibilidade de todo processo histórico, um dos rapazes 

propôs uma ideia pitoresca: “Por que não mandamos os negros de volta para a África?” 

(E note-se a reprodução quase integral da frase contida na cena televisiva norte-

americana aqui citada). A resposta que demos a esse jovem, a despeito dos sentidos 

ambíguos que não pudemos conter, servirá como ponto conceitual de base para as 

reflexões que iniciamos: “E você, eu mando para onde?” 

Vale destacar que o lugar de onde falamos – pensamos, agora, no Brasil o que 

também se aplica aos Estados Unidos – é um espaço colonizado, no qual os primeiros 

“donos das terras” foram, em primeiro lugar, dominados para, em seguida, serem 

exterminados (ou, no caso brasileiro, encapsulados os sobreviventes, em terrenos 

gentilmente cedidos pelo governo ou por empresas mineradoras). Pensar um purismo 

étnico que supostamente “devolvesse” às terras “originais” as populações 

historicamente deslocadas exigiria um esforço de renúncia das novas nações no sentido 

de reconhecer a legitimidade indígena das terras americanas. Portanto, se vão mandar os 
                                                
14 CANDEIA, “Sou mais samba” In: Quatro grandes do samba, RCA, 1977. 
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afro-descendentes à África; enviem, também, os filhos de portugueses a Portugal, os 

novos ingleses à Inglaterra, e os demais imigrantes à Itália, à Alemanha, ao Japão e por 

aí afora. A questão é que há de se descobrir, na triagem necessária a essa logística 

humana ou social, um problema classificatório: Para onde se “deporta” um indivíduo 

mestiço? 

 

Essas questões, postas acima com quase-tom satírico, devem ser seriamente 

pensadas na medida em que ainda refletem os sentidos produzidos não apenas no 

imaginário popular, mas nas relações artístico-culturais pelo mundo, especialmente na 

África, e em seus ecos acadêmicos. Sabemos o quanto foi determinante para os povos 

africanos oprimidos pelos poderes coloniais até meados do século XX (alguns até o 

final) a difusão de uma unidade negro-africana global, promovida principalmente por 

pensadores como Césaire e Senghor, através do movimento da négritude, e pelo Pan-

Africanismo de Du Bois e outros norte-americanos. Era preciso acatar a “invenção” do 

negro, desdobrá-la em novos sentidos, para fazer dela o emblema de um exército que se 

contrapusesse ao imaginário de uma raça hegemônica branca. Afinal, foi o homem 

europeu, por simplificada operação antitética, em seu encontro nada amistoso com as 

sociedades africanas, quem reuniu, em única denominação, uma variedade de grupos 

étnicos: vocês são negros, nós somos brancos. “Negro”, portanto, foi o nome que o 

europeu destinou às populações africanas para dominá-las, reificá-las, comercializá-las. 

Negro, em um primeiro momento, foi o rótulo de um produto europeu. 

E era preciso quebrar a firma. Pensadores dos muitos movimentos negros em 

todo o mundo foram/têm sido responsáveis pela retificação semântica do termo, de 

modo a retirar-lhe gradativa e continuamente o sema depreciativo, para que sentidos 

como beleza e orgulho, por exemplo, pudessem/possam com ele compor novos 

sintagmas, estes atribuídos dignamente a indivíduos outrora ultrajados. Os olhos líricos 

puderam, então, encontrar-se com “a mais sedutora preta /das regiões da Quissama” 

(MATTA, 2001, p.109). E cantaram “o grito de uma raça/ em plena luta pela 

liberdade!” (TRINDADE, 1999, p.39). Ecoaram firmes, a partir daí, vozes de liderança 

a dizer: “negros de todo o mundo/ [...] Eu vos acompanho/ pelas emaranhadas áfricas/ 

do nosso Rumo” (NETO, 1982, p.56). Produziu-se, necessariamente, a noção idealista 

de uma diáspora africana – pensada, muitas vezes, de modo purista, sem os 

significativos desdobramentos conceituais de Stuart Hall (2003, 2006) – e de uma 
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unidade racial que identificasse (ou se identificasse com) todo um continente explorado. 

Afinal, como sugere o referido pensador jamaicano, 

 
nada poderia ter sido feito para intervir no campo dominado da cultura popular 
mainstream, para tentar conquistar algum espaço lá, sem o uso de estratégias através 
das quais aquelas dimensões fossem condensadas no significante “negro” (HALL, 
2003, p.344). 
 
 

Hall, no entanto, será uma voz importante no intuito de alertar para a 

multiplicidade identitária que reside na negra nomenclatura. Embora defenda que haja 

um elo cultural entre os descendentes africanos espalhados pelo mundo, ele, em outra 

obra, adverte que: 

 
A “África” original já não existe. Também ela foi objecto de transformação. A História 
é, nesse sentido, irreversível. Não devemos conluiar-nos com o Ocidente que, 
precisamente, normaliza e se apropria de África ao cristalizá-la numa zona atemporal 
do passado primitivo e inalterável. A África deve finalmente ser levada em conta pelos 
caribenhos, na convicção, porém, de que não pode ser, em nenhum sentido simples, 
recuperada (2006, pp. 30-31). 

 

Seria, então, possível concluir, lendo Hall, que há na representação “universal” 

do negro, e consequentemente em sua vinculação eterna a uma africanidade, algo como 

uma redução simbólica, ou uma aproximação (como em uma “regressão linear”15). 

Admitir a reunião de africanos de diversas etnias próprias do continente e seus 

descendentes dispersos pelo mundo em uma única denominação foi um precioso gesto 

político – reativo, conforme expusemos – no combate à discriminação branca e suas 

imposições exclusivistas. Dito de forma simples, pessoas de pele negra no Mississipi ou 

em Sharpeville, ou mesmo no Caribe e em Salvador, precisavam unir-se para dar um 

estrondoso basta ao racismo, um basta que ecoasse no mundo. No entanto, restava 

saber, caso fosse possível abrandar o fogo da luta, para se pensar sem as paixões que lhe 

são próprias, se haveria, de fato, um laço identitário forte entre os indivíduos reunidos 

por uma nomenclatura comum e pelo que poderíamos chamar, com certa 

impropriedade, de uma herança cultural, que se tenha preservado ao longo dos tempos. 

O que pode enlaçar, em termos identitários, um carioca, um nova-iorquino e um 

luandense negros deverá ser creditado a uma hereditariedade, seja essa genética ou 

cultural. 

                                                
15 O termo é um empréstimo da ciência estatística.  
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Evidentemente se dirá que as culturas locais, no Brasil e nos Estados Unidos, 

são enviesadas por matrizes africanas, o que é inegável e indiscutível. Entretanto, o 

reconhecimento de temperos africanos nas misturas nacionais, nas Américas, pode não 

ser suficiente para fundamentar uma “hiper-cultura negra” que identifique indivíduos 

dispersos no mundo, para além das suas culturas locais, de modo a distingui-los, por 

operação lógico-dedutiva, dos indivíduos brancos e mestiços que com eles compõem 

respectivas populações nacionais. Afinal, se aceitarmos haver um traço cultural 

unificador entre um negro brasileiro, um negro norte-americano e um negro angolano, 

justificável por sua mútua “negrura”, termo de Fanon (1979), então, em alguma medida, 

estaremos aceitando haver diferenças culturais entre brancos e negros brasileiros, e o 

seu equivalente em Angola e nos Estados Unidos, algo difícil de se defender por 

qualquer critério de cientificidade. Queremos dizer que um luandense negro parece estar 

mais identificado a um luandense branco do que a um nova-iorquino e a um carioca 

negros. E que se há algo (e há) que conecta indivíduos negros espalhados pelo planeta, 

certamente não deve ser um traço cultural hereditário, nem mesmo uma permanência 

cultural afro, como se fosse possível transpor a África para outros continentes e, mais 

que isso, mantê-la intacta. 

Pensar um tradicionalismo africano a atravessar o Atlântico e perpetuá-lo ao 

longo de séculos é algo que convoca profundas reflexões. Pensemos no caso brasileiro. 

Obviamente, os indivíduos africanos que foram forçados a viajar para as Américas 

trouxeram consigo uma bagagem cultural que a “alfândega” colonial não pôde conter. E 

uma vez que não foram integrados à sociedade no comando do país, mas marginalizados 

e mantidos em senzalas (ou, quando “refugiados”, em quilombos), estes acabaram por 

instituir uma cultura à margem, uma cultura sobrevivente. No entanto, desarticulados de 

suas tradições étnicas desde que desembarcaram nas terras tupiniquins – dadas as 

misturas na alocação espacial de “escravos [que] provinham de diferentes países, 

comunidades tribais, aldeias, línguas e deuses” (HALL, 2006, p.25) –, os negros 

brasileiros acabaram “reinventando” sua descendência, com religiões, ritmos e lutas que 

nasciam a partir da memória de uma africanidade, mas eram relidas pela “experiência 

brasileira”. De modo que o candomblé, o samba e a capoeira brasileiros, por exemplo, 

não serão encontrados na África (nem replicados no Caribe ou nos Estados Unidos), 

embora sejam reconhecidamente de matriz africana. 

Há, portanto, desde as primeiras manifestações negras nas Américas, uma 

vocação mestiça. Não necessariamente uma mestiçagem que fundiu, como definiu 
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Gruzinski (2001), o encontro da cultura colonial com a cultura autóctone, o que 

traduziríamos como o encontro euro-africano, no caso em discussão, mas uma 

mestiçagem fruto, também, de uma fusão africana. A forma como negros brasileiros, 

caribenhos ou norte-americanos preservaram sua africanidade “desrespeitou”, por força 

das circunstâncias, a noção purista de uma tradição popular. Ao contrário da diáspora 

judaica, fundamentada e juramentada sobre um livro sagrado, contendo a verdade de um 

povo a ser reproduzida por toda a parte, a diáspora africana nasceu do múltiplo. Ou, 

como define o teórico da África diaspórica: 

 
A experiência da diáspora como a entendo aqui é definida, não pela essência ou pureza, 
mas pelo reconhecimento de uma heterogeneidade e diversidade necessárias, por uma 
concepção de “identidade” que vive com e pela diferença, e não apesar dela, por 
hibridismo. As identidades da diáspora são aquelas que jamais deixam de se ir 
produzindo e reproduzindo pela transformação e pela diferença (HALL, 2006, p. 33). 

 

A reconstituição da africanidade, nas Américas, foi um juntar-as-partes – em 

termos religiosos, artísticos e linguísticos – sobreviventes daquilo que, em África, 

representava não necessariamente a uniformidade, mas também a diferença (muitas 

vezes, a justificar guerras). As culturas que se fundavam entre as populações deslocadas 

de África eram, desde o nascimento, corpos abertos, propensos, portanto, a novas 

fusões, inclusive com as culturas europeias. Daí foi possível fazer, do samba, o samba-

canção, a bossa-nova, o chorinho, o samba-rock... E o mesmo se deu com a salsa 

caribenha e com o jazz e o blues americanos. A riqueza cultural da mestiçagem afro-

euro-americana se provou potente. Em compensação, reconhecer traços da África em 

nossos continentes tornou-se um trabalho de garimpagem, a problematizar a noção de 

uma cultura afro-brasileira ou afro-americana que se preservasse, no sentido purista, 

e/ou se fundamentasse pelo critério da cor de pele. Recorrendo mais uma vez à práxis 

brasileira, diríamos que, ainda que nem sempre representem uma maioria, há grandes 

sambistas de pele branca e roqueiros de pele negra; capoeiristas brancos e praticantes de 

jiu-jítsu negros; mães de santo brancas e pastores evangélicos negros... Enfim, as 

matrizes culturais, em certa medida, perderam suas tonalidades inaugurais, imputando-

nos, em nossa específica discussão, um compromisso: É preciso, ao menos em parte, 

divorciar a negrura da africanidade. 

 

A “volta ao mundo” que propusemos, aqui, antes de concentrarmo-nos em 

nossos objetos de estudos, as já referidas narrativas angolanas, tem uma primeira 
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justificativa óbvia: É do solo brasileiro que dirigimos nossos olhos leitores à África, 

embora sem “disparar canhões”, ao contrário disso, profundamente interessados em 

“ouvir e ver as estórias que os mais velhos conta(va)m” (RUI, 2008, p.27). Há, de nossa 

parte, uma clareza no sentido de proceder a uma leitura dos textos literários que, embora 

se localize no tempo e espaço da enunciação, tenha uma perspectiva abrangente e 

dialógica, com outras realidades nacionais e continentais, principalmente esta que nos 

diz respeito. Evidentemente, tais diálogos se tornam mais contundentes, na medida em 

que há, histórica e culturalmente, laços indissolúveis entre Brasil e Angola.  

 Entretanto, há razões mais científicas (logo, menos subjetivas) em nossa escolha 

por uma digressão americana a nos fazer chegar a solo africano. Em primeiro lugar, 

quando se pensa na equivocada e preconceituosa ideia de “demover” negros americanos 

para a África, não se está expondo uma questão limitada às Américas ou às diásporas 

negras. O racismo que sustenta o imaginário de uma suposta reconfiguração social no 

mundo, a partir da noção de uma “origem étnica” vinculada a “territórios-mãe”, também 

pode ser percebido, com uma simples inversão de cores e margens, do lado africano – e 

os textos que trazemos para análise, pelas frestas por onde a realidade se mostra na 

ficção, discutem criticamente tais questões. Queremos dizer que, se ao negro americano 

é imputada a condição de um suposto “não-pertencimento”, ao branco angolano ou 

africano o mesmo acontece. Pensar a questão racial no mundo é, portanto, um gesto 

necessário para se balançarem os pilares da “africanidade”, para entendê-la em um novo 

contexto.  

Preferimos iniciar a discussão racial pelas terras americanas quase como uma 

analogia historicamente consistente para se pensar a problemática africana em relação 

ao tema, expressa nas narrativas selecionadas. Evidentemente, é mais fácil indignar-se 

com a “expulsão” (metafórica) de um negro das Américas do que de um branco da 

África. Isso porque o branco africano ainda carrega o fardo da representação opressiva 

no continente, embora pessoalmente possa não ter qualquer relação com os fatos que 

marcaram a história. A vinculação do branco ao colonizador estrangeiro é a memória de 

uma luta que, embora não fosse especificamente racial, tinha no negro a representação 

local, por oposição ao branco, personificação do poder colonial/ocidental. As guerras 

pelas independências tiveram um caráter legitimador dos poderes autóctones, que 

fizeram simbolicamente da negrura uma bandeira política pela reconquista da terra. 

Existe, também, uma óbvia questão demográfica, que precisa ser levada em 

conta na vinculação da negrura à africanidade. Pensemos especificamente em Angola, 
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embora possamos considerar a sociedade angolana, neste caso, como representante da 

chamada África subsaariana. De acordo com a Central Intelligence Agency16, a 

população angolana, hoje, está distribuída etnicamente da seguinte maneira:  

 
Ovimbundu 37% 
Kimbundu 25% 
Bakongo 13% 
Mestiços (mixed European and native African) 2% 
Europeus 1% 
Outros 22% 

 

Há, portanto, o predomínio das etnias que compõem o que o mundo convencionou 

chamar de negros. Isso, contudo, não impede que questionemos a ideia da raça como 

pressuposto de autenticidade para se pensar a identidade nacional. Afinal, deveriam as 

minorias (nesse caso, pensadas quantitativamente, o que também se aplicaria às relações 

de poder) ser desconsideradas do conjunto populacional? O que define a angolanidade, 

bem como a brasilidade ou a “estadunidensidade”, deve levar em conta a cor da pele? 

Se a resposta “não” parece óbvia para as mistas sociedades das Américas, também 

podemos concluir, analogamente, a negativa aplicada à realidade angolana. O 

predomínio da pele negra na demografia não exclui a brancura nem a mestiçagem 

daquilo que culturalmente se define como local, porque os sentidos da terra já não se 

traduzem apenas nas mais-velhas raízes da tradição.  

Por outro lado, não se pode esquecer que a vinculação negro-africana é 

reforçada, se não criada, pela cultura global-ocidental – e a frase “Volte para a África” 

dita do outro (deste) lado do mundo denuncia isso. Note-se, curiosamente, que no site 

da CIA, fonte da estatística apresentada, os mestiços e brancos angolanos são citados 

como europeus, “puros” ou “misturados”. Ou seja, para cada “lá”, há um “cá”, nesse 

cabo-de-guerra racial, a dividir, em duas cores e duas margens, um mundo de 

pluralidades.  

Com essa clareza polissêmica, os autores angolanos contemporâneos 

problematizam, pela via ficcional, a noção de raça no intuito de questioná-la como 

suposto e anacrônico critério de autenticidade nacional. Se antes, a própria literatura fez 

da negrura uma bandeira de orgulho e libertação, agora é a vez de se libertar dos 

estigmas da raça e reposicionar a africanidade como expressão de múltiplos indivíduos, 

com tradições e cores “mistas”. Não se questiona, por exemplo, a cor da pele de Ngunga 

                                                
16 Fonte: CIA: The World Factbook: Angola. Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/ 
the-world-factbook/geos/ao.html#People>. Acesso em: 06 de dezembro de 2010. 
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ou de Domingos Xavier, personagens épicos de Pepetela e Luandino Vieira, 

respectivamente, gerados como ícones nacionais contra uma imagem europeizada de 

conduta e valores, incrustada socialmente, no período da colonização. Os herois anti-

coloniais haviam de ser negros porque eram representantes de uma população oprimida 

e desprestigiada. 

Depois, ainda durante a luta de libertação, alguns ficcionais indivíduos brancos e 

mulatos de Angola vão “pensar”, a partir da divisão racial que servia à ideologia bélica, 

seu lugar – ou seu entre-lugar, indispensável termo de Silviano Santiago (1978) – no 

ambiente pós-colonial. Nesse sentido, o mestiço Teoria, personagem de Mayombe 

(1982[1970]), de Pepetela, dirá ser talvez, ou seja, alguém entre o sim e o não. Da 

mesma forma, o mulato Paizinho e o branco Mais-Velho, de Nós, os do Makulusu 

(1975), de Luandino Vieira, serão homens deslocados, desarticulados das relações 

semânticas duais que definem uns e outros, nas composições da política local, embora 

sejam defensores das causas e das coisas de Angola. 

Em tempos de ficcional distopia, a dicotomia racial já não representa uma 

dispersa e múltipla realidade. Portanto não se notam, nas narrativas, (apenas) o branco 

ou o mulato em crise, diante de uma sociedade negra; nem mesmo negros locais contra 

uma ameaça externa branca. Todos os sujeitos estão em crise, porque não se encontram 

nitidamente como individualidades nas fluidas relações humanas e sociais 

contemporâneas – não há unidade nem concretude no “mundo líquido”, conforme 

define Zygmunt Bauman (2000). O negro Kene Vua, em O livro dos rios (2006), de 

Luandino Vieira, idealiza uma fonte pura e segura para as águas da sua memória, e 

descobre: “são rios demais – vi uns, ouvi outros, em todas mesmas águas me banhei é 

duas vezes” (p.15). As lembranças, assim como os rios, têm origens diversas e se 

misturam na tentativa de recompor o sujeito, dar-lhe algum entendimento sobre quem 

seja. Só lhe restará a aceitação do múltiplo: sou o resultado de uma plural formação 

humana e social. Aprendi com meu pai assimilado, com meu avô quimbundo e, 

também, com o meu patrão português. Sou o misto do guerreiro Kene Vua, do menino-

peixe Kapapa e do luso-batizado Diamantino. E sou muito mais... 

Em O livro dos guerrilheiros (2009), Diamantino evocará, em uma segunda 

ordem da memória, as histórias de seus ex-companheiros de luta. Também elas o 

ajudarão na árdua tarefa de entender-se, a partir dos discursos rememorados. E serão 

muitas vozes e versões entrecruzadas a tecer o discurso que encena o texto-livro, um 

jogo autoral de reproduzir formalmente o modo desencadeado com o qual as lembranças 
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“vêm à mente” do autor textual, expressão narrativa de uma identidade multifacetada. 

Quando, aos poucos (ou aos capítulos), passamos a conhecer os guerreiros que desfilam 

na memória do narrador, a problematização da raça, tomada na condição de componente 

identitário do personagem (e, por extensão, dos angolanos), ganha renovados contornos.  

Logo na apresentação do primeiro guerrilheiro, “Celestino Sebastião (Kakinda)” 

(VIEIRA, 2009, p.13), uma sutil interrogativa levanta suspeita sobre o que poderia ser a 

leitura do óbvio racial em Angola: “guerrilheiros negros contra o exército branco dos 

tugas”. Em um documento-roteiro de TV, lê-se a dúvida sobre a cor dos combatentes:  

 
Uma equipa de cinema da TPA (pode ser a Angola-AnoZero) realizaria sob 

minha direcção um documentário de 16mm, p/b, sobre a resistência popular nos 
primeiros anos da libertação nacional. O núcleo central, uma entrevista a um antigo 
guerrilheiro (a cor?) compensada com material de arquivo. [...] Dado que existe a 
transcrição de uma entrevista áudio a C. Sebastião Kakinda, feita em 1967, seria 
conveniente que fosse o mesmo guerrilheiro (p.17). 

 

A interrogação, em breve comentário entre parênteses, pode revelar a fina ironia 

do autor primário, usando a terminologia de Bakhtin (2003, p. 180), a questionar a 

representação do herói nacional tendente à estereotipagem; representação contida, 

ficcionalmente, em um texto televisivo no qual consta o seguinte comentário: “Não são 

precisas cenas de combate ou emboscadas [...]. Se muito necessárias, encenam-se” 

(pp.17-18, grifo nosso). Aquele é, portanto, um texto onde é válido o recurso da 

encenação do real, já que é o registro de um documentário. Nesse sentido, a pergunta “a 

cor?”, em referência a uma personalidade ainda não definida, não expressa o 

desconhecimento sobre a cor de um sujeito (que ainda não se sabe quem é), mas a 

dúvida sobre a relevância da cor do herói a ser exibido na TV. Curiosamente, os 

primeiros guerrilheiros sequenciados no livro de Luandino, embora não referidos pela 

cor, supõem-se negros: Kakinda, quando diz ser “aprendiz na oficina de mestre 

Palmeirim, branco e meu amigo” (p.19); Eme Makongo, que lembra dos desaforos que 

ouvia em tempos de escola: “Pretos a pé!” (p.32); Kibiaka, ressurgido personagem de 

Nós, os do Makulusu (1975), único negro do quarteto de amigos, junto a Maninho, 

Mais-Velho (ambos brancos) e o mulato Paizinho.  

Serão Emiliano e Ferrujado os primeiros guerrilheiros brancos ingressados na 

ordem do livro, incrementando o mapa subjetivo que o “autor ficcional”, Diamantino, 

tenta alinhavar, diante do exercício reflexivo da memória. E, por fim, o General 

Kimbalanganza, herói negro sobrevivente dos tempos de luta, fará uma aparição 
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emblemática para a definitiva desconstrução do binômio racial concebido como 

maniqueísta representação histórico-social: “negros do bem, contra brancos do mal”. 

Vinte anos após a guerra de independência, o personagem se encontra com o narrador e 

age não mais como defensor dos direitos coletivos do povo angolano, mas, ao contrário, 

como capitalista explorador dos recursos naturais e da mão-de-obra local. 

Para Pepetela, a noção racial sempre esteve presente, a fazer-se preconceituoso 

(pré-conceituoso) critério para a legitimação de uma imaginária angolanidade. As 

referidas palavras de Teoria, em Mayombe, sobre ser o talvez, em um mundo de sim e 

não, se apoiam em sua suposta posição intermediária, decorrente de uma formação 

multirracial, diante de uma realidade cindida entre o negro local e o branco estrangeiro. 

Em A geração da utopia, Sara vê-se apartada do comando das ações guerrilheiras, e 

supõem ser a brancura o seu entrave para a “alta patente”. Diz Aníbal, em conversa com 

a personagem: “Hoje o branco nacionalista é olhado com desconfiança pelos 

nacionalistas negros. A cor a contar mais que as ideias, que os comportamentos. É triste 

mas é uma realidade” (PEPETELA, 2000, p.111). Em seus romances contemporâneos, 

o autor extrapola a dicotomia racial, ainda presente em Angola e em tantos outros 

lugares do mundo, para dispersar o conceito de raça, de modo a lhe dar um sentido mais 

abrangente e complexo.  

Os sobreviventes de O quase fim do mundo (2008), nesse sentido, são 

exemplares. Responsáveis pela “recriação” da humanidade (ou melhor, pelo 

repovoamento do mundo), eles se apresentam múltiplos em etnias e cores, unidos pela 

linguagem: o suahili. São diferentes e, embora tenham conflitos de ordem étnica e 

racial, acabam optando por uniões, amistosas e conjugais, que desrespeitam, no melhor 

dos sentidos, tais distinções. Dessa forma, acabam por disseminar e multiplicar a 

mestiçagem genética e cultural. Ao contrário do que se poderia esperar, em uma leitura 

que tendesse a um racialismo crítico, os negros, em maioria no grupo, não se agregam, 

unidos por qualquer identificação. O mesmo ocorre com o casal de brancos (e há, ainda, 

uma única mulata). Os sobreviventes são particularmente únicos, embora representantes 

de diversas partes do mundo. Mesmo os africanos, nominalmente reunidos pela 

“irmandade continental”, são diferentes em aspectos étnicos, éticos, religiosos, 

comportamentais... A urgência da sobrevivência é catalizadora e aquilo que ameaça 

desunir é de ordem subjetiva e particular, não racial ou mesmo nacional.   

No romance seguinte, pela ordem da cronologia bibliográfica do autor, Júlio, de 

O planalto e a estepe (2009), inicia sua trajetória experimentando, ainda menino, o 
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racismo colonial, que oprimia e rejeitava negros locais. Como narrador, no entanto, a 

contar sua história após a morte, adianta-nos o fato de que o “racismo havia de [o] 

perseguir a vida inteira” (PEPETELA, 2009, p. 13), sem nos preparar para o sentido 

amplo que atribui a esta palavra. Durante a vida, conhecerá outras formas de julgamento 

sobre sua conduta, com base no critério racial. Na condição de candidato a combatente 

na luta armada, descobrirá que, para o alto comando, “os mais claros ainda não eram 

suficientemente angolanos para arriscarem a vida na luta pela Nação, pelo menos havia 

dúvidas quanto à sua nacionalidade” (ibid., p.31). Mais tarde, na União Soviética, serão 

os russos a duvidarem de sua africanidade devido à sua cor branca. No entanto, o 

racismo que lhe custará mais caro advirá da Mongólia. Curiosamente, o loiro Júlio, com 

seus olhos azuis, imagem representativa do poder racista ocidental, será rejeitado, como 

pretendente conjugal à jovem Sarangerel, por representar uma ameaça ao purismo 

étnico mongol.  

A questão racial será explorada, com sua complexidade semântica, em Os filhos 

da pátria (2001), de João Melo. Todos os contos, de certa forma, esbarram na discussão 

acerca da raça, ora como questionável símbolo de autenticidade local, ora como 

histórico e penoso critério de desigualdade social, outras vezes simplesmente como 

parte de uma estratégia de dominação do homem pelo homem. Em Natasha, segundo 

conto da coletânea, o entrevistado Adão Kipungo José conta sobre o “racismo branco” 

(p.42) de que foi vítima enquanto viveu na União Soviética, quase antecipação da 

supracitada história de Pepetela, e declara: “passava na rua e os russos me chamavam 

negro, macaco e outras coisas do gênero; vingava-me – é o termo – fodendo-lhes as 

mulheres!...” (p.42). O racismo típico – referimo-nos àquele que vitimou (e vitima) 

negros em todo o mundo – ainda se apresenta na ficção angolana, e assim será, 

enquanto durar a inegável (e inadmissível) excludência em relação aos indivíduos 

caracterizados como “negros”, em todo o mundo, e uma particular discriminação 

dirigida ao continente africano (que os gerou), suas culturas e suas histórias. No entanto, 

sabem bem João Melo e os demais escritores aqui reunidos, há racismos no mundo, 

necessariamente pluralizados. 

Em um conto intitulado O efeito estufa, um intruso narrador distorcerá, pelo 

recurso da ironia, as ideias do personagem que apresenta, Charles Dupret, “o mais 

acérrimo defensor da autenticidade angolana”, que se resume na máxima: “Angola é um 

país de pretos!” (p.59, ambas as citações). A conotação absurda da frase, corroborada 

pelo “francesismo” nominal de seu autor, ganha força, quando a compreendemos junto 
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a outras tantas parvoíces proferidas pelo tal sujeito, como sua negação em comer 

bacalhau, peixe “estrangeiro”, e vestir roupas que não tenham motivos africanos. Na 

sequência do livro, no conto O homem que nasceu para sofrer, o narrador parece 

responder a essa inquietação: 

 
É verdade que os defensores da autenticidade (angolana, tutsi, lusitana ou qualquer 
outra) não gostam muito dessas misturas [étnico-raciais], mas o que se há-de fazer, se os 
escritores e outros seres marginais teimam em lembrar que elas existem e, inclusive, são 
muito mais numerosas do que supõe a vã ilusão tradicionalista? (p.79). 

  

Será no conto Ngola Kiluanje, contudo, que João Melo, por intermédio de seu 

narrador-personagem, tematizará essa discussão conceitual, que é basilar, no que diz 

respeito à identidade assumida (ou percebida) pelos filhos de sua pátria. A história 

inicia com o íntimo encontro de uma mulata brasileira com um africano. Diz o 

protagonista à amante: “Ah, queres descobrir tuas raízes? Então toma!... Toma!...” 

(p.97).  A grande surpresa do conto, crucial para a abordagem do autor ao lidar com a 

questão de uma africanidade “transatlântica”, será a descoberta de que o africano 

apresentado é branco. Passamos a citar um largo trecho desse texto, necessário aos 

comentários destacados sobre a noção racial em Angola - 

 
Naturalmente, como angolano, embora branco, conheço a história de Ngola Kiluanje – 
aliás, eu é que falei à Jussara nessa figura –, mas nunca tive necessidade de adoptar esse 
ou qualquer outro nome semelhante para assumir minha identidade angolana. 

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 ou criados em Angola não se assumem como tal – o que, aliás, explica 
por que 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. [...] De igual modo, e 
pensando bem (a comparação com outros exemplos históricos pode ser um bom método 
para isso), tenho dúvidas se é mesmo o povo que não aceita que os brancos também 
possam ser angolanos ou se é apenas uma meia dúzia de oportunistas que o instiga a ter 
sentimentos e práticas racistas (pp.98-99). 

 

Com seu insistente dialogismo17, o narrador de João Melo discute o suposto 

componente racial da angolanidade, atento ao descompasso entre o “sentir-se angolano” 

e o “julgar-se (ou ser julgado como) angolano”. Nesse sentido, desconfia de certo 

                                                
17 O termo se apoia nas ideias de Bakhtin, sobretudo nas aplicações do conceito linguístico às análises do 
discurso narrativo. A abordagem aqui pretendida se refere diretamente à afirmação do teórico de que “o 
autor inclui no seu plano o discurso do outro voltado para as suas próprias intenções. [...] O mesmo ocorre 
com a narração do narrador, que, refratando em si a ideia do autor, não se desvia de seu caminho direto e 
se mantém nos tons e entonações que de fato lhe são inerentes (BAKHTIN, 2008, p.221).  
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artificialismo desse critério racista a forjar a identidade nacional, na exata medida do 

desconforto do sujeito branco, que se sabe angolano – na linguagem; nos hábitos, 

costumes e sentimentos; até mesmo numa ideologia política, considerando a recente 

história nacional –, mas se vê expatriado, nos discursos públicos e nas seleções que se 

formam para representar sua nação. 

A questão da raça é referida de modo mais sutil, ou menos direto, em O homem 

que não tira o palito da boca (2009), por razões que, posteriormente, tentaremos 

avaliar. Não se pode, contudo, desprezar a forma irônica como tal noção perpassa a 

história da brasileira Madinusa, personagem-título de um conto central do livro. Mulata, 

com inusitados “olhos verdes e o cabelo liso” (2009, p.55), a moça fora o resultado de 

um “ardente mas fugaz momento de lazer [...] entre Maria Aparecida, brasileira, 

nordestina, mulata [...] e Peter Simpson, negro americano, magro, baixo, mecânico da 

força aérea dos United States of America” (ibid., pp.54-55). Sua mestiçagem, curiosa ou 

ironicamente, em nada remete a uma pensada africanidade. Ao contrário, fruto da ação 

de um representante do Império norte-americano em missão no nordeste brasileiro, 

durante a Segunda Guerra, Madinusa acaba por ser batizada como um ícone do 

neocolonialismo, piada com a expressão made in USA, o que lhe renderá uma 

condecoração das mãos do presidente George W Bush. A despeito de suas mestiças 

origens, que lhe presentearam com “uma cor achocolatada escura”(ibid., p.55), 

Madinusa será referida, no conto, apenas como símbolo da “diplomacia” entre o norte e 

o sul da América, cujos reflexos na África se justificariam somente por uma provável 

cumplicidade terceiro-mundista (a atuação imperialista não se submete a restrições 

continentais). Sendo assim, a referência à personagem em um conto angolano é 

explicada, simplesmente, pela liberdade artística, que permite aos escritores explorar 

terras e povos além de suas fronteiras. Afinal, não é assim na literatura europeia? 

“Lembrem-se dos escritores americanos que escrevem sobre a Tailândia, os franceses 

que escrevem sobre o México ou os portugueses que escrevem sobra a China, depois de 

uma estada de dois meses em Macau, a expensas da Fundação Oriente” (ibid., p.53). 

A ideia de uma mundialização admitida em terras angolanas (e inclusiva, em 

relação a elas), proposta pelo narrador de João Melo, não apenas nos permite repensar 

os sentidos impressos pela/na literatura nacional, mas rever o sentido próprio da 

identidade local. Afinal, assumindo-se a participação de Angola no mundo (e do mundo, 

em Angola), não será possível desprezar uma ocidentalização que altera, gradualmente, 
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pela incontinência da colonialidade, os signos que caracterizam a terra e o povo desse 

país.  

Essa ideia nos sugere um salto para pensarmos um segundo ponto conceitual de 

base. Se, em tempos de luta, a cultura estrangeira, infiltrada na realidade local, fora 

repudiada, por conta de um nativismo que evocava as tradições africanas ou sua 

ancestralidade, agora já se permitem conectar os sentidos ora apartados pela 

bipolaridade da guerra e, assim, nota-se a complexidade identitária que compõe a nação 

angolana. A distinção do local em relação ao global, e da tradição em relação ao arquivo 

cultural do dominador, ingredientes da literatura que compactuava com a guerra pela 

libertação nacional, foram partes de um necessário projeto político de conquista da 

independência, um emblema bélico. Na prática, contudo, o contato cultural, mesmo 

quando pouco amistoso, deixa marcas indeléveis, de modo que é impossível “recuperar” 

as culturas em seus “estados originais”, bem como distingui-las. Qualquer tentativa de 

“filtragem” étnico-cultural, portanto, seria (como, de fato, foi) uma utopia ou, 

simplesmente, uma imagem simbólica, uma bandeira político-partidária. 

 É preciso, então, entender a angolanidade – bem como toda e qualquer noção 

identitária, sobretudo no mundo contemporâneo – como um sentido em trânsito, 

resultante dos fluxos humanos e sociais que caracterizam os ambientes nos quais os 

indivíduos se localizam. Como parte de um universo em que “tudo que é sólido 

desmancha no ar” (MARX apud BERMAN, 1998, p.20), imagem prenunciadora do 

“mundo líquido”, de Zygmunt Bauman (2000), Angola assiste à dissolução (ou 

diluição) dos símbolos concretos que ajudaram a edificá-la. Se foi possível afastar, ao 

menos como um ideal, uma modernidade que o homem ocidental impunha com sua 

presença e que adentrava a terra angolana pelas fronteiras, pelo mar ou pelo ar, já não se 

pode conter a informação que trafega nas ondas de rádio, satélites e cabos de fibra ótica, 

avançando terra adentro com força, via TV, internet ou celular. De modo que os valores 

do mundo líquido e a velocidade de sua penetração (que é, por si só, um valor) 

encharcam as terras africanas, ameaçando a solidez daquilo que fora construído nos 

anos de luta. 

 Há poucos meses, no Rio de Janeiro, fui apresentado a um grupo de seis jovens 

estudantes angolanos, que se divertiam na Lapa, espaço metonímico da mista expressão 

cultural brasileira. Apressei-me em relatar-lhes brevemente meus estudos sobre a 

literatura angolana, animado com a possibilidade de encontrar eco para as minhas ideias 

sobre as leituras que venho fazendo há anos. Para minha surpresa, os estudantes nem 
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sequer conheciam Luandino Vieira e apenas ouviram falar de Pepetela e João Melo, 

embora nunca tivessem lido nada desses autores. Minha decepção foi abrandada por 

uma amiga: “Vá perguntar a estudantes brasileiros sobre Milton Hatoum, Nélida Pinon 

ou Rubem Fonseca!” Prolongando minha rápida entrevista, indaguei-lhes, então, sobre 

as tradições culturais em Angola e eles me responderam conjuntamente “somos 

urbanos”. Não conheciam nada de quimbundo, embora tivessem nascido em Luanda, e 

tinham o português como língua nativa. Uns falavam razoavelmente o inglês. Portavam 

aparelhos sonoros de Mp3, onde se podia ouvir basicamente funk, hip hop e pop music. 

Enfim, a princípio, eram jovens que poderiam pertencer a Luanda ou a Nova Iorque, 

Paris, Amsterdã ou Rio. 

A experiência, em sua ocorrência particular, não pode ser representativa para 

que dela se conclua qualquer dado a respeito da população de Angola. No entanto, serve 

como um alerta a todo aquele que se dispuser a entender a realidade contemporânea 

angolana, no seguinte sentido: Aqueles seis jovens, ainda que sejam poucos para uma 

amostragem estatística, eram sujeitos possíveis (porque reais) dentro do quadro 

populacional que se pretende definir ou traduzir artisticamente pela literatura. Dito de 

outro modo, se os meninos não podem ser tomados como ícones de sua nação (talvez 

ninguém mais o possa), ao menos devem ser peças consideradas na tela que se venha 

pintar para representá-la. Não os tomemos como os angolanos, mas certamente são uns 

angolanos.  

 O comentário nos induz a uma investigação teórica sobre a identidade cultural, 

antes de nos voltarmos à realidade angolana ou à ficção que a representa. Pensar a 

identidade do sujeito é entender a existência de um indivíduo que é, obrigatoriamente, 

parte de uma coletividade – um conceito, portanto, complexo e paradoxal. Stuart Hall 

(2001, p.25), traçando uma abordagem histórico-ocidental, para analisar o sujeito pós-

moderno, avalia que “o nascimento do ‘indivíduo soberano’, entre o Humanismo 

Renascentista do século XVI e o Iluminismo do século XVIII, representou uma ruptura 

importante com o passado”. O teórico se refere à gradual transição do homem medieval 

(ou simplesmente pré-moderno, se considerarmos os arquivos da antiguidade), 

determinado por uma ordem transcendente/religiosa; para o indivíduo moderno, 

orientado pela razão e pelo desejo.    

A ideia de um homem que existe na exata medida de seu pensamento, sugerida 

por Descartes, no século XVII; a teoria da extrema individualização pela competição e 

pelo medo, proposta por Hobbes, no século XVII; e a concepção do indivíduo puro, o 
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mito do “bom selvagem”, de Rousseau, no século XVIII, têm em comum o fato de que, 

nas três teorias, de alguma forma, para afirmar o antropocentrismo, sujeitava-se o 

homem à solidão, pela sua idiossincrasia. Foi necessário, no berço do humanismo, 

“isolar o homem em laboratório” para legitimá-lo, pensá-lo fora do rebanho e, assim, 

fortalecê-lo como espécie. Não se estaria com isso, no entanto, negando a vocação 

gregária do indivíduo ou, mais que isso, desprezando sua condição societária. 

Distinguir-se diante da “massa” é a busca do homem “moderno”. Mikhail 

Bakhtin (2008, p. 67), contudo, avaliando a estrutura social determinante da 

subjetividade, observa que “a vida autêntica do indivíduo só é acessível a um enfoque 

dialógico, diante do qual ele responde por si mesmo e se revela livremente.” 

Constituído pela linguagem, conforme afirmou Ferdinand de Saussure, o homem está 

necessariamente “limitado” ao grupo social de referência para manifestar sua 

particularidade. Em outras palavras, é no limiar entre o “ser social”, de que fala Karl 

Marx, e a “ordem do desejo”, descrita por Sigmund Freud (1985), que se localiza o 

sujeito. A definição de uma (ou mais) identidade(s) cultural(s) será, dessa forma, a 

detecção dos vínculos que o “homem livre” da modernidade tem com sua(s) 

comunidade(s).  

A questão remonta, necessariamente, pelo menos no mundo ocidental (e no 

ocidentalizado), à ideia de nação, partindo, evidentemente, da premissa de que “a nação 

não é apenas uma entidade política mas algo que produz sentidos – um sistema de 

representação cultural” (HALL, 2001, p.49). Se, historicamente, o fortalecimento dos 

ideais humanistas esteve atrelado ao estabelecimento dos espaços nacionais e seus 

representantes, é-nos imprescindível considerar que a identidade cultural, no chamado 

“ocidente”, corresponde, em grande medida, ao reconhecimento do sujeito como ser 

pertencente à sua nação. Os celebrados séculos das conquistas europeias, que 

legitimaram os Estados-nações, e as “bicentenárias” independências nas Américas 

sedimentaram aquilo que entendemos, ainda que com certa desconfiança, por 

identidades nacionais. Desse modo, mesmo em países de proporções continentais, como 

o Brasil e os Estados Unidos, entendem-se (ou imaginam-se) os indivíduos em função 

dos laços que estabelecem seu pertencimento a um mesmo “sistema de representação 

cultural”.  

Na África, a questão da nacionalidade é mais complexa. Embora os limites 

territoriais vigentes tenham sido traçados pelos colonizadores europeus há séculos, as 

limitadas e litorâneas ocupações das metrópoles, até meados do século XIX, permitiram 
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a sobrevivência das culturas tradicionais locais de um modo que os indígenas 

americanos não experimentaram. Por esse motivo, as nações africanas ainda vivem uma 

espécie de duelo identitário, que pode ser entendido nas seguintes palavras de Amina 

Mama (2001, p.63): 
 
Não há palavras que denotem 'identidade', em qualquer das línguas africanas, 

de modo que me transmita algum grau de familiaridade. Pode haver boas razões para 
isso. Em inglês, a palavra ‘identity’ implica um indivíduo singular, sujeito a um ego 
claramente definido. Na África, se eu tivesse que generalizar, eu diria que se você 
perguntar a uma pessoa quem é ela, seu nome será seguido imediatamente de um 
adjetivo, um termo comum, indicando uma etnia ou clã. [...] 

A idéia de identidade é interessante para a maioria dos africanos, 
principalmente porque ela permanece tão intrigante. Parece que estamos constantemente 
buscando a integridade e a unidade que essa noção implica, sem conseguir alcançá-las. 
Pedem-nos para pensar "além da identidade", mas, para muitos de nós, a identidade 
continua a ser uma pergunta, algo ainda em processo18. 

 
 

Segundo Anthony D. Smith (1997), para se entender as identidades nacionais na 

África subsaariana, é preciso considerar dois “tipos de movimentos nacionalistas” 

(p.106), dois eixos de análise concorrentes, que o teórico chama de “nacionalismos 

territoriais” e “nacionalismos étnicos” (idem). As nações africanas vivenciaram 

dolorosos processos de independência e, em alguma medida, tais duelos contra os 

colonizadores se fixaram nos imaginários populares como paradigmas formadores da 

identidades nacionais. A oposição em relação ao inimigo “externo” tornou-se, portanto, 

uma vertente da “formulação” da identidade, um imaginado viés de enlace dos sujeitos 

locais. Há, entretanto, embates étnicos que perpassam essas lutas, sendo-lhe anteriores e 

ulteriores. A discrepância entre os sentidos de pertencimento a uma etnia e aquilo que se 

poderia chamar de “identidade nacional de caráter territorial” requer negociações que 

visam à forma com que cada grupo étnico será representado nesse “novo espaço 

sociocultural”. O resultado dessas negociações se traduzirá em meios-termos, diante das 

realidades existentes. Em outras palavras, o que se observará, ainda segundo Smith, será 

“a criação das componentes de uma nova identidade e consciência étnicas, que 

                                                
18 Nossa tradução para o original, em inglês: “There is no word for ‘identity’ in any of the African 
languages with which I can claim any degree of familiarity. Perhaps there is good reason for this. In 
English the word ‘identity’ implies a singular, individual subject with clear ego boundaries. In Africa, if I 
were to generalize, ask a person who he or she is, a name will quickly be followed by a qualifier, a 
communal term that will indicate ethnic or clan origins. [...] 

The idea of identity is an interesting one to most Africans, largely because it has remained so vexed. 
We seem to be constantly seeking the integrity and unity that the notion implies, without succeeding in 
securing it, or coming to terms with it. We are being asked to think ‘beyond identity’, when for many of 
us, identity remains a quest, something ‘in the making’.” 
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incluirão, por aproximação, algumas das lealdades e culturas das etnias existentes” 

(p.60, grifo nosso). 

Os postulados do teórico inglês acerca das identidades nacionais, quando 

apontados para a África, sugerem um quadro complexo. Se, conforme defende Hall 

(2001, p.62), as “nações modernas são, todas, híbridos culturais”, o resultado das 

hibridações nos espaços africanos atingem níveis tais, que chegam a dificultar qualquer 

conclusão ajustada sobre as nacionalidades. E isso vai além dos conflitos sociopolíticos 

e culturais entre “colonizados” e “colonizadores”, entre as influências de um impositivo 

ocidente e as resistências culturais dos grupos étnicos. Acima da “mestiçagem cultural”, 

proposta por Serge Gruzinski (2001), em referência ao encontro da cultura dos 

colonizadores com as culturas preexistentes em África, Smith destaca o processo de 

hibridação que caracteriza a realidade cultural das etnias que conhecemos. Ao contrário 

do que se possa pensar, Bakongos, Côkwe, Khoisan, Mbundu, Nhaneca-Humbe, 

Ovimbundos etc. não são representantes de uma “África original”, mas resultantes dos 

entrecruzamentos que os grupos étnicos do passado forjaram ao longo do tempo, antes e 

depois da chegada dos colonizadores.   

A miscelânea componente da identidade angolana ganha novos contornos em 

tempos de desmedida e impositiva globalização, “na história da modernidade 

inerentemente transgressiva, rompedora de fronteiras e capaz de tudo desmoronar” 

(BAUMAN, 2000, p.13). O colonialismo, para além de toda a violência que 

representou, seja do ponto de vista físico ou cultural, estabeleceu uma conexão 

inevitável entre a Europa e a África, de modo que os sentidos de um lado e de outro 

passaram a transitar, mesmo que com alguma contenção, de forma ambivalente – 

embora o fluxo de informações, de um lado a outro, nunca tenha respeitado o princípio 

da equivalência. Após as independências, quando os países africanos se tornaram um 

potencial mercado para o sistema neoliberal, o canal de comunicação euro-africano foi 

ampliado e sofisticado, de modo a propiciar um contato direto e rápido dos africanos 

com a chamada cultura global, um eufemismo da neocolonialidade. 

Nesse sentido, os novos tempos trouxeram outras contribuições para o mix da 

angolanidade. Os meios de comunicação, com sua programação multicultural e 

plurilíngue, e a ideologia neoliberal infiltrada nas relações econômicas estabelecidas em 

solo angolano introduziram, no sujeito local, referências externas que, aos poucos, 

passaram a integrar a sua identidade. Há um curioso paradoxo nesse novo trânsito. Se, 

por um lado, pode-se falar em uma “perda” de valores tradicionais angolanos ou 
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africanos, num perverso jogo neocolonial à distância, por outro, dá-se (ou devolve-se) 

ao angolano o sentido de pertencimento à cultura mundial, parte que lhe cabe no imenso 

latifúndio global. A visão de uma “insularidade” da cultura africana, diante da 

abrangente cultura ocidental, pode ser, de certa forma, uma necessária cerca de proteção 

local contra notórios ou prováveis invasores, mas impinge ao protegido um isolamento 

fictício e, na prática, apenas retórico, sobretudo depois da difusão da internet. Quando o 

Brasil exporta samba e capoeira, ou os norte-americanos fazem o mesmo com o rock e o 

blues, o que se vê são produções culturais cuja hibridação possui raízes fincadas em 

solo africano. É um exemplo simples de que a África sempre fez parte da cultura global, 

embora normalmente ela não receba a sua parcela dos direitos autorais.  

Do mesmo modo, jovens angolanos – ou moçambicanos, guineenses, são-

tomenses etc. – já não se sentem representados apenas pelos sabores e saberes da terra, 

pela cultura ancestral, porque foram tocados, desde cedo, por uma gama de sentidos que 

transitam internacionalmente com velocidade e força incontroláveis. Evidentemente, os 

símbolos autóctones lhes dizem respeito, sempre dirão (espera-se), mas não de modo 

“puro” (há pureza, em termos culturais, em alguma parte do mundo?), e sim como o tom 

principal de uma policrômica tela ou, seguindo a metáfora de Luandino Vieira em O 

livro dos rios (2006), como o primeiro dos fios de água que compõem os rios.  

Em uma intervenção na cerimônia de atribuição do “Prêmio Internacional dos 12 

Melhores Romances de África”, em Cape Town, em 2002, Mia Couto aponta a 

composição complexa das identidades que constituem aquilo que se tenta definir 

uniformemente por africanidade: 

 
A oposição entre tradicional – visto como o lado puro e não contaminado da cultura 
africana – e o moderno é uma falsa contradição. Porque o imaginário rural é também 
produto de trocas entre mundos culturais diferentes. A maior parte dos jovens da cultura 
rural do meu país sonham ser Michael Jackson ou Eddy Murphy. Sonham, numa 
palavra, ser negros americanos (COUTO, 2005, pp. 60-61). 

 

O alerta tem endereçamento específico, embora sirva a qualquer observador: 

“África não pode ser reduzida a uma identidade simples, fácil de entender e de caber 

nos compêndios de africanistas. O nosso continente é o resultado de diversidades e de 

mestiçagens” (ibid., p.61). Qualquer pesquisador que se dedique às culturas africanas 

contemporâneas deve, então, ampliar seu foco para dirigir os olhos ao continente de 

modo a capturar não apenas as significativas imagens da tradição e do passado, mas 

também a “modernidade” de caráter global, de que fala Mia Couto, infiltrada na cultura 
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local. Dessa forma, deverá observar as representações cunhadas na terra africana, por 

seus mais diversos artistas, de modo a perceber sua força com um alcance mundial, para 

além de seu potencial local. Se esse olhar é frustrante a um pesquisador que espera 

proteger o território africano do neocolonialismo, ele que não confunda paixões 

pessoais com observação científica. 

 Atentos a essa amplitude dos sentidos africanos, defendida pelo escritor 

moçambicano, poderemos perceber, nos textos literários que reunimos, não apenas a 

distopia local, mas exemplos de um momento mundial de desencanto, descrença nos 

ideais “globais”. A distopia revela a frustração coletiva angolana em relação às 

bandeiras ufanistas erguidas pela “geração da utopia” em seus discursos legitimadores 

da nação. No entanto, também revela a descrença no projeto comunitário da convivência 

humana, comunhão de seres em sociedades inventadas. Há distopia em relação ao 

progresso mundial e seu capital, a prometer glórias que são possíveis apenas com a 

exploração da miséria humana e dos recursos naturais. Enfim, a geração da distopia é 

um espelho para aqueles que vivem, em diversas áreas do mundo, um momento no qual 

as “verdades” – tanto divinas, quanto humanas – parecem pouco confiáveis e a 

destruição projeta-se como incontrolável rumo. O mundo repete o destino dos homens: 

a vida aponta para a morte. 

As duas narrativas de Pepetela aqui destacadas discutem, no plano diegético, 

esse processo globalizante que permeia a realidade cultural angolana em nosso século. 

Em O quase fim do mundo, além da temática mundialista evidente no título, a formação 

pluriétnica e multinacional do time de protagonistas não será fortuita. Estão presentes, 

na trama, alguns representantes da espécie humana e suas particularidades a desafiar os 

limites territoriais. Também a escolha de uma região perdida no mapa africano, fictícia 

e desnacionalizada, como palco das atividades centrais do romance, mostra a amplitude 

que o autor pretende dar às ideias dispersas no enredo. A frase do personagem Riek, 

etíope, quando afirma: “Alguns povos muito parecidos também se mataram uns aos 

outros na minha região” (PEPETELA, 2008, p.223), alegando compreender os conflitos 

étnicos “calpeanos”, dá o tom humanista, notório em todo o texto, para as questões que 

se podem perceber nas situações locais. Leia-se: embora com suas características locais, 

os homens reproduzem mundo afora suas relações interpessoais e grupais. 

O planalto e a estepe responde a essa mesma discussão, situando-a no plano 

político. É quase irônico que um romance que pretende narrar a história de “Angola, dos 

anos 60 aos nossos dias” (parte de seu subtítulo) tenha como palco central a Rússia e 
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faça menção, ainda, à Mongólia e a Cuba. O “roteiro de viagem” do romance, 

pensemos, além de explicitar os contatos do MPLA com os países do chamado mundo 

comunista durante os anos que antecederam à independência angolana, permite a 

transferência, para outras partes do planeta, do desencanto político notório em grande 

parte da população de Angola, sobretudo entre os intelectuais, nos tempos de uma 

amadurecida independência. Não é que se procurem culpados externos para os 

descaminhos nacionais, na encenação proposta no livro. É mais que isso! A cena 

internacionalizada revela que a distopia é um processo não-local e atemporal, porque 

humano, antes de ser social. A decepção de Júlio e seus amigos com os dirigentes do 

Kremlin reproduz o desencanto na política angolana, ou nos EUA, ou no Oriente 

Médio... O próprio amigo e combatente Jean-Michel, personagem do romance, quando 

volta a Brazzaville, para “participar da revolução em curso em seu país” (ibid., p.39), 

corrompe-se, seduzido pelo poder. Foi só “ser o chefe da organização, que perdera as 

antigas convicções” (ibid., p.39), pensa Júlio. É humana a exploração da miséria.  

Em Filhos da Pátria, de João Melo, a discussão sobre o local e o global nas 

entranhas nacionais se dispersa em situações propostas pelos diversos contos. Em O 

elevador, o personagem Soares, um ministro, se revela mais um exemplo do ex-

combatente que se vendeu ao sistema, assim que ascendeu ao poder. Um exemplo de 

“adaptação”, palavra que é utilizada pelo narrador (em parceria com o personagem 

Pedro Sanga) a justificar a mudança de comportamento de (quase) todo homem, 

seduzido pelas oportunidades. “Um homem é um homem, um bicho é um bicho!, repetia 

ele, quando a mulher o aconselhava a tentar adaptar-se aos novos tempos, a ser mais 

flexível, enfim, a acomodar-se” (p.10).  Para teorizar sobre a acomodação, no entanto, 

convém não entrar em detalhes, adverte o irônico narrador, “pecadilho que espero os 

leitores relevem, pois os tempos em Angola (e no mundo) estão realmente muito 

difíceis e confusos” (p.11). Os parênteses, recurso característico da escrita de Melo, 

resumirão o que aqui temos discutido: Angola é um microcosmo do mundo, não mais, 

se acatarmos a ótica utópica, uma ilha.   

Com idêntica refinada ironia, em Natasha, outro conto da mesma coletânea, já 

referido, o personagem Adão, refletindo sobre o modo como era visto e tratado na 

União Soviética, por ser africano, revela, pensando no tempo da narração: “Ainda hoje, 

quando me falam nas tradições africanas, eu não deixo de fazer coro – sempre com a 

maior convicção e veemência possível! –, pois sei perfeitamente que isso me pode ser 

útil, mas a verdade é que não percebo nada desse assunto” (p.42).   A discrepância entre 
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as considerações sobre sua suposta identidade africana e a sua percepção acerca dela, ou 

melhor, a distância entre o discurso e a prática da africanidade, deflagra um 

descompasso que precisa ser observado com atenção. Tal como os jovens angolanos a 

passeio no Rio ou como os meninos moçambicanos ilustrados por Mia Couto, em artigo 

supracitado, Adão, embora africano, não se sente identificado com as tradições 

autóctones que se costumam veicular como únicas imagens do continente e sua vasta 

população. É preciso dizer, contudo, que o comentário do personagem (e do autor por 

trás dele) não visa desconsiderar as culturas pré-coloniais como símbolos africanos. O 

que se mostra nele é a pluralidade semântica a concorrer com os totens da representação 

continental. A África é plural e não cabe “nos compêndios de africanistas”, retomando a 

expressão de Mia Couto. A variedade de personagens angolanos a desfilar nos contos 

do livro reforça esse foco identitário múltiplo e, evidentemente, nesse sentido, aqueles 

que desafiam a ordem “compendiada” serão mais provocadores, no que diz respeito ao 

gesto de questionar fixos conceitos para definir a africanidade.  

Em O homem que não tira o palito da boca, conforme antecipamos, João Melo 

extrapola os limites nacionais para refletir sobre o comportamento humano (sempre, é 

claro, em sua manifestação angolana). Globalizado(s), o(s) narrador(es) dos contos 

pode(m) não apenas ganhar o mundo, no sentido que o espaço da diegese lhe(s) permite, 

mas questionar os ritos de uma canonização local, no que tange à literatura e, por 

extensão, aos estudos culturais. No conto que dá título à coletânea, por exemplo, ao 

apresentar o seu protagonista, o narrador comenta: 

 
[...] jamais foi vilão, herói ou simplesmente testemunha. Jamais serviu, igualmente, de 
pretexto para o eventual ajuste de contas de nenhum autor – entre os milhões que, por 
diferentes motivos, já entraram e saíram da cena literária universal – com alguma figura 
que, na chamada vida real, tenha suscitado a raivosa comiseração de qualquer deles 
(pp.11-12).    

 

Na sequência, outras expressões, como “ovo de Colombo literário” (p.14), e 

comentários, como “comprovado pela minha longa observação multidisciplinar, pós-

moderna e, sobretudo, pós-colonial” (p.17), irônicas referências a jargões acadêmico-

críticos, darão o tom de um discurso, a permear todos os contos do livro, que se 

internacionalizou não porque perdeu as “raízes” locais, mas porque firmou conexões 

entre essas e a chamada “cultura mundial”. O movimento do narrador (e, 

inequivocamente, do autor) não é migratório, mas inclusivo. Requer, do inapropriado 

termo “universal”, a sua parcela de participação, por ser herdeiro da cultura clássica 
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greco-latina (legado da colonização) e, também, das culturas africanas que há séculos – 

nas invasões “bárbaras” e nos refluxos que se deram durante os processos coloniais – 

penetraram os territórios europeus e alteraram a cultura do ocidente. 

Para Luandino Vieira, a “via de escape” dos sentidos locais, em direção ao 

inevitável mundo, se revela principalmente nos procedimentos formais/poéticos. Não 

por acaso, as primeiras linhas de O livro dos rios são de “autoria” de Langston Hughes, 

seguido por Heráclito de Éfeso, ambos, evidentemente, relidos pelo angolano narrador. 

A evocação de estranhas (estrangeiras) vozes a compor o tecido narrativo não é 

exatamente uma novidade estética, deste e de outros autores, mas soa provocativa, em 

um romance cujo narrador se apresenta ao início como “eu, negro” (VIEIRA, 2006, 

p.15), um angolano, ex-guerrilheiro, estátua simbólica da nacionalidade, a discursar em 

busca de sua identidade. Elaborar-se, no discurso, a partir de vozes de outros 

continentes, é a senha para um romance que se propõe a desafiar a iconografia angolana. 

Neste sentido, destaca-se, na crise do personagem, a inclusão de um português, mestre 

Gavinho, como referencial constituinte dessa identidade múltipla. Além disso, ao fim, 

mas não ao cabo, a chegada do personagem ao mar, encontro derradeiro com 

“Kalunga”, que curiosamente significa “mar” e “morte” / “guardião da morte”, em 

quimbundo, é a imagética representação do encontro com o mundo: o homem dos rios 

deságua no mar e já não sente náusea. 

Em O livro dos guerrilheiros, Diamantino prossegue sua trajetória discursiva 

autorreferente. Dentre os muitos guerrilheiros a desfilar nas páginas da sua memória, 

nota-se a surpreendente presença de Zapata, “um revolucionário mexicano” (VIEIRA, 

2009, p.55). Embora estrangeiro e capataz, é lembrado como herói pela sua bravura e 

seu compromisso com os “trabalhadores” angolanos, indo contra as ordens do patrão, 

pois “queria dar laranjas dele nos camponeses” (p. 72), sendo sentenciado à morte por 

isso. Tornado símbolo bélico, fica registrado, entre os guerrilheiros, como referência 

ética. Assim conta, em depoimento ao camarada Kadisu, o comandante Ndiki Ndia: 

“Mataram-lhe mas não morreu nunca mais [...] Vive, até hoje que eu falo. Na Arábia, 

querem uns; ou na África, entre nós, outros” (pp.56-57). Será de tal modo lembrado, 

que os guerrilheiros Ferrujado e Kadisu, inseparáveis amigos, serão conjuntamente 

denominados “Zapata”, pelo seu comandante.  

A referência ao mexicano, ainda nas palavras de Ndiki Ndia, como “Homem de 

ideias altas, fixas, em seu ‘havemos de voltar’: independência e terra” (ibid., p.56), 

termina por fixar o nó sub-repticiamente atado na narração pelo arguto autor. As 
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palavras e as coisas, que são próprias do universo angolano e ganham status de uma 

autenticidade a revolver a terra e seus ancestrais, se misturam a sentidos que advêm de 

outras partes do mundo. O ‘havemos de voltar’, de Agostinho Neto, encontrará sua 

vertente mexicana (além da cubana versão de Pablo Milanés19), porque alterados os 

espaços físicos, mantêm-se as relações exploratórias e opressoras que provocam no 

homem o sentimento de afeição à própria terra. Na sequência imediata do romance, em 

sugestiva nota de rodapé, o autor irá chamar atenção para a estrutura inicial do discurso 

do narrador Ndiki Ndia, já pela voz do Kapapa, e ironicamente discutir sua procedência.  

 
Num dez de dezembro, em 1983 ou 84, estávamos no Mussulo com os camaradas Toka, 
Dibala e Pepetela – todos ex-combatentes – mais um amigo deles, professor, um 
mestiço natural de Kindambiri. Eu estava a contar a estória do Zapata com aquelas falas 
que meu amigo Kapapa jurava serem de seu sempre idolatrado comandante Ndiki Ndia: 
“conheces tu a terra onde brilham as laranjas de ouro...”, etc. 

Visivelmente enciumado, e sem pedir licença nem obter permissão, o 
professor interrompeu-me para dizer que era um plágio indecente, má cópia, no mínimo 
tradução espúria; que sabia muito bem – porque não era ex-aluno do Liceu Salvador 
Correia, tinha estudado na Alemanha – que eram versos de um grande poeta (disse o 
nome, difícil de ouvir tanto mais de falar!). E para que dúvidas não houvesse logo ali 
recitou, em língua alemã, os versos que Pepetela – paciente e quizombeteiro como 
sempre! – copiou para mim num papel que guardo: Kennst du das Land wo im dunkeln 
Laud die Goldoragen gluhn?    

Ainda bem que o Kapapa já tinha saído embora na canoa com o comandante 
Rui de Matos, buscar garopas nas pedras da Kazanga para almoço nosso de feijões-e-
mufetes. Senão ia sair porrada de certeza: ele não ia deixar traduzir assim, à toa, em 
língua de dar-ordem-e-obedecer, as falas de nossos heróis. (N. do A.) (p.59). 

 

Os versos de Goethe, traduzidos, se infiltraram no texto angolano e são incorporados à 

voz própria do herói nacional, como se nascidos fossem em terras africanas. Atribuir a 

autoria de uma fala do herói a um europeu, entendendo-a elaborada “em língua de dar-

ordem-e-obedecer”, no contexto da guerrilha, é traição lesa-pátria. Estão em jogo, 

simplesmente, duas margens, Europa e África, representativas das bandeiras cuja 

divisão se deu em nome da colonização e, posteriormente, da guerra. Afastados os  

sentimentos bélicos e pós-coloniais, entretanto, há de se reconhecer que aquilo que 

divide os homens vai muito além das fronteiras nacionais e, do mesmo modo, os 

vínculos identitários se podem dar em contextos transnacionais.  

 

Evidentemente, vale insistir que não se deve pensar o diálogo intenso que os 

autores propõem, entre os sentidos globais e as questões tradicionalmente lidas como 

                                                
19 Milanés, Pablo & Neto, Agostinho. “Havemos de voltar” In: No me pidas (Álbum), AREITO Records, 
1978. 
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expressões locais, como procedimento anulador das idiossincrasias que caracterizam a 

cultura angolana. Há ampliação, e não desvio, na representação literária da identidade 

nacional. A desconfiança de que a alteridade, posta em relação ao império ocidental, 

não pudesse mais resumir, em traços definíveis, o homem da terra, deu contornos 

amplos e complexos à chamada angolanidade, mas não a fez perder suas raízes. Se 

assim entendêssemos, estaríamos dando demasiado crédito ao fenômeno da 

mundialização e ao que se tem denominado “cultura global”. Ao contrário disso, 

cremos, com Canclini (2003, p. 167), que  

  
(...) embora a globalização seja imaginada como co-presença e interação de todos os 
países, de todas as empresas e todos os consumidores, é um processo segmentado e 
desigual. Intensifica-se a dependência recíproca entre as sociedades centrais e as elites 
das periferias. Ambas têm um acesso mais diversificado a uma maior quantidade de 
bens e mensagens. Mas até nessas faixas privilegiadas convém distinguir a globalização 
dos movimentos de internacionalização e transnacionalização ou simples agregação 
regional. 
 

 
É certo que a globalização aproxima as realidades locais dispersas no mundo e 

provoca curiosos encontros, de modo a fazer com que jovens moçambicanos se 

identifiquem com Eddy Murphy, por exemplo, retomando as palavras de Mia Couto.  

Os padrões de comportamento se internacionalizaram junto ao mercado “consumidor” 

da indústria cultural ocidental, especialmente a norte-americana. Como efeito 

ambivalente, os artistas produtores das regiões fora do eixo hegemônico incorporaram o 

discurso do centro e lançaram suas marcas. O cinema, especialmente, que se faz mundo 

afora, assumiu o padrão hollywoodiano e, hoje, o estúdio que mais produz filmes no 

mundo é indiano e se chama Bollywood. Também os ritmos se internacionalizaram. Há 

rock, atualmente, em diversas línguas. O funk brasileiro, de influência norte-americana, 

viajou o mundo e foi fazer sucesso entre os jovens israelenses e ucranianos. E a bossa-

nova assumiu outros sotaques. Um amigo francês costuma brincar, dizendo: “Quem 

quiser ouvir bossa-nova, hoje, precisa ir a Nova Iorque!” Enfim, há nítidas 

aproximações culturais entre os continentes, pondo em cena, inclusive, localidades antes 

esquecidas. Mas não há igualdade, no que diz respeito ao equilíbrio de fluxos nos 

intercâmbios culturais, nem um processo assimilatório global que ponha em risco as 

culturas locais. 

Retomemos, então (pela última vez), o caso dos jovens angolanos a passeio no 

Rio, aqui exposto como mera ilustração. Quando dissemos que, a princípio, aqueles 
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jovens, pela aparência e pela postura, poderiam pertencer a qualquer metrópole mundial, 

escolhemos propositadamente uma expressão circunstancial, agora destacada em 

negrito, a modalizar o discurso. Os traços que os conectam ao mundo global 

metropolitano – as roupas e adereços, ou ainda o gosto musical e a linguagem do corpo 

– não podem ocultar, na intimidade, aquilo que os liga à terra. E não nos referimos, ao 

usar o significante terra, neste caso, a uma tradição cultuada, à religiosidade e ao legado 

étnico, ambos estranhos ao universo urbano revelado pelos jovens. Nesse sentido, que 

reconhecemos válido para muitos angolanos, sabemos do afastamento direto desses 

rapazes. A questão é que a cultura local não se resume aos rituais religiosos ou festivos, 

nem se pode distingui-la ou fotografá-la como um cartão postal. A cultura é uma 

linguagem. 

Nas palavras de Lévi-Strauss (1974, p. 9), 

  
Toda cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos em cuja 
linha de frente colocam-se a linguagem, as regras matrimoniais, as relações 
econômicas, a arte, a ciência, a religião. Todos estes sistemas visam a exprimir certos 
aspectos da realidade física e da realidade social e, ainda mais, as relações que estes 
dois tipos de realidade mantêm entre si e que os próprios sistemas simbólicos mantêm 
uns com os outros.   

 

É importante entender, então, que as informações a serem possivelmente 

“reunidas” para compor aquilo que denominamos por cultura estão em permanente 

trânsito. A ideia de cultura como um corpo fechado, um conjunto homogêneo e 

equilibrado de signos compartilhados igualmente por indivíduos semelhantes, 

circunscritos em um espaço físico, pode ser confortável do ponto de vista analítico, mas 

não corresponde à complexa realidade. Os meios de comunicação se esforçam para 

definir a “cara” do brasileiro ou a do francês, do alemão, do angolano etc., mas seu 

trabalho se limita à produção de estereótipos. Quem se detiver a observar, de fato, um 

“conjunto de sistemas simbólicos” circulantes entre determinado grupo populacional, 

preparar-se-á para a busca, ainda pensando com Lévi-Strauss, de um "denominador 

comum de um grande número de atividades sociais aparentemente heterogêneas entre si 

[...], cuja experiência apenas fornece os fragmentos, os membros esparsos, ou antes, os 

elementos" (ibid., pp. 24 e 25). 

O exercício da descrição etnográfica, portanto, se dará na ordem do paradoxo: 

procurar unidade no terreno da dispersão. Dito de outra forma, o entendimento de 

determinada cultura requer o reconhecimento de que as pessoas reunidas, por uma 
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convivência histórica, são mais diferentes do que se supõe; entretanto há, entre elas, 

laços indissolúveis, fios invisíveis de conexão, que as dirigem à terra em que estão 

apoiadas. Como afirma Clifford Geertz (1973, p.20),  

 
Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um 
manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e 
comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas com 
exemplos transitórios de comportamento modelado. 

 

Há, contudo, uma sintaxe que identifica, ainda citando o autor, os membros de 

uma determinada cultura, um modo de pensar as “coisas do mundo” (p.15), hábitos e 

costumes compartilhados inconscientemente por eles. Quando José Eduardo Agualusa, 

por exemplo, entrevistado por Mauricio de Bragança, na revista Gragoatá 24 (EdUFF), 

diz: “O angolano é bem arrogante, muito orgulhoso da sua raiz, de sua origem, às vezes 

exagera” (2008, p.245 – grifo nosso); ou quando a escritora e atriz Izabel Ferreira 

defende, em outra entrevista ao professor Mayrant Gallo, que “O angolano é 

hospitaleiro, alegre e orgulhoso. Mesmo entristecido não baixa a cara”20; o que temos 

são exercícios de interpretação, leituras, retomando a expressão de Geertz, sobre o 

comportamento em massa de um coletivo a que se denomina nação.  

A questão que se nos impõe decorre de um pensamento dialético: se, por um 

lado, há entre nós uma pluralidade caracterizadora de todo o contingente nacional, a 

desmistificar a ideia de uma uniformidade; por outro, algo – manifestação de ordem 

semiótica – permite-nos reunir em nome de uma mesma designação, que nos identifica 

pela nacionalidade. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que somos (no Brasil, por 

exemplo) diversos a ponto de nos perdermos em idiossincrasias; somos dotados 

igualmente de uma tal brasilidade que nos distingue do restante do mundo. Somos 

diferentes, mas semelhantes. “Estamos juntos, mas não misturados”, como diz, 

informalmente, o escritor angolano Manuel Rui. 

Diante de tamanho paradoxo, observar-se-á em xeque (ou em choque), na(s) 

conjuntura(s) nacional(s), as noções de diferença cultural e diversidade cultural, 

discutidas por Homi Bhabha, em O local da cultura, com elogio à primeira e rejeição à 

segunda. O autor destaca o caráter combativo da noção da diferença, em detrimento à 

tendência apaziguadora que a diversidade sugere. Assim, defende: 

                                                
20 FERREIRA, Isabel. GUERREIRA DAS LETRAS ANGOLANAS (entrevista a Mayrant Gallo). 
Disponível em: <http://www.izabellferreira.com/index_htm_files/EntrevIsabelFerreira.pdf>. Acesso em 6 
de Abril de 2011.  
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A diversidade cultural é um objeto epistemológico – a cultura como objeto do 
conhecimento empírico – enquanto a diferença cultural é o processo da enunciação da 
cultura como "conhecível", legítimo, adequado à construção de sistemas de 
identificação cultural. Se a diversidade é uma categoria da ética, estética ou etnologia 
comparativas, a diferença cultural é um processo de significação através do qual 
afirmações da cultura ou sobre a cultura diferenciam, discriminam e autorizam a 
produção de campos de força, referência, aplicabilidade e capacidade. A diversidade 
cultural é o reconhecimento de conteúdos e costumes culturais pré-dados; mantida em 
um enquadramento temporal relativista, ela dá origem a noções liberais de 
multiculturalismo, de intercâmbio cultural ou da cultura da humanidade (1998, p.63). 

 

Gostaríamos, a partir dessa assertiva, de afirmar, em novos termos (ou tempos), 

a ideia da diversidade, resgatá-la das sombras, sem deixar de ratificar a propalada 

diferença. O contexto colonial que circunscreve as reflexões do teórico indiano lhe 

impõe um dever “político” de separar, emblematicamente, o joio colonial do trigo local, 

para salvar este último de uma praga devastadora. O conceito de diversidade, pelo 

contrário, propõe (ou faz lembrar) negociações do tipo “talvez esse joio não seja tão 

mau assim”, ou “há outras espécies, que não joio e nem trigo, nesta plantação”, ou ainda 

“houve cruzamentos das espécies, de modo que este trigo nunca mais será o mesmo”, 

que desafiam a lógica de qualquer ato em prol do “trigal”.  

De fato, pensar a diversidade em tempos de luta “enfraquece o movimento”. 

Afinal, constatá-la como “objeto epistemológico” será simplesmente fazer o registro das 

inequívocas formações sociais. Sabe-se, por exemplo, que a diversidade europeia 

provém das conquistas do Império Romano, das Invasões “Bárbaras”, dos êxodos pós-

guerras, das imigrações coloniais etc. A diversidade brasileira se justifica pela 

colonização portuguesa em terras indígenas, acrescida da presença de africanos 

“comercializados” e, também, das imigrações italiana, japonesa, alemã etc. Os “campos 

de força” e toda a atividade de “diferenciação” ou “discriminação” que geraram a 

sociedade diversificada, embora sejam reconhecidos como páginas de uma 

historiografia, não (mais) são alegados como motivos para a luta por uma sobrevivência 

cultural face à invasão de outra. Diante da observação sobre a diversidade, dir-se-á: “É 

assim, porque foi assim”. Quem pensa a diferença, por outro lado, quer a luta. “A 

diferença cultural, como uma forma de intervenção, participa de uma lógica de 

subversão suplementar semelhante às estratégias do discurso minoritário” (ibid., 

pp.227-228). 

A ideia da diferença ainda é determinante quando se pensam as nações 

africanas.  As dicotomias “negro-branco”, “autóctone-externo” e “tradicional-moderno”, 
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contidas em muitos discursos que se fazem em (nome de) África, a representar ainda a 

distinção entre o “legitimamente” africano versus o invasor, deflagram um contundente 

viés de observação e de auto-afirmação pela alteridade. Entretanto, nossos olhos, que se 

dirigem(iram) ao continente pelas linhas e entrelinhas literárias, em um recorte, aqui 

assumido, pós-século XXI, puderam notar a diversidade como um componente nacional 

a, gradativamente, ser inserido no discurso auto-referente angolano, de modo a 

concorrer com a consagrada noção da diferença. Sem perder o foco na própria terra e 

nos sentidos que ela evoca (ou que a ela se atribuem), os escritores angolanos a figurar 

neste trabalho vão ilustrar artisticamente, em nome da diversidade, uma mestiça 

representação populacional e a complexa missão de se definir, em poucas linhas e tons, 

sua nação.  

Recorrendo novamente a Bhabha, retomamos as palavras com as quais introduz 

o livro citado, palavras a alertarem para o “processo de redefinição” daquilo que a 

alegação da diferença pode sugerir como “culturas nacionais homogêneas”. 

 
Os próprios conceitos de culturas nacionais homogêneas, a transmissão consensual ou 
contígua de tradições históricas, ou comunidades étnicas "orgânicas" – enquanto base 
do comparativismo cultural –, estão em profundo processo de redefinição. O 
extremismo odioso do nacionalismo sérvio prova que a própria ideia de uma identidade 
nacional pura, "etnicamente purificada", só pode ser atingida por meio da morte, literal 
e figurativa, dos complexos entrelaçamentos da história e por meio das fronteiras 
culturalmente contingentes da nacionalidade [nationhood] moderna. Gosto de pensar 
que, do lado de cá da psicose do fervor patriótico, há uma evidência esmagadora de 
uma noção mais transnacional e translacional do hibridismo das comunidades 
imaginadas (1998, p.24). 
 
 
 

O termo comunidades imaginadas, sabemos, é uma explícita referência do 

teórico indiano às ideias de Benedict Anderson(2007, p.32) acerca do imaginário 

coletivo sobre a identidade nacional, o compromisso ético com “uma comunidade 

política imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo 

tempo, soberana”. É importante salientar, de forma reiterada, que o conceito do teórico 

estadunidense recebe contornos quase irônicos, quando consideramos o mapa político 

africano, grosseira e geometricamente forçado pelos colonizadores europeus no 

continente, em absoluto desrespeito aos grupos étnicos pré-existentes e seus territórios 

ocupados.  Angola, nesse sentido, foi, a princípio, uma invenção europeia, forjada em 

total desacordo com as noções coletivas já “imaginadas” pelas populações nativas da 

região, onde a régua colonial desenhou um país. O caso angolano/africano, no que diz 
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respeito à(s) nacionalidade(s), portanto, sugere uma curiosa inversão. Há que se pensar 

quem “imaginou”, naquele(s) espaço(s), uma nação? 

Se o que nutre o imaginário coletivo de um sentimento político-cultural 

agregador são símbolos unificados, então como se haveria de construir (ou “imaginar”) 

a nação angolana, dadas as divergências étnicas que a compunham e ainda compõem? 

Não havia uma língua singular. O português era e ainda é, para muitos, um segundo 

idioma, fato comum em nações africanas, tendo em vista que as línguas nativas, 

felizmente, não se extinguiram, permaneceram vivas entre os descendentes étnicos dos 

grupos pré-coloniais. Não havia (nem há), da mesma forma, uma história única, a não 

ser que nos limitássemos ao período pós-colonial, o que seria uma impropriedade 

epistemológica. Cada grupo étnico tem sua história e os conflitos havidos expõem, 

muitas vezes, desavenças internas (considerando o que hoje se entende por nação). 

Também os símbolos festivos e religiosos variavam e variam. Enfim, imaginar uma 

nação que vivesse entre as retangulares linhas angolanas exigiu um redobrado esforço 

de produção discursiva, um projeto político-artístico do qual, como bem se sabe, a 

literatura foi peça-chave.   

A edificação de Angola foi, portanto, uma proposta desafiadora de unificar um 

fraturado contingente populacional, atribuindo-lhe um sentido coletivo que, embora 

houvesse sido forjado por forças externas, haveria de ser (re)pensado como nação. 

Naturalmente, todo movimento nacionalista possui seu teor utópico, considerando a 

utopia como “projeto irrealizável, quimera” (FERREIRA, 1993, p.557), na medida em 

que, inadvertidamente, relevam-se (ou minimizam-se) diferenças internas no próprio 

espaço nacional, diferenças estas de cunho étnico, regional, econômico etc., em nome 

de um acordo coletivo, que já se sabe precário ou incompleto. O projeto nacionalista é, 

portanto, em sua base, um sonho inalcançável, cujo sentido prático e objetivo é o de 

apontar um caminho para a marcha coletiva. Nesse aspecto, o que se passou em Angola 

foi especialmente carregado nas tintas da utopia, tendo em vista as acentuadas 

diferenças já aqui apontadas, que, no momento da luta, precisaram ser “equalizadas” 

para constituir uma nação. Tal procedimento acabou por abrandar tensões que seriam 

deflagradas assim que a conveniência do discurso anticolonial pudesse (como, de fato, 

pôde) ser substituída por uma disputa interna pelo poder.   

  Não se pode, entretanto, reduzir todo idealismo nacionalista ao estigma do 

sonho irrealizável. O teórico Karl Mannhein, lendo Marx e Weber, adverte para o fato 

de que a utopia se constrói a partir da observação de uma realidade que precisa ser 
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transformada e, dessa forma, sustenta ideologicamente a ação de grupos sociais 

oposicionistas. Esse é um argumento fundamental para que não se entenda o discurso 

distópico como um demérito do projeto nacionalista da chamada geração da utopia. O 

sucesso das ações revolucionárias que levaram às independências é inegável e aponta 

para um certo otimismo: o sonho em parte se mostrou possível. Mas a expulsão dos 

governantes colonizadores foi apenas o clímax da história que a utopia construiu. A 

nação sonhada – aquela que os novos intelectuais em seu movimento Vamos descobrir 

Angola! e os escritores na Casa dos Estudantes do Império cantaram em versos e 

propagaram em oratórias políticas – não se configurou com os ideais de justiça social 

que estavam previstos. O projeto foi desvirtuado e traído pelo exercício real do poder, 

pela guerra, pela fome, pela divisão étnica e territorial, pela dor.  

 

Os escritores da Geração da distopia têm como nova missão, por opção ética e 

estética, repensar o que, em tempos de utopia, pela cegueira que lhe é própria, se 

sublimou ou se ocultou. Faz-se urgente redefinir a identidade nacional, a partir da 

dispersão e fragmentação do totem da angolanidade; e, mais que isso, discutir a própria 

ideia de nação em tempos de intensa e voraz globalização. É chegada a hora de 

substituir a certeza projetada pela inconstância que caracteriza a práxis; colocar o 

incômodo da convivência humana no lugar do equilíbrio social; enfim, substituir o tiro 

certeiro da utopia, pela incerteza que é o destino de toda caminhada: “viver não é 

preciso”.  

Enquanto, em termos etimológicos, a utopia (justaposição do grego ou-, que é 

partícula de negação, com topos, que significa lugar) é referência a “lugar nenhum”; a 

distopia se caracterizará pela pulverização do espaço (o prefixo latino dis- indica 

separação, dispersão ou contrário), o que se poderia traduzir por “todo 

lugar”/“qualquer lugar”. Analisando a obra de Thomas Morus, pai da utopia, George 

Logan e Robert Adams21 (1993) observam um trocadilho possível entre utopia (não + 

lugar) e eutopia (feliz + lugar), a sugerir, para o termo, tanto uma perspectiva insular de 

isolamento e proteção, um “lugar distante ou inexistente”, como também um ideal físico 

e simbólico de felicidade e prosperidade. Afinal, nas palavras de Morus (1997, p. 94), 

“[...] não exist[ia] em parte alguma república mais feliz...” que na ilha de Utopia.  

                                                
21 Texto de introdução à edição do livro Utopia (1993), de Thomas More. 
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A interpretação de Logan e Adams ganha força, quando se reconhece a 

localização da Utopia morusiana em um Novo Mundo, em contraste com o velho 

continente europeu.  Antes das navegações e “descobertas” marítimas, iniciadas no 

século XV, sabe-se que o Novo Mundo era, em relação à Europa, “lugar nenhum”, 

espaço da não-realização e, ao mesmo tempo, da criação mítica.  O mapeamento além-

mar sugere que a Utopia relaciona-se com o inimaginável desejado, ou seja, com aquilo 

que é inexistente na ordem estabelecida, mas se torna “algum lugar” no plano do desejo, 

um novo espaço de construção social em que o novo homem pudesse ser feliz sem os 

“pecados” do Velho Mundo22.  

O indivíduo idealizado por Morus é semelhante ao Homem novo idealizado por 

Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Eduardo Mondlane e outros tantos líderes africanos, 

“um Homem novo, plenamente consciente dos seus direitos e deveres nacionais, 

continentais e internacionais” (CABRAL, 1980, p.22), livre das agruras da civilização 

europeia. Uma vez violada a Utopia, de Morus ou do sonho africano, restará aos seus 

habitantes a reconstrução do sonho em novos termos, já que “o homem vive de razão e 

sobrevive dos sonhos”23. Reconsiderar-se-á, para tanto, a posição insular da própria 

terra, em um mundo de inevitáveis, frenéticos e (muitas vezes) violentos 

entrecruzamentos sócio-culturais. Não há ilhas virgens no tramado planeta Terra. Sendo 

assim, ser um habitante local não garante, a priori, nenhuma credencial de autenticidade 

nem tampouco uma identificação por uma afinidade intrínseca. Nas palavras de Hall 

(2001, pp.38 e 39), “a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através 

de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 

nascimento”. Sendo assim, “em vez da identidade como uma coisa acabada, deveríamos 

falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento”. É impensável, 

portanto, considerar qualquer forma “mítica” de “pureza” autóctone. 

As narrativas aqui trabalhadas problematizam a questão identitária local, a partir 

das ideias de raça, de nacionalidade e da pretensa “origem” etnocultural africana. 

Comprovam isso: o guerreiro negro, questionador de sua identidade e de sua formação, 

narrador-personagem de Luandino Vieira nos romances de sua trilogia; os narradores-

autocríticos, de João Melo, céticos e irônicos quanto ao purismo étnico apregoado aqui 

e ali, em seu país, como fonte de “legitimidade” local; os sujeitos múltiplos criados por 
                                                
22 A expressão para se referir à Europa soa irônica, na medida em que a África é reconhecida (até o 
momento dos estudos arqueológicos) como o berço da humanidade. 
23 UNAMUNO, Miguel de (1864-1936). Disponível em: < http://www.velhosabio.com.br/ 
pensamentos/PEN/2010/Pensamentos.html> Acesso em: 15 Abr. 2011. 



 56 

Pepetela, em O quase fim do mundo, a encontrar afinidades que desafiam ou 

“desrespeitam” sua etnia ou nação; e o personagem-narrador desse mesmo autor, em O 

planalto e a estepe, a questionar a raça e a procedência como condição para os laços 

identitários que o sujeito angolano pode firmar. Por tal motivo, a partir deste primeiro 

capítulo, pretendemos expor e analisar registros ficcionais que nos levam a repensar a 

constituição dos sujeitos angolanos e sua(s) identidade(s), que se projeta(m) em 

diferentes formas de cartografagem estético-discursiva, utilizando-nos das palavras de 

Laura Padilha (1995, 2002). 

   O viés conceitual que nos dará uma direção na “leitura” dos romances 

escolhidos para compor esta pequisa será o da identidade, açambarcando a ideia de uma 

subjetividade construída nas relações coletivas que determinam a individualidade: no 

caso angolano, a raça, a etnia, a nacionalidade, bem como a pertença ao continente e 

uma condição global. Interessa-nos, nessas ficções, entender as representações 

humanas, destacar a forma como elas encenam, como atores, a cultura angolana nos 

tempos atuais. 
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CAPÍTULO 2. Entre paredes e parênteses - Os limites da ficção, em coletâneas de 
contos de João Melo 
 

Expressando, ficcionalmente, descontentamentos e desconfianças em relação à 

situação social, econômica e política de Angola, nos tempos atuais, João Melo é uma 

espécie de integrante máximo da geração da distopia. Por meio de uma escrita ácida e 

despudorada, o autor põe o dedo nas feridas nacionais e passa a limpo algumas histórias 

de sua nação, até mesmo algumas relativas a velhas tradições africanas, ou outras que 

remontam ao período das lutas de libertação, em busca de compreensões sobre as 

identidades angolanas nos novos tempos. A instabilidade com que se forjam suas 

representações, somada à posição vulnerável dos seus narradores, sempre incertos em 

relação à “realidade” narrada, são evidências inexoráveis de um período literário em que 

se buscam derrubar as antigas “convicções” acerca da angolanidade, para repensá-la, 

sem garantias, a partir de discrepantes e complexas relações existentes entre os diversos 

filhos da pátria e, também, entre eles e os “habitantes do mundo”, de alguma forma 

infiltrados na realidade local. Nesse sentido, convocamo-lo como uma espécie de autor 

“abre-alas” desse trabalho, certos de que ele possa fincar as estacas mais profundas em 

um caminho a ser percorrido pelo conjunto de ficcionistas aqui reunidos. 

João Melo escreve à faca as contradições que caracterizam a vida angolana 

contemporânea, também presentes nos textos de Pepetela e Luandino Vieira. Suas 

inquietações textualmente impressas, no entanto, são mais estridentes do que as 

reveladas por seus conterrâneos, em razão de sua opção estética por uma mão pesada 

que risca e rabisca a própria nação, sem dó nem piedade, como se estivesse disposto a 

“cortar na própria carne”, em nome da precisão de suas representações. Acima do plano 

visível da textualidade, nos corredores secretos por onde um artista planeja sua obra, 

João parece mandar um recado a seus leitores: Não há razão para sutilezas, diante de 

uma realidade pungente. Por isso, em seus textos, as representações da vida angolana 

contemporânea se fazem no grito, como a tela de Munch, a expressar as angústias de um 

criador e seu povo à procura de sentidos denotativos da angolanidade.  

Estarrecido e desnorteado, por reconhecer que “os tempos em Angola (e no 

mundo) estão realmente muito difíceis e confusos” (2001, p.11), o enunciador da prosa 

joãomeliana textualiza a impossibilidade de responder aos seus humanos desejos por 

respostas organizadas e consistentes a questões próprias da razão. Como representar a 

África ou Angola, quando há dispersão dos sentidos que caracterizam, imaginariamente, 
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o mundo externo e o local? De que modo se pode narrar as tensões entre ser africano e 

ser um “cidadão do mundo”? Como situar a escrita angolana entre o respeito ao 

tradicional e o acesso ao moderno, próprios da África contemporânea? Qual a melhor 

forma de ficcionalizar a inevitável globalização sem produzir uma literatura destituída 

de laços identitários locais? A quem esperar por respostas tranquilizadoras para essas 

indagações, advertirá sub-repticiamente o autor: nada está seguro nos tempos da 

distopia. Só a utopia pôde produzir, nos períodos de luta, discursos lineares e bem 

acabados, a representarem um ideal de perfeição. Agora, a ruína do sonho e as 

incertezas quanto aos valores sociais e humanos vão contaminar os textos 

representativos das nações e dos sujeitos que as compõem, tornando-os desintegrados, 

inacabados e polissêmicos. 

Na arquitetura textual de João Melo, esses sentidos são produzidos por meio de 

um jogo dialógico entre as vozes ficcionais e uma voz extradiegética, crítica e muitas 

vezes cética em relação ao que é narrado, capaz até de duvidar das palavras do narrador 

ou dos personagens. Há, em seus contos, um modo de narrar característico, que 

estabelece uma tênue linha divisória entre a ficção e o ensaio, por onde um confuso 

enunciador, no emaranhado textual, se equilibra, oscilando entre a narrativa e o 

comentário, entre a arte e a “vida”. A todo momento, esse “narrador” ameaça abandonar 

sua missão ficcional, quando envereda por análises históricas, antropológicas, 

sociológicas ou simplesmente jornalísticas, claramente aproximadas do pensador que 

segura a pena. Essa notabilidade do ente autoral no plano da ficção não é característica 

exclusiva desse escritor, também se nota, por exemplo, nos textos de Pepetela e 

Luandino. Em João Melo, contudo, ela se destaca com uma espécie de tom maior, uma 

evidência tal que não poderá ser ignorada como parte de um projeto estético no qual se 

dá um forjado conflito entre duas vozes que pretendem enunciar, ao mesmo tempo, 

textos diferentes. Uma quer contar histórias dos habitantes locais; outra, dissertar sobre 

a história angolana e as circunstâncias atuais da vida em sociedade. Embora pudessem 

encenar um diálogo inconciliável, tais vozes serão parceiras na missão de representar a 

nação, em terras onde literatura e história sempre firmaram um pacto de afinidades. 

Os procedimentos dialógicos24 presentes na construção do tecido textual de João 

Melo podem ser simbolizados por um elemento de pontuação amplamente explorado na 

grafia do autor, o parêntese. Seu uso frequente não se limita a registrar a ocorrência das 

                                                
24 Vide nota 16. 
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duas vozes componentes do texto do escritor, aquelas que podemos chamar de voz 

ficcional e voz autoral. Esse acabaria por se tornar um recurso desgastado e enfadonho, 

se assim o fosse. Contudo, destacamo-lo como um ilustrativo símbolo do modo de 

articulação da escrita joãomeliana. A inserção dos parênteses, a revelarem discursos 

sobre a vida angolana, interrompendo e “congelando” a cena, funciona como uma 

espécie de buraco aberto nas paredes da ficção, como fendas por onde se vê o mundo 

além do cenário. 

A referência à parede, como metáfora da composição ficcional, é um 

empréstimo da linguagem teatral, mais especificamente das ideias de Bertold Brecht 

sobre a quebra da “quarta parede” (1978)25, sendo esta a divisória imaginária entre o 

palco e a plateia, ou seja, o limite entre a arte e a “realidade”. Ao assistir a uma 

apresentação da Ópera de Pequim, em 1935, o teórico e dramaturgo alemão percebeu 

que o “distanciamento” da arte, que a tradição europeia conhecia como exigência para 

que não se quebrasse a ilusão da ficcionalidade, era apenas uma prática ocidental, que 

não fazia sentido aos artistas chineses. Em “Efeitos de distanciamento na arte dramática 

chinesa”, Brecht afirma: 
  

Primeiro, o artista chinês não representa como se além das três paredes que o 
rodeiam existisse, ainda, uma quarta. Manifesta saber que estão assistindo o que faz. Tal 
circunstância afasta, desde logo, a possibilidade de vir a produzir-se determinado gênero 
de ilusão característico dos palcos europeus... Tal como os acrobatas, os atores 
escolhem, bem à vista de todos, as posições que melhor os expõem ao público. Ao 
representar, por exemplo, uma nuvem, o seu surto imprevisto, o seu decurso suave e 
violento a sua transformação rápida e, no entanto, gradual, olha, por vez, para o 
espectador, como se quisesse dizer-lhe: “Não é assim mesmo?” Mas olha também para 
os próprios braços e para as suas pernas, guiando-os, examinando-os e, acaso, 
elogiando-os, até, no fim. Olha claramente para o chão, avalia o espaço de que dispõe 
para o seu trabalho; nada disto parece poder perturbar a ilusão (ibid., p.56-57). 

 

Em analogia àquilo que Brecht escreve, podemos afirmar que João Melo 

deliberadamente “quebra a quarta parede” em seus textos ou, talvez mais precisamente, 

que ele as ergue para em seguida derrubá-las. No arranjo de suas “encenações”, o 

narrador evidencia a presença de um maestro a orquestrar um jogo de simulações, como 

um enunciador que não nega sua ficcionalidade, como se manifestasse “saber que estão 

assistindo o que faz”. Ainda assim, da mesma forma como acontece no palco chinês, 

                                                
25 O termo é atribuído ao realista francês André Antoine (1858-1943), por Antonio Quinet (2005, p.10), 
no texto de apresentação do livro “A lição de Charcot”, publicação do texto dramático homônimo. Sua 
popularização se deu, contudo, na supramencionada obra de Bertold Brecht, quando o dramaturgo propõe 
a quebra da quarta parede. 
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“nada parece poder perturbar a ilusão”. Isso ocorre porque o leitor de seus contos não 

espera encontrar, na ficção, um palco de encenações por onde não circule o autor e 

outros representantes da “realidade” por ele mimetizada. O palco angolano é a rua e, 

nesse sentido, a cena pode ser apresentada mesmo onde não houver paredes ou se essas 

forem temporariamente quebradas. 

Entre paredes e parênteses, João Melo tece o fio das suas narrativas. Esse é o 

procedimento pelo qual o escritor representa a dificuldade de se narrar as histórias 

locais nos novos tempos, em Angola e no mundo. Nada está no seu lugar, não há mais 

heróis com trajetórias a serem registradas, que sirvam como sínteses da nação. A escrita 

sobre os diferentes habitantes de um espaço em ruínas só poderá ser fragmentada e 

interrompida. No artigo “Posição do narrador no romance contemporâneo”, Theodor 

Adorno (2008, p.55) define a narrativa atual como a enunciação de “um paradoxo: não 

se pode mais narrar, embora a forma do romance exija a narração”. A sentença do 

filósofo alemão é incrivelmente pertinente à produção de João Melo. O escritor 

angolano, entre contar uma história ou comentar os fatos da “realidade”, construir um 

personagem ou evidenciá-lo como parte de uma engrenagem social, vai registrando uma 

escrita interrompida, na qual o enunciador parece convencido da sua missão narrativa, 

mas é frustrado pela impossibilidade de fazê-la de modo completo e linear. 

A questão é desenvolvida por Adorno (ibid., p.56), que prossegue em 

justificação ao paradoxo: “O que se desintegrou foi a identidade da experiência, a vida 

articulada e em si mesma contínua, que só a postura do narrador permite”. Devemos 

entender, então, que o narrador é o último dos moicanos diante de um mundo que se 

desintegrou, ou melhor, é uma entidade ficcional sobrevivente daquilo que possa ser 

uma vida articulada e contínua, em meio ao caos que a contextualiza. Dele se espera 

ainda a linearidade e a completude, embora já não se tenha, deste modo, um mundo a 

ser representado. O narrador contemporâneo é, por assim dizer, um trapezista na corda 

bamba. Solitário, ele não temerá exibir, como define Adorno (ibid., p.60),  “a mentira da 

representação” e, nesse sentido, buscará, “como atento comentador dos acontecimentos, 

corrigir sua inevitável perspectiva”. Essa é, evidentemente, uma orquestração autoral 

eivada de um forte apelo metalinguístico, na medida em que  

 
[...] o narrador está atacando um componente fundamental de sua relação com o leitor: a 
distância estética. No romance tradicional, essa distância era fixa. Agora ela varia como 
as posições da câmera do cinema: o leitor é ora deixado do lado de fora, ora guiado pelo 
comentário até o palco, os bastidores e a casa de máquinas (ibid., p.61).  
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O filósofo alemão chama atenção para a instabilidade do narrador em um novo 

pacto da ficcionalidade. Na medida em que nada está seguro, nem a certeza sobre a 

constituição dos sujeitos e nem a verdade sobre aquilo que se pretende narrar, somente a 

cumplicidade com o leitor pode salvar o narrador de sua condição errante. O narrador 

não é mais o dono da história, nem o senhor das “verdades” narradas, mas apenas um 

mestre de cerimônias que pode conduzir o leitor pelo caminho das versões. Como René 

Magritte, a dizer: “Isso não é um cachimbo”, o narrador exibirá, então, “os bastidores” e 

até “a casa de máquinas” de sua representação, a fim de evidenciá-la como mera sombra 

de um mundo de mil faces a correr “fora da caverna”. Tal avaliação teórica é pertinente 

àquilo que João Melo, seguindo as trilhas próprias do espaço de onde fala, realiza como 

projeto estético, formatador de um conjunto de representações que ficcionalizam o 

momento de instabilidade e polissemia característico da angolanidade na atual 

conjuntura.    

 

2.1. Quem foi a Pátria que me pariu?26 
 

Tendo iniciado sua produção literária como poeta, nos idos dos anos 80, João 

Melo encontrou na prosa um espaço de elaboração que lhe permitiu deambulações 

convenientes a um novo discurso ficcional de autorreflexão nacional, que se recusa à 

síntese. Um homem em crise precisa de espaço para espalhar seus cacos, que serão, em 

um interminável trabalho de costura, alinhavados por um leitor ávido por dar 

acabamento àquilo que se apresenta em franca decomposição. Em Filhos da Pátria 

(2001), o autor explora a semântica polissêmica, anunciada inclusive no título do livro, 

de uma angolanidade repensada após a frustação do projeto nacionalista de 

independência e, também, de uma guerra civil que perpetuou, entre grupos locais, uma 

histórica disputa por poder político e econômico. Os contos desse livro compõem aquilo 

que se anuncia no título principal: são retratos (sombras, pensando ainda na caverna) 

dos muitos sujeitos que constituem a nação. Note-se que, ao contrário do que há em 

outras coletâneas, aqui, o título do livro não faz referência a um conto específico, mas 

                                                
26 A partir deste capítulo, subseções serão destacadas para apresentar, separadamente, as análises das 
obras literárias. Por estratégia formal, mas também em um esforço por manter viva a comunicação entre 
os sentidos angolanos e brasileiros, os títulos dessas subpartes farão referência a versos de canções 
populares brasileiras. Aqui, o verso é de Gabriel O Pensador, extraído da música “Pátria que me pariu”. 
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ao conjunto em questão. Há um somatório, então, a ser considerado, condensado pela 

pluralização posta no sintagma: filhos da pátria. São, portanto, os angolanos os objetos 

das representações forjadas na ficção do escritor, representações essas que, 

evidentemente, não dão conta da variedade cultural da nação, mas fazem por reproduzi-

la em expressivas manifestações, datadas de um período em que já amadurecia a vida 

nacional, pensando, simbolicamente, o “nascimento” da nação a partir da 

independência.  

Desrespeitando a ordem textual atribuída pelo autor, parece-nos interessante 

iniciar as observações do livro pelo conto “Shakespeare ataca de novo” (pp.117-131)27. 

O texto apresentado como paráfrase shakespeariana será, por ironia, um dos contos mais 

“profundamente”28 angolanos do livro, na medida em que nele o autor se propõe a tratar 

das mais antigas tradições locais. Embora, no início, o narrador anuncie, sobre a 

história, que “a mesma nada tem a ver exclusivamente com as nossas tradições, mas 

com as tradições de todos os povos, sem excepção” (op.cit., p.118), estão nas raízes 

africanas os vieses por onde se lê o drama do casal separado pela rivalidade de suas 

famílias, na versão africana do drama. O conto inicia da seguinte forma: 

 
 
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... Entretanto, e pensando bem, eu é que me estou a 
sentir incomodado, pois acho que já utilizei este recurso em qualquer parte, mas, o que 
querem?, o meu baú de truques não é tão sortido assim... (op.cit, p.117) 

 

A introdução do conto, acima reproduzida, antecipa nossa argumentação, quanto 

aos procedimentos estéticos que se apresentam no texto, contra as impressões do 

referido leitor. Há um nítido arranjo textual no intuito de apresentar um texto que já 

paira sobre o imaginário popular em todo o mundo, inclusive em Angola – embora o 

preconceito do ocidente, por vezes, atue teimosamente no sentido de definir o país e 

parte do seu continente como um sítio isolado do mundo. Romeus e Julietas já se 

reproduziram artisticamente por todos os cantos do planeta e sempre serão a 

                                                
27 A fim de que se possam, mais facilmente, localizar as referências aos contos na sequência do livro, 
decidimos destacar, na primeira menção a cada um, o limite das páginas em que os mesmos se encontram 
dispostos. 
28 Nota: O advérbio faz referência à expressão Angola Profunda, comumente usada para designar as 
reminiscências de um passado pré-colonial, que ainda sobrevivem, sobretudo no interior do país, graças 
ao esforço artístico e político de resistência cultural. 
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emblemática representação do amor profundo, irrealizável pela força da tradição, seja 

ela qual for, a suplantar, por imposição social, as subjetividades. Shakespeare, conforme 

anuncia o título do conto, também “ataca” (e a força da palavra não deve ser 

desprezada) em terras africanas. Leia-se, em uma possível enunciação local do conto: 

Também contamos e recontamos a história shakespeariana, na medida em que fomos 

afetados por ela, ou melhor, colonizados por um imaginário europeu que aqui 

permaneceu como legado cultural, depois que conquistamos nossa(s) independência(s). 

No entanto (e a adversativa deve ser lida com ênfase), (re)contar a história de 

Romeu e Julieta em Angola não é o mesmo que traduzir seu original britânico – 

entendida a tradução, aqui, no sentido estritamente linguístico. Ao contrário, qualquer 

releitura possível nessa direção deverá respeitar os preceitos de Bhabha (1998) quanto 

ao que chamou de “tradução cultural”, em sintonia com as ideias de Bakhtin (1990) 

sobre os vínculos profundos entre a linguagem e o contexto sócio-ideológico em que se 

expressa. Não se pode desprezar, por exemplo, o fato de que o “Romeu” e a “Julieta” 

narrados por João Melo vivem, dito de modo simplório e um tanto preconceituoso, em 

um “cenário ao sul do Equador, habitado por homens e mulheres que não constam no 

mapa da literatura universal [...], infestado por mosquitos, endemias e guerras sem fim” 

(id., p117), profunda ironia de João a materializar a África subsaariana, vista pelas 

lentes do homem europeu, e também do norte-americano, em sua maioria. É preciso, 

portanto, contextualizar os personagens, ainda que sua trajetória seja amplamente 

conhecida. Dessa forma, justifica-se o fato de a trama textual, no conto, ser tecida no 

entorno, e não no cerne, de uma história que, estando já contada em suas linhas gerais, 

precisa ser entendida à luz de outra realidade, esta (vale dizer) ignorada em grande parte 

do globo.  

Há, num sofisticado jogo irônico, um paradoxo entre o que não precisa ser 

narrado, por já tê-lo sido exaustivamente, e aquilo que requer detalhadas descrições e 

análises, por estar excluído dos compêndios universais. O narrador, ao início, oferece a 

pista: Na paráfrase local de Romeu e Julieta, não é preciso reescrever aquilo que faz 

parte do tronco comum do drama shakespeariano, a fim de não oferecer ao leitor “a 

incómoda sensação de já ter lido a presente estória alhures”. Contudo, os meandros da 

especificidade angolana soam inéditos, “inopinados” (por isso a história “ainda poderá 

surpreender alguém”) e, sendo assim, requerem uma coleção de comentários, 

ornamentos que se sobrepõem à história do romântico casal – um recurso 

metalinguístico, que faz com que a narrativa, propositadamente, pareça não evoluir, na 
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medida em que ela é mero pretexto para o desfile das angolanidades. Note-se, nesse 

sentido, que o narrador, embora terceirizado, acabará por se revelar o personagem 

principal de uma história que ameaça contar, mas que é interrompida pelas exigências 

da contextualização.  

A especificidade da história em Angola, na trama tecida por João, começa a 

tomar vulto no próprio conceito local do que seja uma família. Diferentemente da 

tradição familiar europeia, nas palavras do narrador,  

 
[e]m África e, por conseguinte, em Angola, ainda predomina o chamado princípio da 
família extensa, que abrange não apenas os familiares directos, mas todos os indirectos, 
os remotos e até os amigos há mais de cinco anos (pp.199-120).  

 

Em outras palavras, à ideia inglesa (ou ocidental) de família, corresponderiam em 

Angola grupos mais numerosos, ligados por uma tradição que esbarra na noção, 

significativa em África, de etnia, ou, muitas vezes, por afinidades que não refletem a 

consanguinidade. Uma provável disputa africana por tradições familiares, então, pode 

ter suas bases naquilo que se costumou chamar de tribalismo e, sendo assim, um 

imaginado casal interrompido pela força das famílias angolanas divergiria não apenas 

em vontades paternas, mas em traços culturais de origem, como idiomas, crenças, 

valores, regiões, histórias. Por isso, os amantes, no drama shakespeariano local, 

precisam ser apresentados desta forma: 

  
Com efeito Luvualu Francisco Helena era bakongo (como o denuncia não só o 

“Luvualu”, mas sobretudo a colocação do primeiro nome da mãe no final do seu) e Inês 
Faria, uma mulata de Camaxilo, na Lunda Norte, nascida do, digamos assim, casamento 
informal (ou amiganço, como se dizia antigamente) de um boer (pouca gente sabe, mas, 
em tempos que já lá vão, os boers andaram pelas Lundas) com uma filha da terra, quer 
dizer, uma mulher do grupo tchokué (p.120).  

 

A fictícia criação do casal, inconciliável sob o olhar da tradição angolana, traz à 

tona alguns ingredientes que compõem o centro principal dos conflitos locais, na versão 

de um crítico autor. Tais conflitos são reminiscências (ou reincidências) de centenárias 

lutas entre grupos nativos, datadas de antes e depois da colonização. Não é banal a 

ficcional confusão que se estabelece em torno da situação de conflito entre Luvualu e 

Inês, um coquetel que envolve etnias, raças, nacionalidade, regionalismos e poder 

político. Vejamos. Do ponto de vista do grupamento étnico, ele é bakongo, ela é 

tchokué (ou meio-tchokué, sendo descendente direta de uma “filha da terra”), o que 

caracterizaria um embate étnico. Os bakongo são um grupo de origem banta, cuja língua 
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é o kikongo, que habita(va) uma faixa larga ao longo da costa atlântica da África. Em 

Angola, chegaram a ser considerados o terceiro maior grupo étnico, em número de 

habitantes. No fim do século XV, constituíam um reino forte e unificado, quando se deu 

a chegada dos portugueses. Durante a guerra colonial, os bakongo foram politicamente 

atuantes, compondo a base do FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola), como 

se sabe, um dos mais importantes grupos no movimento nacionalista. Paradoxalmente, 

no mesmo período, muitos bakongo fugiram para o Zaire, atual República Democrática 

do Congo, fazendo com que, temporariamente, a participação desta etnia reduzisse em 

solo angolano. No entanto, após a independência de Angola, muitos refugiados (ou seus 

filhos e netos) retornaram a Angola.  

A característica fronteiriça desse grupo, em termos geográficos, e sua trajetória 

exílica – a simbolizar, de modo equivocado, uma expatriação, durante um período em 

que se constituía verdadeiramente a pátria – são o mote (no texto e na realidade fora 

dele) para o preconceituoso julgamento quanto ao que eles significam socialmente. O 

próprio narrador explica, sobre os bakongo, que “todos aqueles que tinham regressado 

provenientes dos países situados na fronteira norte passaram a ser pejorativamente 

designados de regressados e zairenses” (p.128). A explicação antecipa a reação de um 

dos personagens do conto, Vítor Faria, irmão de Inês, que declara sobre a linhagem do 

pretenso cunhado: “Eles não são nada kikongos, são lingalas! Como é que se dizem 

angolanos?!...” (p.128), fazendo referência, respectivamente, à língua dos bakongo e ao 

idioma de um grupo habitante da República Democrática do Congo, enquanto 

paradigmas díspares: o homem nacional versus o estrangeiro. A ação discriminatória 

ficcionalizada poderia ser uma penumbra do passado ou, se algo do presente, 

corresponderia a uma espécie de hipérbole, daquelas que, em nome da ênfase dramática, 

se põe, ficticiamente, determinada situação de conflito sob a luz de um holofote. Um 

olhar vivo no noticiário de 2009, no entanto, traz à tona uma triste correspondência 

entre a literatura e a realidade empírica, fazendo valer, de modo bivalente, o conceito 

grego de imitatio: enquanto a arte imita a vida, a vida imita a arte. Diz a nota 

jornalística:  

 

 
Cidadãos angolanos de origem bakongo sofrem agressões em Luanda 

 
Cidadãos angolanos de etnia bakongo estão a sofrer agressões por parte dos 

seus conterrâneos por estarem a ser confundidos com os da República Democrática do 
Congo, cujas características físicas são idênticas. 
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Fonte da polícia contactada hoje em Luanda pela Agência Lusa disse estar ao 
ocorrente de “algumas situações de desordem” que aconteceram quinta-feira e hoje em 
algumas zonas periféricas da capital angolana.29 

 

O conto publicado em 2001 serve de espelho para um confronto anunciado 

quase uma década depois nos jornais e que, podemos supor, é uma recorrência do que se 

produz nas internas relações pessoais e sociais em Angola. Nada há que se fazer, 

textualmente, quanto aos movimentos sociais, principalmente aqueles que se arrastam 

ao longo do tempo, além de denunciá-los (expô-los) para que possam ser repensados 

adiante. No entanto, na criação de João Melo, ou melhor, nos arremates que cabem 

dentro de um universo ficcional recomposto a partir do que fora despedaçado na 

realidade social, há um narrador crítico, “comentador” dos fatos, repetindo a supracitada 

expressão de Adorno, a arrumar a casa e seus valores dispersos. Se não pode controlar 

as ações humanas, dentro e fora dos livros, ao menos lhe caberá o direito à palavra final 

quanto ao que se deve ou não praticar naquela sociedade ficcional, que é espelho do 

mundo vivo:  

 
Se me for permitido emitir mais uma opinião pessoal, eu acho que o problema 

não é tão grave assim. A verdade é que eu conheço muitas dessas pessoas regressadas 
do Congo e do Zaire, onde estavam exiladas, e, ao contrário do Vítor Faria, não tenho 
naturalmente a mínima dúvida de que se trata de angolanos. Alguns deles, inclusive, 
que, quando chegaram, não sabiam praticamente uma palavra de português, hoje, além 
de dominarem com perfeição essa língua – alguns deles tornaram-se até extraordinários 
poetas! –, estão perfeitamente integrados neste vasto mosaico que é o nosso país 
(p.129). 

 

O vasto mosaico angolano, na forma como está apresentado na narrativa, nem 

sempre corresponde à imagem harmoniosa que a metáfora ornamental sugere. 

Evidentemente, a expressão de João Melo abrange muito mais do que as etnias que 

compõem Angola, sobretudo quando há já uma “modernidade” metropolitana a ameaçar 

as tradições étnicas. Em palestra, durante o “III Seminário Internacional Literatura, 

Guerra e Paz”, na Universidade Federal Fluminense, em 2010, o escritor observou sobre 

o bilinguismo característico dos angolanos: “Hoje, aproximadamente 30% da população 

já não se identifica com nenhuma das etnias, apenas com a nacionalidade angolana, e 

tem o português como única língua”30. Há, portanto, diversidades plurais na sociedade 

angolana, a revelar questões de raça, de gênero, de classe social, de grau de 

escolaridade, além de divergências políticas e religiosas, um cenário que, aos 
                                                
29 Fonte: http://www1.ionline.pt/conteudo/26990-cidadaos-angolanos-origem-bakongo-sofrem-agressoes-
em-luanda. 
30 Notas pessoais durante o evento. 
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brasileiros, parece familiar. No entanto, de modo particular, diferentemente do que 

ocorre no Brasil, os grupos étnicos angolanos ainda têm grande significação para a 

maior parte dos habitantes e acabam por se mesclar às outras questões de conflito, como 

revela o confronto promovido pelo autor na ficção. O embate direto provocado na 

narrativa se dá entre os suprarreferidos bakongo e uma família de formação mista, de 

descendência tchokué e boer, mestiça étnica e racialmente. Cada grupo vem de uma 

região diferente e tem uma visão distinta do que seja a nacionalidade angolana. 

Os tchokué têm, por natureza histórica, uma formação híbrida. Descendentes do 

Reino da Lunda, uma confederação africana pré-colonial de estados, são parte de um 

movimento migratório dissidente do reino de Lueji. A etimologia da palavra tchokué 

aponta para a expressão “deixem ir ao Tchinguli”, em referência àquele que, segundo a 

tradição, teria sido um irmão descontente da rainha. A mobilidade e o intercâmbio 

cultural, então, passam a fazer parte da realidade social desse grupo, que reconhece a 

sua história como algo em curso, ao contrário das noções mais frequentes, no que 

corresponde a grupos étnicos, de uma tradição que acena para o passado numa busca ao 

infinito. É natural que, em função de sua história e de sua cultura aberta, os tchokué 

sejam mais propensos à mestiçagem – ou, pelo menos ficcionalmente, sejam bons 

representantes do que ela significa. O duelo, assim, está aberto: as etnias em atrito vão 

brigar por sentidos atrelados às suas tradições. Se os bakongo são acusados de não 

serem autenticamente nacionais, de outro lado voltar-se-ão contra a “impureza” racial 

da família tchokué, ao dizer com espanto: “Uma mulata da Lunda?! [...] Oh, miúdo, não 

vale a pena trazer essa mulata aqui em casa de sua mãe, ouviste?” (p.123).   

A questão racial, ainda que seja um assunto evitado nas altas rodas (expressão 

propositadamente genérica), é amplamente explorada pela literatura contemporânea de 

Angola, com destaque especial para o material literário selecionado neste trabalho de 

pesquisa. Pepetela, João Melo e Luandino, observadores atentos da sociedade local, 

encenam com sutileza e, ao mesmo tempo, veemência o olhar atravessado de um 

segmento da sociedade em direção ao branco e ao mulato nacionais, neles vendo 

pretensas expressões legítimas da angolanidade. O narrador-comentador de João Melo, 

afeito ao discurso analítico, discorrerá criticamente sobre o sentido da racialidade, 

diante de um secular cenário de mestiçagens, presente em seu país, que tem no Sul (será 

o sul a última utopia?)31 o espaço representativo dos históricos contatos rácico-culturais. 

                                                
31 Referência a uma frase do romance A geração da utopia (2000[1992]), de Pepetela: “Será o sul a minha 
última utopia?” (p.367). 
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Não por acaso, o município sulista de Lubango é o local escolhido para o encontro dos 

personagens do conto.  

Caracterizada pelo narrador como uma região com “variado mosaico humano” 

(p.121), a cidade de Lubango, capital da província da Huíla, tem, em seu clima ameno, a 

metáfora térmica das harmônicas relações humanas que se deram naquele espaço, 

segundo relata o narrador, a despeito da história de exploração racial que a colonização 

engendrou. Em longo trecho, tal narrador passa a dissertar sobre a formação 

populacional do Lubango e seu componente mestiço, para concluir uma particular visão 

sobre a região: 

 
Originariamente, a região era habitada pelos chamados mamuílas, pertencentes 

ao grupo nhaneca-humbi. No século XIX, fixaram-se ali os primeiros brancos, na sua 
maioria originários da Madeira, em Portugal, aos quais é de acrescentar os boers [...]. 
Hoje, por exemplo, há brancos na cidade de Lubango e em toda a região que estão tão 
integrados que mal falam o português, mas, ao invés, dominam perfeitamente a língua 
local, o nhaneca. Entretanto, já no século XX, assistiu-se a um movimento migratório 
de ovimbundus, idos principalmente do Huambo, e, como resultado disso, a 
administração é praticamente dominada por funcionários originários desse grupo 
étnico-cultural. Finalmente, nos últimos anos, e tendo-se transformado numa cidade 
estudantil, o Lubango começou a acolher jovens vindos de outras regiões do país, 
inclusive da capital. 

A minha tese é que, não só devido às suas características físicas, mas 
sobretudo humanas, o Lubango é aquilo a que se pode chamar uma cidade aberta  
(p.121). 

  

A adentrar o terreno das argumentações, junto à afirmação de possuir uma tese, 

o narrador expõe, com informações suficientemente contundentes, as condições de 

ocupação da região do Lubango, de forma a permitir, ao leitor atento, o acesso a 

importantes conclusões. Em primeiro lugar, diferentemente de uma visão geral sobre a 

invasão colonial e o apossamento branco de uma terra já habitada por negros, a história 

do Lubango é incrementada por muitas chegadas, algumas de imigrantes brancos e, 

outras, de grupos étnicos vizinhos (e é curiosa a referida dominância administrativa de 

ovimbundus, ingressados ao local apenas no século XX). Sem desenvolver 

extensamente a discussão, o narrador deixa-nos a pista para pensar sobre a peculiar 

relação de poderes que se travou na Huíla, para além (ou à parte) das negociações 

raciais, antes e depois da independência. A partir desse panorama, o leitor há de 

questionar: Quem pode ser considerado forasteiro numa cidade com tantas passagens? 

Na sequência, a breve menção aos “brancos integrados” serve como provocação para 

reflexões que entremeiam as linhas narrativas. 
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A existência de brancos, na região, que “mal falam o português, mas, ao invés, 

dominam perfeitamente a língua local, o nhaneca” é o nítido retrato de uma inesperada 

inserção branca no mais profundo universo angolano, que é o das tradições e das línguas 

locais. Vale notar que o comentário narrativo não revela um esforço de comunicação 

desse branco, curiosamente disposto a aprender a linguagem nativa (como se deu com 

os jesuítas diante dos índios brasileiros, na colonização, por exemplo – ali, uma 

provável manobra de dominação). A menção, no texto, é a da “perda” de uma língua-

mãe europeia e a assunção da língua africana em seu lugar; um processo natural, 

portanto, de aculturação. Tal situação força-nos, necessariamente, a rever o papel do 

branco diante da ideia de uma moderna africanidade, retirando-o (ou deslocando-o, ao 

menos) do lugar “estranho” que a história oficial lhe reservou. A questão é: Como 

imaginar, para esses brancos africanizados, uma identidade que não seja a local? 

Outro ponto a se pensar, a partir do cenário descrito sobre o Lubango e os 

encontros possíveis naquele espaço – ponto esse, talvez, mais sutil – refere-se ao 

contraste entre o mundo antigo e o mundo novo, este último representado pelos jovens 

estudantes chegados ao local, de toda parte do país, “inclusive da capital”, pela oferta de 

formação universitária. É um grupo novo, no vasto mosaico angolano, que não consta 

nos mais rigorosos manuais da angolanidade, segundo a tradição ancestral. Contudo, 

existe, como revelou João Melo em entrevista (já referida acima), uma parcela 

significativa dos jovens angolanos para os quais as tradições étnicas pouco significam. 

São urbanos, antenados com a modernidade e a tecnologia, usuários de internet e 

celular, viajantes do mundo e, na maioria, identificados ao português como língua 

primeira. Os protagonistas, em “Shakespeare ataca de novo”, embora apresentados 

como membros de famílias de marcada base étnica, são jovens, universitários, 

removidos de suas regiões para o Lubango e que, para unir-se, ignoram as regras étnicas 

segregacionistas, fazendo-se, assim, representantes desse novo grupo. Diz o narrador, 

sobre eles:    

 
[...] a verdade é que ambos eram jovens, tinham adquirido alguns conhecimentos 
modernos, viajado (não só para o exterior, mas também dentro de Angola, o que é mais 
decisivo do que muitos incautos imaginam), conhecido outras pessoas e outras culturas 
e, portanto, não estavam para aturar “as ideias retrógradas” (a expressão é deles) dos 
seus familiares (pp.130-131). 

 

Esse perfil “moderno” (a palavra é do narrador) da dupla de protagonistas será o 

mote para o final surpreendente que João Melo prepara para o seu leitor. Diferentemente 
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do casal de Shakespeare, que morre em nome das tradições, “Luvualu e Inês, contra 

todas as previsões, decidiram pura e simplesmente borrifar-se para as respectivas 

famílias” (p.130). Contrariando o esperado pela paridade shakespeariana, como em um 

conto de fadas moderno, “casaram-se e foram muito felizes” (p.131). O encontro 

definitivo das diferenças étnico-raciais, ambientado na “cidade aberta” ao sul de 

Angola, é a cena contemporânea de uma angolanidade que já não cabe unicamente nos 

símbolos da tradição. O álbum de retratos dos filhos da pátria está, assim, caracterizado 

pela diversidade. Bakongo, tchokué, membros de outras etnias ou os simplesmente 

angolanos; negros, brancos ou mulatos; velhos ou novos; urbanos ou rurais; todos 

cabem no vasto universo das identidades locais.  

 Pensando dessa forma, ou seja, assumindo-se o largo espectro que constitui a 

angolanidade, admitir-se-á, então, encontros possíveis, como o de Luvualu e Inês, 

mesclagens de toda sorte, de modo que cada “referência” citada na listagem acima como 

identidade possível, passará a ser uma  variante a se mesclar no hall da mestiçagem. Ou 

seja, é preciso considerar a pluralidade nacional não apenas como uma convivência 

pacífica dos diferentes, mas como um mundo de sentidos híbridos. Para explicar a 

sentença, voltemos ao texto, recorrendo a um trecho em que o narrador discorre sobre os 

jovens angolanos, e pensemos sobre esse ponto conceitual: 

 
É verdade que muitos dos mulatos angolanos, principalmente nascido no litoral (área 
que tem contactos com a civilização europeia desde o século XV), são tentados a 
reduzir o conceito de angolanidade à sua própria realidade de indivíduos 
destribalizados, frutos de misturas óbvias, relutando em reconhecer, assim, que pode 
haver outros homens e mulheres que se identifiquem, ao mesmo tempo, como membros 
de um grupo mais restrito e também como angolanos. Mas essa não é uma 
especificidade exclusiva desses mulatos, pois os pretos que nasceram e viveram nessa 
área e que passaram por uma experiência similar possuem a mesma ideologia. Como os 
primeiros, também estes são fruto de misturas, embora menos óbvias ou, mais 
adequadamente, menos visíveis a olho nu (p.124). 

 

 O comentário exibe, sucintamente, o cabo-de-guerra entre tradição e 

modernidade que é travado na cena contemporânea angolana, aquela que a ficção 

pretende encenar. Se, conforme dissemos anteriormente, há grupos tradicionalistas 

(dentre eles, muitos pesquisadores) que resistem em considerar uma Angola que não 

seja negra e tribal; há, também, neste caso relatado, jovens que não reconhecem nas 

tribos (reiterando termo do próprio narrador) uma identidade compatível ao coletivo 

angolano. Essa é, certamente, mais uma zona de atrito da nação atual que aponta contra 

a homogeneização da angolanidade. Queremos, no entanto, pensar, neste momento, 
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apenas na ideia de que há, no país, um grupo expressivo que é “fruto de misturas”, sem 

que isso signifique necessariamente um encontro de DNA’s ou um meio-tom de peles. 

Na passagem citada acima, o narrador já problematizou a questão, sutilmente, quando 

apontou para os brancos que mal falam português e, ao contrário, comunicam-se em 

nhaneca. Aqui, são os negros que aparecem como misturas não-óbvias porque invisíveis 

a olho nu. A discussão é profunda, embora apresentada em breve menção narrativa: Ao 

se admitir a pluralidade identitária nacional, deve-se paralelamente pensar na 

mestiçagem como um conceito substituto da negritude (pensando, aqui, não no 

movimento francês, mas na ideia que o justificou). Através da ficção, João Melo (e 

outros intelectuais) busca(m) destacar os sentidos mestiços angolanos por detrás da 

bandeira negra que fora erguida como emblema local contra os invasores brancos, 

evadidos após a luta pela libertação.  

A desvinculação entre raça e identidade coletiva é uma problemática que 

encontra, no Brasil, um propício laboratório a esse estudo – aqui retomando uma ideia 

já apresentada no nosso primeiro capítulo. Enviesaremos, neste ponto, por mais uma 

breve digressão, de caráter subjetivo, a fim de ilustrar (e, dessa forma, clarificar) nossas 

discussões. Pensemos, mais uma vez, por comparação, no universo americano. 

(Mencionar anglo-saxões, nesse texto que se dirige à África de língua portuguesa, pode 

parecer despropositado, mas não é, considerando-se que a teoria sobre racialidade que 

perpetua mundo afora é quase toda pensada por intelectuais formados nos EUA e na 

França, locais onde o separatismo racial garantiu o imaginário das identidades com forte 

apelo desse componente.)      

Um observador brasileiro, em visita a Nova Iorque, identificará um diversificado 

contingente humano, a princípio (pensará), semelhante ao que se vê no Brasil. Há 

espaços para diversas expressões étnicas, raciais e culturais, na megalópole, e elas 

convivem com relativa harmonia. No entanto, será importante notar que essas 

representações distintas não se intercambiam, ou pouco o fazem. Exemplificaremos com 

uma experiência particular. Em viagem recente a NY, aproximamo-nos de um grupo de 

jovens americanos, perguntando-lhes sobre uma dica de programação noturna na 

proclamada esquina do mundo. Um deles, com a aprovação facial dos demais, 

respondeu: “Depende do tipo de local que vocês querem ir. Vocês querem conhecer um 

nightclub de negros ou de brancos?” O contexto nos exige referenciar que se tratava de 

um grupo de negros americanos. Com o típico humor brasileiro – que, se não for uma 

herança africana, ao menos é um ponto de contato cultural – respondemos, 
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desencadeando largos sorrisos: “Somos brasileiros, queríamos mesmo era conhecer uma 

casa de mulatos”. 

Um negro americano se reconhece membro de um grupo que tem casas noturnas 

próprias, bem como escolas para negros, igrejas de negros, bairros negros, músicas 

negras etc. No Brasil, embora haja concentrações de brancos e negros em determinados 

ambientes, por motivos histórico-econômico-sociais, não se constituíram universos 

culturais distintos, que nos permitissem reconhecer identidades discrepantes no nosso 

“vasto mosaico”, talhadas sob a égide branca ou negra. Reconhecemos, sim, as vertentes 

negras de nossa cultura, como raízes de uma brasilidade. O samba e a capoeira, por 

exemplo, reconhecidamente negros em sua origem, são, hoje, emblemas nacionais que 

todos reconhecem como seus. Da mesma forma, a cultura portuguesa presente em nossa 

veia cultural não ficou restrita a pretensos “novos-lusitanos de origem caucasiana” (se é 

que eles existem), mas se dissipou por toda a população brasileira, em suas várias 

tonalidades e regiões. Somos, enfim, todos afro-europeus, filhos de Portugal e, também, 

da “mama” África. Isso explica, por exemplo, porque é perfeitamente natural, a nós 

brasileiros, que haja tantos pesquisadores brancos dedicados a entender a África, sua 

história e sua literatura! Um americano branco dificilmente reconhecerá naquele 

continente alguma vertente cultural que lhe pertença. 

Irmanados pelo pensamento mestiço, pensando com Gruzinski (2001), ou seja, 

assemelhados no sentido do pertencimento a universos culturais que se pensam no 

entre-lugar, na bela expressão de Silviano Santiago (1978), brasileiros e angolanos 

comungam (ou, ao menos, são propensos a tal) desse imaginário das identidades 

nacionais como coisas “mistas”. É possível, a um leitor brasileiro, o perfeito 

entendimento quanto ao que diz o narrador angolano sobre “negros [que são] frutos de 

misturas” ou de brancos que estão “integrados” à realidade local, na medida em que, 

também por aqui, a mestiçagem não respeita plenamente a cor da pele, algo que a um 

pantera negra pareceria absurdo, por exemplo. Somos, aqui e lá, em termos culturais, 

todos mestiços; e, por contingências histórias, provenientes de misturas bastante 

semelhantes, embora a nação mulata brasileira, pensada sob a ótica do “visível a olho 

nu”, seja muito mais numerosa, se considerada a maciça maioria negra em Angola, em 

comparação aos brancos e mulatos locais. 

Opondo-se à ideia da mestiçagem, alguns manifestantes costumam requerer 

determinada “raça” como detentora única ou maior das credenciais de sua 

nacionalidade, um fenômeno recorrente em grande parte do mundo. Contra os 
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representantes desse “racialismo”, a reivindicar a pele negra como caráter das 

identidades locais, João Melo irá empunhar a arma de seu texto, ciente de que, ao 

contrário do que ocorre em grande parte do mundo, em Angola, essas vozes propagadas 

refletem apenas a “transformação da opinião de meia dúzia de pessoas (quantas vezes se 

trata apenas da opinião do vizinho do lado!) na pretensa opinião geral do povo” (p.119). 

Essa é uma das razões pelas quais o narrador, “administrado” pelo autor, não pode abrir 

mão de sua opinião, de seu pensamento e de seus comentários, ainda que narre a história 

de outrem. É preciso contrapor os personagens destacados como representação ficcional 

de determinados papéis sociais, ou melhor, situá-los em um local a partir de onde seja 

possível ouvir outras vozes representativas dos filhos da pátria. Afinal, o leitor pode 

estranhar o fato de que “as personagens fazem declarações que nós, autores, não 

gostaríamos que elas pronunciassem, mas isso – acreditem – é mais comum do que se 

imagina” (MELO, 2001, pp. 110-111). Por isso, o narrador-observador deverá falar “em 

primeira pessoa”, daí afirmar: “[...] pessoalmente, desconfio muito daqueles que, nas 

cidades, se arvoram em grandes defensores da cultura tradicional como única base (digo 

bem: única) da identidade” (p.125).  

Também lhe será possível, nessa função subjetiva que lhe foi imputada pelo 

criador, falar com a consciência autoral, como aquele que tece o discurso, faz escolhas 

estéticas, decide pelo texto que se apresenta:  

 
Quer a família de Luvualu Francisco Helena, quer a de Inês Faria estavam 
completamente alheias a estas inquietações intelectuais que, possivelmente, e para 
utilizar uma expressão brutal, já encheram o saco dos leitores (eu disse “alheias” 
apenas para não dizer “desinteressadas”). Se com elas fui, deliberadamente, 
armadilhando o texto, fi-lo – juro mesmo, sangue de Cristo, cocó de cabrito! – com um 
único e inocente propósito: retardar até onde podia o desenlace do vilipendiado amor de 
Luvualu e Inês, que, desde Shakespeare, já é de todos conhecido (p.130). 

 

O trecho acima, que antecipa o desfecho do conto, exibe tanto um julgamento 

narrativo sobre as posições assumidas pelas famílias de Luvualu e de Inês, quanto uma 

reflexão metalinguística sobre a autoria do conto, ou melhor, sobre a narração da 

história do casal. Assume-se, nessa passagem, o processo de costura das informações ao 

longo do texto, “armadilhando-o”, “retardando o seu desenlace”. Confessa-se, também, 

a intertextualidade com Shakespeare, já anunciada no início do conto. Além disso, 

insere-se, sem qualquer pista sobre referências bibliográficas, um trecho retirado do 

romance Nós, os do Makulusu (2004 [1975]), de Luandino Vieira, a denunciar prévia 
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leitura do enunciador32.  O narrador revela-se, portanto, um representante direto do 

autor, alguém que está autorizado a falar por ele (ou com ele), no que se refere tanto ao 

plano axiológico impregnado à ficção como, também, aos aspectos formais da criação 

literária. Rompe-se, assim, a quarta parede de Brecht, aquela que garante o isolamento 

da cena ficcional diante da platéia. Entre parênteses – às vezes fisicamente grafados, às 

vezes apenas como recurso retórico –, o autor promove, na sua literatura, a encenação 

dos diálogos que dinamizam a produção textual, ora revelando dúvidas do narrador, ora 

denunciando aquilo que fora suprimido da narrativa, ora contradizendo uma informação 

que fora afirmada nas circunstâncias ficcionais.  

Como se pululasse diante dos olhos leitores, o texto de João Melo, mais do que 

cumprir mera função de contar uma história, expõe a inconstância e a fragilidade que 

caracterizam o narrador contemporâneo. Não há mais detenção da verdade, não há mais 

heróis a serem símbolos humanos ou nacionais, não há garantias de histórias que se 

completem (nem a secular saga de Romeu e Julieta cumpre seu final!), não há um 

mundo seguro a se representar. Não há mais, enfim, narrativas, no sentido que o 

imaginário literário concebeu, que justifiquem a consagrada missão dos narradores. 

Tentando agarrar-se ao vento (ou às águas que correm em um rio raivoso, antecipando a 

imagem de Luandino Vieira a ser pensada no quarto capítulo), o narrador será o herói de 

si mesmo, não mais por viver uma história de conquistas ou desbravar novos mundos, 

mas pela luta travada com a própria linguagem, vencendo-a, no sentido de não deixá-la 

escapar das mãos (que escrevem), desbravando suas possibilidades, tecendo-a de modo 

a armadilhar aquilo que insiste em se dissipar.  

Romper paredes, erguendo parênteses, será um procedimento recorrente em 

todos os contos de Filhos da Pátria (e também na obra que analisaremos a seguir), o 

que acabará por dar ao livro uma unidade, anunciada na capa, como já dissemos, em seu 

pluralizado título. Ao longo de toda a narrativa em capítulos, os personagens angolanos 

põem-se a desfilar diante de um narrador-observador (a expressão grifada não é mera 

categoria narrativa, mas característica subjetiva) e, como entidades cênicas, “darão a 

deixa” para que ele possa discorrer sobre os sentidos próprios de cada situação vivida, 

em relação à grande cena contemporânea da angolanidade. Queremos dizer, como 

afirmamos ao aluno no exemplo que introduziu a anterior seção do capítulo, que – por 

propriedade estética, logo, opção autoral – as histórias de João Melo são meras sombras 

                                                
32 Nota: O trecho retirado do referido romance de Luandino Vieira é o seguinte: “Juro sangue-cristo, 
hóstia consagrada, cocó de cabrito, não fugir de nada!” (p.40). 
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para que o narrador relate aos espectadores da caverna o mundo que corre lá fora. Só 

que, ao contrário do mito platônico, na cena de João Melo, há uma indelével 

cumplicidade entre o conhecimento de mundo daqueles que observam e o narrador que, 

com livre acesso à realidade, pensa a sociedade em que vive. 

Tal característica ético-estética, própria da narrativa desse escritor, justifica a 

intertextualidade como um recurso que, juntamente à função metalingüística 

amplamente produtiva em seus contos, garante a ligadura entre a ficção e a realidade, 

logo, entre narrador e autor. Em “Abel e Caim” (pp.157-167), outro texto da tradição 

ocidental é convocado a imbricar-se nos sentidos locais a serem narrados. Diz o 

narrador, logo no início, sobre a utilização dessa história religiosa como mote para sua 

própria narração: 

 
Esta estória só poderia ter este título. Ainda tentei encontrar-lhe alguma outra 

designação, mais original, mas ela recusou-se terminantemente. Como se sabe, a Bíblia 
é uma obra-prima da ficção universal e, por conseguinte, é perfeitamente natural que 
autores de todas as épocas e lugares, surgidos depois da aparição desse livro no 
mercado, caiam da herética tentação de, irresponsavelmente, imitar os seus apócrifos 
autores, dando a esse ignóbil procedimento designações pomposas, mas profundamente 
hipócritas, tais como intertextualidade e outras do mesmo tipo (p. 157). 

 

Além da evidente provocação ao saber cristão, na medida em que atribui a uma 

história da tradição bíblica o status de obra ficcional, fazendo valer o pensamento pós-

colonial de revisionismo das “verdades” ocidentais, o narrador, no trecho, chama à 

realidade um leitor prestes a adentrar o terreno da ficção. A estratégia é clara: essa 

poderia ser apenas uma história, encerrada em si mesma, apoiada pelos limites da 

ficcionalidade, mas ela transborda para um mundo onde há “autores de todas as épocas 

e lugares”. Existe um global imaginário do mundo literário (ou discursivo, se parecer 

herético incluir nesse hall a bíblia, como sugere o narrador) onde se localizam essa e 

outras histórias. A intertextualidade, anunciada pelo próprio narrador, a convocar o 

mundo “real” para dentro do texto ficcional é, de modo ambivalente, a garantia de que 

as representações nessa ficção encontram eco na realidade. 

Assim como no conto que faz referência (e reverência) a Shakespeare, neste, 

também, os conflitos da tradição europeia são reescritos de modo a se adequarem à 

realidade angolana. Se, na bíblia, Caim e Abel são irmãos que brigam em nome da 

adoração divina, a história local vai revelar um conflito de amigos “unha-com-carne” 

(p.162), nascidos no mesmo ano – como os gêmeos bíblicos, afirma o narrador –, 
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separados devido a “opções político-partidárias diferentes” (p.163). A explicação é a 

seguinte: 

 
O que se passou é que os dois amigos [...] dividiram-se partidariamente logo 

após a legalização dos movimentos de libertação angolanos e a entrada dos primeiros 
nacionalistas e revolucionários nas cidades até então ocupadas pela administração 
colonial. Concretamente, Adalberto Chicolomuenho, ovimbundu nascido no Namibe, 
aderiu com entusiasmo até então insuspeito ao MPLA, enquanto Miguel Ximutu, 
mestiço de kimbundu e ovimbundu, integrou-se na UNITA (p.163). 

 

A situação proposta no conto é o reflexo de como as etnias angolanas e a 

distribuição política do poder se confundiram na história recente. Numa leitura etno-

linguística e racial da política angolana, é comum ligar-se o MPLA à região dos 

Mbundu, falantes do quimbundo, e ao segmento populacional dos mestiços. A UNITA, 

por sua vez, é normalmente associada aos Ovimbundu, falantes de umbundu, a maior 

etnia em Angola. A acirrada disputa entre os partidos foi responsável por décadas de 

guerra civil, no país, após a conquista da independência em 1975. 

A parábola milenar, no que se refere à doutrina cristã e sua epistemologia, pode 

não ajudar a compreender o moderno caso angolano narrado, posto em paralelo pela 

comparação intertextual. Ao contrário, neles confrontam-se religião e política, crença e 

ideologia. No entanto, se rumarmos pelo plano alegórico – entendendo, com Benjamin 

(1984, p.247), que “a alegoria se instala mais duravelmente onde o efêmero e o eterno 

coexistem mais intimamente” –, conseguiremos pistas luminosas sobre os amigos 

angolanos lidos na eternidade bíblica. A fraternidade sugerida entre membros de 

partidos e etnias diferentes (além de considerar o “purismo” étnico de um versus a 

mestiçagem de outro) é simbólica, num país cujas tradições ameaçaram, por vezes, a 

unidade política nacional. A “briga de irmãos” pode ser uma poética imagem para 

definir, por exemplo, as guerras civis cessadas em 2002.  

Há, igualmente, uma reiteração implícita da diferente noção de família, em 

África, a conflitar com o conceito ocidental, algo discutido mais amplamente em 

“Shakespeare ataca de novo”. O afeto dos amigos angolanos é, na ficção e na realidade 

local, um laço de caráter familiar (vale dizer, um sentido perfeitamente legível aos 

brasileiros, que fazem multiplicar por aqui “tios”, “primos” e até “irmãos”). Mais uma 

vez, a opção autoral pela criação de um encontro que escapa ao controle da tradição, a 

dividir em subgrupos uma nação livre para relações afetivas de toda ordem, é defendida 

pelo narrador-argumentador (o negrito, aqui, marca outra designação que vem somar 

aos comentários anteriores sobre a personalidade narrativa), que afirma:   
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[...] revelo sem qualquer espécie de pudor a minha preferência por personagens 
resultantes de encontros e cruzamentos espúrios, que se recusam a permanecer 
apegados aos lugares onde as suas raízes foram pela primeira vez lançadas ao chão, 
mas, antes pelo contrário, as espalham pela terra angolana inteira, disseminando assim o 
profícuo sonho de uma angolanidade aberta e dinâmica, para a infelicidade geral dos 
que acreditam na existência de uma suposta “psicologia étnica” e numa identidade 
baseada no sangue e não na cultura (quem duvidar que tais abencerragens sejam reais, 
veja o Jornal de Angola do dia 29 de janeiro de 2001, página 9, ao alto) (MELO, 2001, 
pp. 158-159). 
 

O posicionamento ético, a postura opinativa e a utilização de referências 

jornalísticas são as marcas de um narrador que, em nome do seu criador (com 

minúscula), se compromete com o mundo representado. A revelação da sua 

“preferência”, no arranjo ficcional, é a confissão de um desejo por aquilo que a 

literatura contemporânea pode projetar como nação desejada. O compromisso de 

defender ficcionalmente o “sonho de uma angolanidade aberta e dinâmica” se confirma, 

ao final do conto, quando o que seria o triste fim de Caim e Abel é substituído por um 

desfecho que foge ao trágico, bem como se deu com Shakespeare no conto discutido 

anteriormente. Anos após a briga que os separou, marcada por ódio e repulsa, assim é 

narrado o reencontro de Chicolomuenho e Ximutu: 

 
O reencontro dos dois acabou por ocorrer um dia qualquer, já na virada do 

século, mas peço encarecidamente que isso seja considerado um mero acaso, sem 
qualquer significado simbólico especial. [...] 

Quando se encontraram, talvez já estivessem cansados de mais, depois de todas 
as experiências por que passaram, por se terem odiado tanto (vinte e cinco anos pode 
ser pouco para um país, mas parece uma eternidade para qualquer indivíduo, sobretudo 
em Angola, onde a esperança média de vida é de 42 anos), pois o facto é que, para a 
surpresa colectiva dos presentes, encaminharam-se um para o outro como se 
impulsionados de repente por uma poderosa mola e, enquanto cada um deles gritava o 
nome do outro, abraçaram-se energicamente, sacudiram os braços um do outro, 
voltaram a abraçar-se, bateram-se mútua e efusivamente nas costas, sem cessarem de se 
nomear, como se a enfática invocação do nome do outro tivesse o condão de apagar 
tudo o que tinha ocorrido entre eles no último quarto de século (MELO, 2001, pp. 166-
167). 

 

Antecipando o fim da guerra civil, o conto publicado em 2001 promove a paz 

entre MPLA e UNITA, em um gesto de reconciliação entre dois amigos separados 

política e ideologicamente. Ironicamente, para além da redenção que a cena apresenta, a 

propor na ficção as “pazes” que eram esperadas na vida nacional, lê-se uma banalização 

das divergências partidárias com a “política do tapinha nas costas”, popularizada em 

solos brasileiros. Em poucos lugares no mundo se pode entender alianças inimagináveis 

entre opositores políticos, abraços festivos entre inimigos históricos e, incrivelmente, 

mesas de bar que reúnem, para um chopp, ex-torturadores e ex-torturados. Contudo, há 
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sociedades em que um gesto “amigável” entre rivais pode “apagar tudo o que tinha 

ocorrido entre eles no último quarto de século”. 

As novas configurações do poder em Angola e os rearranjos sociais em função 

delas são questões trabalhadas enfaticamente ao longo do livro. Em “O Elevador”, 

primeiro conto apresentado, Pedro Sanga vai ao escritório de Soares Manuel João, um 

ex-camarada na luta pela libertação, hoje, um “Camarada Excelência” (p.10), tratar de 

assuntos de interesse comum, considerando-se o sentido capitalista da palavra grifada. 

Enquanto sobe o elevador, Sanga pensa no sentido da palavra “adaptação”, retirado de 

um conselho dado por sua mulher para que ele tentasse “adaptar-se aos novos tempos, a 

ser mais flexível, enfim, a acomodar-se” (p.10). Paralelamente, o personagem pensa no 

amigo que está prestes a rever, percebendo-o como o tipo verdadeiramente adaptado, e 

se pergunta se ele “ainda continua a comer funje com pão” (p.13), comida típica em 

Angola. Diferentemente do “Caim e Abel” angolanos, separados politicamente no conto 

discutido acima, aqui a separação entre ex-combatentes é puramente ética.  

Ambos estiveram na luta anticolonial, proclamaram a independência, com base 

nos ideais socialistas, e participaram da política nacional, sendo Sanga, ainda no tempo 

narrado, secretário-geral de um Ministério. Soares, no entanto, tirando proveito das 

privilegiadas informações de que dispunha, como ministro, tornou-se um rico 

empresário da economia local. Mais uma vez, a situação ficcional torna-se, em posse do 

narrador, mote para reflexões sobre a sociedade angolana: 

 
Estiveram juntos em todas as frentes, que só não menciono, aqui, por estar consciente (e 
de certo modo acomodado a isso) de que, por um lado, os mais velhos têm uma visão 
cada vez mais romantizada e rarefeita da história (para não dizer interessada ou até 
mesmo, utilizando uma palavra ainda mais dura, interesseira, pelo menos em alguns 
casos) e de que, por outro lado, a juventude não dá a menor importância à mesma, o que 
é lamentável, pois quem não conhece (e não assume) o seu passado torna-se presa fácil 
dos prestidigitadores do presente. Mas o que será amanhã deste país, se os 
autoproclamados herdeiros de fortunas anteriormente inexistentes e todos os 
acumuladores primitivos de capital, os neofundamentalistas, os pseudo-intelectuais e os 
medíocres de toda sorte continuarem a ocupar todos os espaços assim? (p.12) 

 

A ação de Soares se multiplica, na medida em que o narrador o torna parte de 

um grande grupo de “prestidigitadores do presente”, que são os “acumuladores 

primitivos de capital, os neofundamentalistas, os pseudo-intelectuais e os medíocres de 

toda sorte”. É preciso, para combatê-los ou impedi-los, ter uma clara noção da história, 

referência em um background indispensável para a compreensão do presente, contra o 

ilusionismo que ofusca a realidade local. Utilizando-se, uma vez mais, do inesgotável 
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recurso dos comentários, o narrador envereda por uma avaliação que expõe, em alerta, 

duas versões perigosas da relação atual dos homens com a história nacional, uma 

associada aos mais velhos, outra aos jovens, uma recorrência que é, também, metáfora 

de um imaginário: o encontro das tradições locais com a modernidade planetária. É 

necessário, nesse caso, lembrar que esta modernidade não é só resultante de um legado 

dos colonizadores, mas também do incessante contato com o mundo capitalista, via 

globalização de mercado, de cultura e de informação, portanto algo em permanente 

curso. Podemos, assim, entender que tanto a mitificação do passado autóctone como a 

supervalorização de uma cultura global-ocidental são deturpações (ou simplificações) 

na contínua tentativa de definir a cultura angolana/africana. Isso porque, como afirma 

Kwame Anthony Appiah, em Na casa de meu pai (1997), 

 
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, 
afinidades culturais inventadas vêm junto com toda 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 (Op.Cit., p. 243). 

  

A identidade, longe de ser uma aura delimitada e acabada, é um sentido 

movediço, transitório e sujeito a mil e uma deturpações, em função daquilo que se crê 

sobre ela e se compartilha, em nome dessas crenças. No caso angolano, atesta o 

narrador, em nome de seu autor, tanto o passado mítico, quanto o presente de promessas 

neoliberais podem iludir, frente ao espelho, por simplificação unilateral, o indivíduo na 

eterna busca por uma identidade que o defina – e é, nesse caso, impossível resistir à 

antecipada alusão ao personagem de Luandino Vieira, em O livro dos rios (2006), 

metonímia dessa contemporânea nação, a tentar recompor os fragmentos visíveis de 

uma identidade que perdeu, por distopia, a ideia de uma unidade.   

Em “O elevador”, a fragmentação proveniente de uma crise existencial acomete 

de incertezas e duplicidades o narrador, mais do que qualquer outro personagem, algo 

que se prolonga nos contos de Filhos da Pátria, já aqui o dissemos. Tenso entre aquilo 

que narra e o que pensa, a partir do narrado, o enunciador é tentado a fazer seus já 

proclamados comentários, tornando sinuosa uma narrativa que, nas mãos de um 

observador isento, rumaria velozmente ao final. A estratégia, claro, enriquece 

formalmente os textos de João Melo, promovendo um inusitado diálogo entre 

personagens, narrador e leitores (esses últimos, evidentemente, impedidos de se 

manifestar textualmente, mas vivos na apreensão e interpretação daquilo que é dito e, 
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sobretudo, do que não se pode dizer). O exemplo, na citação de um pequeno trecho, 

ajuda a tornar clara essa observação: 

 
Por enquanto, isto funciona!, pensou Pedro Sanga, evitando assim que o narrador seja 
tentado a fazer novos comentários, talvez despropositados, talvez não, a respeito dessa 
expressão, podendo, com isso, ser facilmente acusado de antipatriota (p.13). 

 

Mais do que o narrador-intruso, frequente nas narrativas (neo)realistas, a inserir 

pequenas observações em primeira pessoa durante uma narrativa em terceira, o 

narrador-subjetivo, de João, é uma entidade que ocupa um espaço intermediário entre o 

observador e o personagem, de modo a promover uma concorrência entre narração e 

narrativa, entre narrador e narrado, um duelo absolutamente produtivo e funcional.   

Em outro conto, “O cortejo” (pp. 133-146), gentilmente dedicado “Ao Pepetela” 

(p.133), outro recurso será utilizado para garantir o espaço subjetivo do narrador. A 

cena é de um casamento e os noivos pertencem a duas famílias da elite angolana: a 

família Caposso e a família Ferreira da Silva. Aqui, permitam-nos, um parêntese, a 

exemplo do que faz o escritor que nos inspira, para destacar algo curioso, que nos pode 

fornecer uma pista sobre as ampliações no texto, ou seus ecos, na realidade angolana. A 

sutil homenagem a Pepetela, combinada com a “coincidência” de nomes entre a família 

Caposso, deste conto, e o personagem Vladimiro Caposso e sua família, de Predadores 

(2008), sugere um vínculo provável com alguma personalidade comum aos dois autores. 

Considerando-se a data de publicação do livro de João Melo, sete anos antecipada em 

relação ao romance de Pepetela, e o fato de, nos dois casos ficcionais, fazer-se 

referência a membros da elite local, é de se pensar que houvesse, nessa época, um 

testemunho comum sobre aquilo que verdadeiros Caposso representavam na sociedade 

em que viviam. Mas passemos por isso, porque para a interpretação do conto e seus 

reflexos na realidade, basta-nos o valor das representações. 

Voltemos a pensar no modo como o autor, nas tramas que tecem seu texto, 

conduz a participação do narrador no julgamento daquilo que é narrado. Aqui, 

empenhado mais firmemente em seguir pela via irônica, João Melo engendra a 

participação de dois curiosos observadores a questionar aquilo que presenciavam. 

Conduzindo o cortejo, “os dois belos cavalos elegantemente atrelados à carruagem dos 

noivos começaram a falar entre si e a maquinar um plano diabólico” (p. 137). À parte, o 

narrador ameaça se ausentar de qualquer avaliação, atribuindo aos animais a crítica aos 

personagens da cena, como se pode notar no seguinte trecho: 
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 Ao contrário do narrador, que, segundo dizem alguns, deve manter a frieza 
diante das mais indignas situações, os dois cavalos achavam que o estilo de vida dessas 
duas famílias de novos ricos angolanos (isto continua a ser uma mera constatação e não 
uma classificação e, muito menos, um xingamento) era profundamente ignóbil e, por 
isso, dispensavam-lhes, no seu íntimo, um desprezo absoluto e definitivo (MELO, 
2001, pp. 140-141). 

 

O procedimento, obviamente, apenas reforça o teor reflexivo que compõe a 

narrativa, na medida em que delega a seres irracionais os raciocínios (daí, a ironia) 

sobre o que representam as jovens famílias, na sociedade angolana, em comparação ao 

comportamento das antigas elites que dominaram o país no passado recente. Prossegue 

o narrador, quanto às elucubrações equinas:  

 
O que mais chocava os dois animais, cujo raciocínio tenho vindo a descrever, é 

que, e tal como já foi informado, eram duas famílias relativamente jovens, mas que se 
comportavam muito pior do que os velhos dirigentes, que em 1975 tinham saído das 
matas, compreensivelmente eufóricos, deslumbrados, arrogantes e assustados (pois, 
geralmente, estavam mal preparados), para tomar conta de um país que, na verdade, 
tinham deixado de conhecer. Os erros e os excessos cometidos por essa geração não 
eram nada, se comparados com a voracidade dessa casta de jovens educados, treinados 
e capacitados que, contudo, se foram transformando (não todos, claro) numa elite 
política, económica e social mais discriminatória e insensível do que a anterior  
(MELO, 2001, pp. 141-142). 

 

A sofisticada análise, de cunho histórico, justifica, na ação do conto, a negação 

dos cavalos em cumprir o comando do cocheiro. Dessa forma, os dois promovem uma 

alteração no trajeto casamenteiro, obrigando os ilustres convidados a um passeio pelos 

“muceques” (assim grafado no conto, embora prefiramos “musseques”, na grafia de 

Luandino) e pelos bairros populares de Luanda. Acima desse gesto rebelde dos animais, 

paira uma mensagem autoral às elites locais, já trazidas à cena pelas ampliações 

analíticas dos sábios irracionais: ignorar a periferia não anula sua existência. Pode-se 

maquiar a realidade, embelezando o cenário, pondo embaixo do tapete as mazelas 

sociais, mas isso não alterará os fatos. A proposta de forçar as elites a encararem a 

miséria que decorre de sua exploração, apropriada a qualquer país capitalista, ganha 

contornos mais expressivos em uma nação que, recentemente, conquistou sua 

independência para exterminar a miséria e fazer valer o ideal socialista de equidade na 

distribuição das riquezas.    

Os contrastes sociais (incluindo aí as questões étnicas, raciais, etárias, 

financeiras etc.) revelar-se-ão uma constante, em uma narrativa – pensando, nesse 

momento, o livro como um todo – que projeta ao leitor, em meio a uma coletânea de 
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fragmentos, imagens que podem ajudar a compor algo sobre a complexa angolanidade. 

Em “Natasha” (pp.37-57), a narração apresenta uma discussão sobre a identidade 

angolana dispersa em três enunciações concorrentes, entremeadas de tal modo que uma 

cede voz à outra, sem qualquer anúncio ou preparação, ao longo de um mesmo 

parágrafo, muitas vezes. Os três enunciadores são os seguintes: Natasha, uma jovem 

russa que viaja a Angola por amor; o angolano Adão, seu amado, recém retornado da 

União Soviética; e, além deles, um narrador que, embora não tenha participação ativa 

como personagem, funciona como um entrevistador, na medida em que, dessa vez, os 

personagens tem acesso à sua voz. O resultado é que, neste conto, além de opiniões a 

respeito do que dizem os personagens, partilhadas com o leitor, o narrador participa 

efetivamente dos discursos encenados e, coerentemente, possui uma personalidade 

definida por características físicas e psicológicas. O exemplo a seguir esclarece o 

comentário: 

 
Devo confessar aos leitores, aqui, que, quando conheci Natasha Pugatchova, não 

acreditei, francamente, no que estava a ver. Eram sete horas da manhã e eu regressava a 
casa, depois de ter feito o meu matutino – um requisito pequeno-burguês ao qual aderira 
recentemente, para tentar amenizar essa protuberância que afecta os homens da minha 
idade e que é chamada, carinhosamente, de “barriga de cerveja” (pp.39-40). 

 

Mantendo-se na categoria dos narradores-observadores, por não ter 

envolvimento direto no desenrolar dos acontecimentos narrados, esse narrador se 

personifica com um corpo farto e olhos que admiram a personagem que desfila à sua 

frente. Debatendo com ele, uma jovem russa tenta entender os angolanos a partir da 

convivência com Adão, um homem negro, nascido em Angola, mas criado “na União 

Soviética desde os [s]eus onze anos de idade” (p.42). Regressado a África, há pouco 

tempo, depois de dezessete anos na Rússia, o jovem Adão Kipungo José tenta 

familiarizar-se com a tal africanidade com a qual sempre fora identificado, a afirmar, 

por exemplo:  

 
Dizem que o meu pai era caçador, mas, francamente, não faço a mínima ideia acerca 
dele!... Ainda hoje, quando me falam nas tradições africanas, eu não deixo de fazer coro 
– sempre com a maior convicção e veemência possível! –, pois sei perfeitamente que 
isso me pode ser útil, mas a verdade é que não percebo nada desse assunto. É por isso 
que ficava altamente chateado quando passava na rua e os russos me chamavam negro, 
macaco e outras coisas do género; vingava-me – é o termo – fodendo-lhes as 
mulheres!... 

Fanon explica... 
Fa... quê?! O mais-velho está mesmo fora do contexto!... (p. 42). 
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No trecho, em que é possível notar o caráter dialógico componente da narração, 

a estranheza do personagem a respeito das tradições africanas marca não apenas o 

desacerto entre jovens e mais-velhos acerca da africanidade (algo já discutido neste 

trabalho, relativo a outros contos do livro), mas também revela o modo como a 

experiência internacional dos meninos enviados à URSS, por conta das relações 

revolucionárias, em parte, os “expatriou” culturalmente. Adão é obrigado a encarar a 

sua africanidade não por própria percepção – e essa é uma segunda discussão presente 

no trecho citado –, mas pelo olhar de outros (que ele reconhecia como iguais) a rejeitá-

lo por estereotipagem. Em cima dessa realidade discriminatória – que submete à 

violência, física ou verbal, negros em diversos países – é que o narrador-pesquisador 

busca a cumplicidade com os leitores iniciados nos estudos culturais. Embora não 

aprofunde a questão, não encontrando, para tal, eco no personagem em diálogo, a frase 

“Fanon explica” deixa a pista para a implícita citação. O filósofo antilhano Franz Fanon, 

entre muitas afirmativas sobre o racismo, como instrumento da colonização, defende 

que: “Não é possível subjugar homens sem logicamente os inferiorizar de um lado a 

outro. E o racismo não é mais do que a explicação emocional, afectiva, algumas vezes 

intelectual, desta inferiorização” (FANON, 1980, p. 44). 

O personagem Adão, em “depoimento” ao narrador, prossegue suas análises 

antropológicas, a partir das referências advindas das trocas culturais com sua parceira 

afetiva. Quando, durante um ato sexual, ouviu-a pronunciar “África, África”, revelou ao 

entrevistador (e a nós, leitores): “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” (p.43). O comentário é uma resposta a um imaginário 

internacional (na verdade, um preconceito) sobre uma suposta unidade africana, 

promovendo confusões que já acometeram certas personalidades, que, em discurso, 

referiram-se ao continente como um só país, mas, aqui e agora, não nos convêm os 

detalhes. Prossigamos... 

Como contribuição às reflexões sobre a angolanidade e/ou a africanidade, a 

amante russa, em sua parte nas conversas com o narrador, afirma que o amado tinha 

uma dificuldade imensa em cumprir horários e, quando questionado a respeito, 

respondia: “É uma questão de ritmo, querida! Ou melhor, de utilização do ritmo... Nós, 

africanos, usamos o ritmo de outra maneira. Para já, reservamo-lo para momentos 

especiais: a festa e o amor” (p.45). O arranjo dialógico entre os personagens, 

entremeado pelos comentários do narrador, fornece ao leitor o panorama tenso da 
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angolanidade, não apenas pela diversidade que a compõe, mas também pelos “mitos” – 

retomando, aqui, as ideias supramencionadas de Appiah – que lhe são atribuídos, por 

internas e externas impressões. Enquanto Natasha, a estrangeira, insiste em proclamar a 

tal africanidade do parceiro; o angolano rejeita e, ao mesmo tempo, ratifica essa noção 

de uma África inteira – o paradoxo é comum, por sinal, a nós, estudiosos da cultura 

“africana”. Da mesma forma, ela procura nos laços culturais do parceiro (embora ele 

tenha sido parcialmente criado na Rússia) as explicações para o seu bom desempenho 

sexual, seu atraso nos compromissos, seu temperamento festivo, quando verbaliza 

afirmativas como esta: “Tenho de reconhecer, entretanto, que o Adão, além de um 

amante especial, era também um farrista incansável. Ah, você acha que isso é defeito e 

não virtude? Mas você é angolano ou não é?” (p.45) No contraponto com a percepção 

do narrador angolano (por isso, era necessário personalizá-lo), sopram os ares de uma 

dúvida, pertinente às discussões sobre cultura e raça: pode-se atribuir características 

comportamentais tão definitivas a toda uma nação? E, nesse caso, considerando-se a 

formação estrangeira do personagem Adão: pode-se atribuir características 

comportamentais tão definitivas a toda uma raça? A resposta do narrador é certeira: 

“[E]ssa noção, digamos assim, biológica da cultura causa-me arrepios...” (p.46) 

Uma questão nodal da angonalidade que alicerça os contos de Filhos da Pátria 

é, evidentemente, a ideia da negritude (ou da negrura33, segundo Fanon), como critério 

de distinção social, ou mais que isso, de autenticidade nacional. Em “O efeito estufa” 

(pp.59-71), o estilista angolano Charles Dupret, ironicamente, de nome afrancesado, 

repete frequentemente: “Angola é um país de pretos!” (p.59). Além de proferir, a partir 

da sentença, essa tal pureza racial e cultural angolana, o estilista revela-se, em casa, “um 

ditador” (p. 63), a decretar, dentre outras limitações, a proibição do consumo do 

bacalhau, por não ser um peixe autenticamente angolano. A maior contradição, 

arranjada no texto, entre as ideias puristas de Charles e sua conduta (além de seu nome) 

estão na própria criação artística. Sobre isso, revelará o narrador, em meio a uma 

sequência de parágrafos que se seguem como um imenso parêntese entremeando a 

narrativa, trechos de uma investigação sobre o estilista feita por um jornalista que era 

uma espécie de seu opositor: 

 

                                                
33 “O colonizado se fará tanto mais evadido de sua terra quanto mais ele terá feito seus os valores 
culturais da metrópole. Ele será tanto mais branco quanto mais tiver rejeitado sua negrura...” (FANON, 
1979, p.12) 
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34(Posso revelar, prolongando o parêntese, que, na investigação que fiz para lhes poder 
contar esta história, tive alguma dificuldade em destrinçar os factos do que eram 
simplesmente as intrigas e calúnias do jornalista contra Charles Dupret. O material mais 
interessante foi, sem dúvida, uma entrevista com um historiador que demonstrava, por 
a+b, que os trajes apresentados pelo estilista como a prova insofismável da 
autenticidade do seu estilo não passavam de imitações de trajes de origem árabe, que se 
espalharam ao sul do Sudão depois de séculos e séculos de trocas (p. 68). 

 

O comentário do narrador sugere o quão contraditório é, no universo africano 

pós-colonial, em que se assume a inevitável mestiçagem entre a cultura autóctone e a 

europeia, erguer o estandarte da pureza étnica, cultural ou racial. As ideias, postas na 

narrativa, se afinam com aquilo que Appiah pensa a respeito de uma arte “vendida” 

como tradicional africana, mas que, segundo ele, melhor seria descrita como 

neotradicional, na medida em “que é tradicional por usar técnicas efetiva ou 

supostamente pré-coloniais, mas que é neo [...] por ter elementos reconhecidamente 

provenientes do colonial ou do pós-colonial como referência” (APPIAH, 1997, p.207). 

Ou seja, nem mais aquilo que se vende como tradicional escapa aos riscos de uma 

mitificação do passado e de uma contaminação de culturas entendidas como “externas”.  

Em outro conto do livro, a ideia sobre raça assume um aspecto diferente, 

significativo para a história e a cultura angolanas. A trama de “O homem que nasceu 

para sofrer” (pp.73-95) gira em torno de José Carlos Lucas, um operário de uma 

petrolífera, que, nos dias atuais, ou seja, em tempos pós-coloniais, ainda permanece 

sendo vítima do racismo, tendo sido preterido por um português para ocupar um cargo 

de chefia em uma multinacional. A questão, além de reiterar a discriminação aos negros, 

instrumento de opressão colonial contra as populações locais, destacando-a como algo 

perene no mundo, aponta para uma continuidade de um processo colonialista que não 

cessou com a independência política. Através das multinacionais, a colonialidade 

sofisticou e ampliou seus recursos, para apontar armas menos visíveis às populações 

mais pobres em todo o mundo, ratificando estratégias de dominação de cunho racista –  

lembrando, aqui, o mencionado pensamento de Fanon a esse respeito. 

Os dois contos são complementares para uma discussão, no “continente negro” 

(as aspas marcam um modo de denominação que não nos pertence), sobre aquilo que 

Appiah chamou categoricamente de “racialismo” (1997, p.33). Em nossas próprias 

palavras, o que o teórico ganês define com o vocábulo é a crença, de alguns, de que as 

                                                
34 O parêntese “em aberto” é parte de um fragmento do conto em que há alguns parágrafos inseridos 
(pp.67-69) como um grande parêntese do narrador em relação à história narrada. Para marcar esse trecho, 
o autor insere parênteses antes de cada um desses parágrafos, mas só irá fechá-los ao final.   
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raças são distintivas no sentido cultural e identitário. O contraponto entre os tratamentos 

relativos ao tema nos dois contos marca a complexidade da questão na África e em todo 

o mundo. Se é verdade que diferenças raciais existem, na medida em que ainda são 

feitas de modo preconceituoso, em todo o mundo, privilegiando grupos assentados no 

poder há séculos (como revela o personagem José Carlos); também se deve atentar para 

o fato de que não se diferenciam grupos sócio-culturais com base na cor dos indivíduos, 

com fictícias categorias limítrofes entre negros e brancos, de modo exclusivista (já 

discutimos a questão, em Angola, nos Estados Unidos e no Brasil), porque os códigos 

culturais, incluindo a língua, são invisíveis, logo, não se distinguem por cores (daí a 

ironia da sentença de Charles Dupret).  

Esta polêmica da questão racial é a tônica no conto “Ngola Kiluanje” (pp. 97-

115), no qual o autor corajosamente põe o dedo na ferida desse tema tão delicado e 

marcante para a sua sociedade. Para encenar, no palco principal, tal discussão, João 

Melo engendra um sofisticado arranjo estético, uma perfeita armadilha, usando seu 

termo, já aqui referido. Um narrador-personagem inicia o conto, a relatar suas 

peripécias como amante e representante da cultura africana. Diante do interesse de sua 

namorada pela figura mítica de Ngola Kiluanje, representante das profundas tradições 

angolanas, ele momentaneamente assume tal papel, no jogo dos prazeres sexuais. 

Jussara, “uma mulata brasileira, filha de índia com preto” (p.97), deseja se relacionar 

com aquele que lhe remete às origens étnicas e, sendo assim, pede ao amante angolano 

que assuma fantasiosamente tal personalidade. Subitamente, esse narrador surpreende 

os leitores com a declaração: “sou branco e sou angolano” (p.98) e prossegue, 

afirmando: “Naturalmente, como angolano, embora branco, conheço a história de Ngola 

Kiluanje – aliás, eu é que falei à Jussara nessa figura –, mas nunca tive a necessidade de 

adotar esse ou qualquer outro nome para assumir minha identidade angolana” (p.98). 

A cena se destaca como o nódulo de uma idéia difusa (e difundida) sobre o 

quanto a raça pode ou não ser significativa para denotar sentidos culturais. Uma mulata 

brasileira busca encontrar uma ascendência cultural no contato com um angolano, mas 

precisa que ele se fantasie de homem negro para que ela o perceba como representante 

de sua cultura “de origem”. Ele, por outro lado, percebe sua identidade angolana 

“subcutânea”, mas entende o fato de a pele negra ser entendida como bandeira da 

angolanidade, o que lhe obriga a usar a expressão concessiva para proferir na mesma 

sentença os adjetivos “branco” e “angolano”. Na sequência, então, se justifica com a 

seguinte (e ampla) reflexão:  
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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 ou criados em Angola não 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, 
inclusivamente, lutaram de armas na mão contra o colonialismo (o que não é o meu 
caso, pois já não sou dessa geração). Além disso, afirmar que todos os brancos que se 
foram embora após a independência não se assumiam como angolanos é, 
reconhecidamente, simplificar a história (como justificar, então, a fuga do país de 
milhares de angolanos de todas as raças, mas a maioria pretos e mulatos, a partir da 
segunda metade dos anos 80?). De igual modo, e pensando bem (a comparação com 
outros exemplos históricos pode ser um bom método para isso), tenho dúvidas se é 
mesmo o povo que não aceita que os brancos também possam ser angolanos ou se não é 
apenas uma meia dúzia de oportunistas que o instiga a ter sentimentos racistas (MELO, 
2001, pp. 98-99). 

 

A engrenagem desse conto de João Melo (pensando na “casa de máquinas”, 

sugerida por Adorno) se revela mais complexa e sofisticada, quando entra em cena a 

voz de outro narrador, a amplificar as reflexões daquele que era também um 

personagem, entremeando referências que nos obrigam, como leitores, a sair do terreno 

da ficção e pensar a questão como pesquisadores ou, pelo menos, observadores do que 

se passa na cena sociocultural e histórica angolana: 

 
(O narrador-autor tem de pedir ao narrador-personagem, aqui, que não se 

esqueça do que tem para contar. Acontece que me acabo de lembrar de um conhecido 
defensor dos direitos humanos local que abomina mortalmente o facto de certos autores 
escolherem brancos para serem os principais protagonistas de suas histórias, pois isso, 
segundo ele, é um despudorado atentado à nossa autenticidade. É claro que, a isso, eu 
poderia opor alguns comentários levemente provocatórios, como, por exemplo: a 
verdadeira autenticidade angolana é khoisan e não bantu; os brancos chegaram a 
Angola antes de alguns grupos bantus, como os ovimbundus; o maior escritor angolano 
nasceu numa buala portuguesa chamada Lagoa do Furadouro... Uma vez que eu prezo 
muito pela minha integridade literária, para não falar da física, deveria, talvez, retirar 
imediatamente tudo o que acabei de escrever, mesmo correndo o risco de rasurar a 
história – se gente muito mais responsável do que eu já o fez, por que não haveria eu de 
fazê-lo igualmente, sobretudo se se tratasse de salvar a minha própria pele? –, mas 
como olvidar a famosa sentença de Neto, segundo a qual Angola “é uma encruzilhada 
de civilizações e de culturas”? (p. 100). 

 

O narrador-autor desafia a canônica distância estética e se insurge, no palco da 

ficção, contra os defensores da tradição. É preciso acrescentar, ao que o primeiro 

narrador já alegara, como o fato de homens brancos terem seguido com armas na luta 

pela soberania angolana, alguns “comentários provocatórios”. É necessário, por 

exemplo, questionar as migrações dos grupos étnicos africanos, sua luta pela posse da 

terra, independentemente da chegada portuguesa a Angola. É importante destacar 

Luandino Vieira, branco nascido na Lagoa do Furadouro, no cenário literário angolano. 
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É mister lembrar as palavras de Agostinho Neto sobre a mestiça formação populacional 

e cultural de Angola. Um narrador-personagem, marcado pelos limites do tempo e do 

espaço diegéticos, não poderia dissertar amplamente sobre uma questão que exige 

irrestritas reflexões, a extrapolar o plano ficcional. 

Identificado como um supra-narrador, esse denominado “narrador-autor” 

percorrerá todos os contos do livro, a lhe conferir certa coesão textual, própria de uma 

obra completa, que não esconde a sua “unidade”. Mesmo em contos como  “Tio, mi dá 

só cem” (pp. 27-36), no qual o narrador-personagem é um menino de rua, e “O feto” 

(pp. 147-155), cuja enunciação é dada a uma prostituta, as palavras autorais estão 

penetradas nas vozes dos personagens, em “análises sociológicas” que enriquecem as 

declarações que os mesmos fazem sobre as condições precárias de suas vidas, em 

contraste com a situação dos privilegiados. Como orquestrador das vozes que compõem 

as narrativas, esse “narrador-autor” imprimirá personalidade àquele que é responsável 

pela seleção dos “filhos da pátria” reunidos no livro. O sujeito que pensa sobre o 

narrado sobreviverá à obra, na medida em que poderá ser lido novamente, em 

narrativas que virão. 

 

2.2. Alguma coisa está fora da nova ordem mundial35 
 

Praticamente uma década depois do lançamento de Filhos da Pátria, João Melo 

publica O homem que não tira o palito da boca (2009), outra coletânea de contos. Os 

anos que os separam são significativos, tanto para a progressão de certos procedimentos 

estéticos, aqui apontados, como para a renovação dos valores ficcionalizados, 

representativos da sociedade angolana. No plano formal, podemos antecipar, o que se 

evidenciará ao longo das análises, que a estratégia de composição do narrador intruso do 

primeiro livro é, agora, intensificada de modo (digamos) despudorado. 

Metaforicamente, afirmaríamos que o narrador-autor, que acenava da coxia, resolveu 

assumir o palco principal. Já do ponto de vista simbólico-axiológico, o que se vê neste 

livro é uma Angola a buscar espaço (ou tentar sobreviver) em meio ao franco e irrestrito 

processo de globalização, com enganosas promessas neoliberais, e os reflexos deste 

novo mundo na percepção identitária nacional. O mundo invade o livro desse autor, não 

                                                
35 Adaptação dos versos “Alguma coisa está fora da ordem / fora da nova ordem mundial”, extraídos da 
música “Fora de ordem”, de Caetano Veloso. 
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por reflexo de suas excursões internacionais, mas porque se tornou necessário 

representar as inevitáveis aproximações globalistas (reais e virtuais) a provocarem, de 

fato, novos sentidos invasivos na cultura local. 

O conto que dá título ao livro (pp.11-20), primeiro na ordem de publicação, é 

exemplar para a defesa do que acabamos de afirmar. O personagem representado – 

diferente dos tipos que, antes, compunham os filhos da pátria – é um homem sem 

identidade, alguém que sobreviveu apartado da “cena literária universal” (a expressão é 

do próprio narrador, p.12), pois “jamais foi identificado em nenhum relato literário 

produzido pela humanidade desde os primórdios” (p.11). A explicação sobre a 

amplitude do conceito de universalidade, usado para proclamar tal afirmativa, adensa 

pelo ramo ficcional da pesquisa científica: 

 
Apenas para que conste, mergulhei, para isso, na rica, prolixa e injustamente 

desconhecida literatura oral dos povos hoje chamados periféricos, pois sempre 
desconfiei do juízo segundo o qual a história da literatura universal começa com os 
Gregos. Não deixei de lado, inclusive, a gloriosa oratura angolana, pois, embora 
também aspire a interagir – digamos assim, para não levantar suspeitas – com o 
mercado global, continuo a dar importância merecida ao lugar (e ao tempo) a que 
pertenço (p.12). 

 
O paradoxo entre o global e o local na “cena literária universal” e a necessidade 

de representação de um homem sem lugar, nesse espaço de trânsito, são as primeiras 

pedras, anunciadas no princípio do livro, do caminho a ser percorrido ao longo dos 

contos que seguem. Em “Porra” (pp.21-28), nas páginas consecutivas, a expressão-título 

é repetida à exaustão pelo mais-velho Zacarias, personagem principal da narrativa, 

expressando múltiplos sentidos de indignação em relação à realidade que lhe salta aos 

olhos. Ao seu lado (já não diríamos acima dele), o narrador-observador toma para si 

algumas de suas sentenças, mas as refuta, num jogo irônico, a dizer: “Quem disse isso, 

claro, não fui eu. Aliás, ninguém disse” (p.21) e “Mais uma vez não fui eu que proferi 

essa frase plena de agonia” (p.22). Assim, faz por revelar as tensões, vivas na 

arquitetura textual, entre as entidades “personagem”, “narrador” e (até) “autor”, este 

ente oculto, como revela o trecho abaixo:   

 
[...] ser narrador não é fácil. Somos malvistos por toda a gente. Uns pensam que temos 
alguma coisa a ver com o autor, quando este, regra geral, não passa de um pobre 
coitado, como é o meu caso. Eu bem tento explicar que, quando escrevo, sou possuído 
por algum espírito que apenas deseja a minha desgraça, mas ninguém acredita na minha 
inocência. Outros juram a pés juntos que eu, cobardemente, tento esconder-me atrás das 
personagens (p.22). 
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Apoiado no recurso discursivo de negar aquilo que está a fazer, o narrador 

rejeita sua aproximação com o autor, no entanto assume-se parte dele, ao afirmar “como 

é o meu caso”, referindo-se à qualidade dos autores, ou “quando escrevo”, a expressar 

uma mecânica da composição autoral e não da enunciação narrativa. A confusão é 

intencional, na medida em que o efeito torna dispersa, entre as três entidades citadas, a 

enunciação das sentenças indignadas. É uma confirmação da ideia desapropriatória de 

tais frases – ideia essa defendida no início do texto, através da afirmação de que 

“ninguém [as] disse”, como citamos no parágrafo acima –, no sentido de que elas 

poderiam ser ditas por qualquer um.  

O trançado enunciativo será produtivo, adiante no texto, quando o objeto das 

indignações atingir a realidade angolana. Pensando sobre a política nacional, Zacarias 

será implacável na proliferação e nos desejos “de soltar os seus célebres porras” (p.26). 

Conta o narrador da revolta do personagem “quando soube, alguns meses depois da 

independência, que o seu novo director seria um antigo servente da repartição onde 

trabalhava” (p.26) e, anos depois, “[q]uando a aventura socialista foi substituída pela 

chamada democracia e pelo capitalismo, começou a desconfiar dos novos discursos, 

pois, por detrás deles, via as mesmas máscaras de sempre” (p.26). Prosseguindo na 

cronologia nacional e, na progressão de sua irritabilidade, observa que “perante o caos 

generalizado que se instalou no país, achou que estava tudo perdido, definitivamente” 

(p.26). As análises subjetivas do personagem ecoam ou resvalam para o narrador e, 

consequentemente, para um autor virtualmente nele depositado, na medida em que 

foram, desde o início, tramados em uma só malha textual. 

O livro segue e, na sucessão dos contos, notar-se-á que em nenhum deles o 

narrador abdicará de sua presença, no sentido de marcar um ponto de vista que ora 

confirma, ora ratifica aquilo que os demais sujeitos da ficção afirmam. Em “A Virgem 

Maria do Sambila” (pp.29-37), por exemplo, as primeiras linhas evidenciam essa 

vocação do narrador para a intromissão: “Kimpa Vita dizia que Jesus Cristo era negro e 

tinha nascido em Mbanza Congo. Ninguém sabe” (p.29). Como em um confronto com 

os personagens, e com a vantagem da palavra final, o narrador assume o protagonismo 

e, em muitos momentos, chega a se empossar como juiz das cenas por ele apresentadas. 

Contando sobre a aparição da Virgem no Sambila e a coincidência daquele ser o bairro 

em que o presidente nasceu, o que talvez justifique o interesse imobiliário pelo sítio, o 

narrador afirma de modo irrefutável: “Mas nada indica, em absoluto, que haja qualquer 

relação entre essa ocorrência extraordinária e o surgimento da Virgem Maria no referido 
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bairro” (pp.29-30). O modo taxativo com que defende sua opinião não é um rompante 

isolado, é a tônica de um maestro indiscreto que, de modo teatral, veio assumir o 

comando da orquestra. Ao longo das execuções narrativas, prosseguindo com a 

metáfora musical, será possível reconhecer aquele que, à frente, coordena os 

instrumentos, sendo também parte do espetáculo da angolanidade. 

As noções sócio-culturais, articuladas de modo a promover uma compreensão da 

identidade nacional, ainda são o motor destas narrativas, embora o foco da observação 

tenha dispersado, em relação ao que movia as narrações de Filho da Pátria. A questão 

da autenticidade angolana, a partir de critérios étnicos, culturais e raciais, por exemplo, 

percebida como um alicerce no primeiro livro, ainda movimenta as ações e reflexões 

deste novo livro, mas já não ocupa o centro das preocupações que o sustentam. Ainda 

assim, quando são referidos, tais critérios se mostram envoltos em novas reflexões ou 

abordagens, próprias de um ambiente no qual os sentidos das raízes e fronteiras 

nacionais parecem fluidos e diluídos, pensando com Bauman (2000). Como claro 

exemplo dessa afirmação, podemos mencionar o modo como a noção de raça (muito 

menos problematizada neste livro) é discutida no conto “Um angolano especial” (pp.39-

52). 

O executivo Rui Jordão, filho de um ex-funcionário público nos tempos 

coloniais, profere uma afirmativa polêmica, ao argumentar sobre sua diferença em 

relação ao discurso da angolanidade, o que justifica o título do conto: “Por exemplo, eu 

sou preto, mas, no período colonial, jamais fui vítima de qualquer manifestação de 

racismo” (p.42). A sentença, de fazer tremer qualquer defensor da política nacional e 

com poder de arrepiar os movimentos negros em todo o mundo, funciona perfeitamente 

como peça desarticuladora de um dos pilares mais seguros da identidade local 

imaginada – “roubemos”, aqui, o adjetivo de Anderson (2007). Sem qualquer vocação 

ou temperamento para análises sociológicas, o personagem não será capaz de 

aprofundar a discussão, no entanto contará com a triunfal entrada do seu narrador: 

 
Esta afirmação, embora proferida pela personagem, é tão perigosa que carece de 

alguns esclarecimentos. É preciso reconhecer que, no plano individual, houve muitos 
casos em que o preconceito racial não se fez sentir. Mas não se pode esquecer que, 
como sistema, o colonialismo era intrínseca e necessariamente racista (p.42).  

 

A diferença entre a experiência subjetiva do racismo e a constatação de um 

sistema racista é o cerne para se pensar a problemática angolana (e também brasileira), 

muitas vezes difícil de ser acompanhada por um estrangeiro, entre haver e não haver 
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racismo no país. Eivado de um espírito científico, esse narrador (bem acompanhado por 

um autor que é também pesquisador) acaba por destrinchar, embora sem concluir, um 

nó sociocultural, em que se observam, paradoxalmente, a proliferação de mulatos e de 

uma cultura mestiça, de um lado, e a necessidade de discussão sobre espaços (como as 

cotas) raciais, do outro: facetas aparentemente inconciliáveis de uma mesma nação. 

Essa é – oficializemos, aqui, o laço Brasil-Angola – uma vibrante e contraditória 

engrenagem de nossas identidades, calcadas na movediça idéia da mestiçagem, uma 

particularidade que nos difere dos norte-americanos e dos europeus. 

O laço brasilangolano que acabamos de ajustar poderia ser apenas fruto de um 

ato de leitura, dada a liberdade interpretativa que é propriedade da percepção. Contudo, 

para nosso deleite, o próprio autor promove explicitamente essa aproximação em 

“Madinusa” (pp.53-), conto que, defendemos aqui, sintetiza o salto que este livro 

representa em relação a Filhos da Pátria. Atentemos para as primeiras frases do texto, 

indicativas de uma nova forma em que, aqui, se pensa e se expressa (ou se representa) a 

angolanidade:    

 
Esta estória não aconteceu em Angola, mas no nordeste brasileiro. Antes de me 

perguntarem porquê que um simples escritor angolano escreve uma estória ocorrida 
num país tão extravagante como o Brasil, lembrem-se dos escritores americanos que 
escrevem sobre a Tailândia, os franceses que escrevem sobre o México ou os 
portugueses que escrevem sobre a China, depois de uma estada de dois meses em 
Macau, a expensas da Fundação Oriente. A cena (etimologicamente falando) agora é 
global, topam? (p.53).  

 

A cena global narrada por um escritor angolano – que assim se apresenta, 

dispensando a cerimoniosa figura do narrador – é, simbolicamente, a oficialização da 

sua presença no cenário da literatura “universal” (as aspas, aqui, marcam a nossa 

desconfiança, diante do difundido termo, de que possa haver algo que se aceite como 

uni-versal). Essa projeção do escritor local ao cânone global revelar-se-á metonímica, 

na medida em que se junta a esse escritor toda uma nação “recém-admitida” no cenário 

mundial, embora muitas vezes por ele esquecida. Evidentemente, do ponto de vista 

puramente geográfico, parece um contrassenso essa inclusão tardia do angolano no 

mundo. Como, no entanto, a geografia dos mapas cartográficos não se legitima sem 

uma política (e uma economia) que o defina(m), é compreensível a sentença, apoiada na 

observação de que há, recentemente, um notável interesse mundial pela história, pela 

cultura e, sobretudo, pelo mercado consumidor africano.  



 93 

Fazer parte do Globo, no entanto, não significa depositar nele todos os créditos 

daquilo que entendemos como componentes da nossa identidade. Em outras palavras, 

queremos dizer que a globalização não tem o poder de nos reportar culturalmente a um 

“elevado” posto de onde podemos (ou nos limitamos a) falar em nome de toda a 

humanidade. No fundo, quando americanos falam em nome dos tailandeses; franceses, 

no lugar dos mexicanos; portugueses, como se fossem chineses; ou angolanos, sobre 

brasileiros, usando as apropriações reveladas no próprio conto, todos falam não do 

mundo (aí talvez fosse interessante utilizar, ironicamente, o termo universo), mas do 

modo como o mundo pode ser visto a partir da sua casa, pensando com o que Néstor 

Canclini chamou de “globalização imaginada” (2003). Mais do que unir culturas, a 

globalização une discursos particulares sobre a ideia de uma cultura global. E, é claro, 

na medida em que as vozes se encontram de forma mais próxima e intensa, as 

inevitáveis trocas culturais se dão de modo igualmente intensificado – respeitando, é 

claro, a regra geral da política global que define, para alguns discursos, mais poder e 

alcance em relação a outros.  

Autorizado, então, a acessar a rede mundial, o narrador-escritor angolano passa 

a relatar o nascimento e vida da jovem brasileira Madinusa:  

 
Resultado de um ardente mas fugaz momento de prazer – dizer “foda” poderia ser mal 
acolhido... – entre Maria Aparecida, brasileira, nordestina, mulata, dona de umas ancas 
perfeitas, seios volumosos, bunda levemente empinada, mas sem exagero, olhos claros e 
boca insinuante, sempre pintada de vermelho, prostituta, enfim, um verdadeiro 
estereótipo, com Peter Simpson, negro americano, magro, baixo, mecânico da Força 
Aérea dos United States of America, este último, contudo, jamais chegou a conhecê-la. 
Como recomendado pelos manuais de instrução da Força Aérea americana, ele 
conheceu, bíblica e apressadamente, Maria Aparecida (o coito demorou exactamente 
dois minutos e meio, num sofá localizado nos fundos da buate onde ela trabalhava) e 
não voltou a olhar para trás (pp.54-55).    
 

O encontro cultural encenado por João Melo, em terras brasileiras, é, numa 

macroleitura, a metonímica relação imperialista, vigente no mundo, sob a qual se 

invadem e se exploram (“dizer ‘fodem’ poderia ser mal acolhido”) os territórios do 

terceiro mundo e seus povos. O dilatado conceito de colonialidade, discutido por 

teóricos como Quijano (2005), Canclini (2003) e Mignolo (2003) – a pensar, a respeito 

da América Latina, aquilo que se aplica à África e outros cantos –, permeia as relações 

que correm, sub-repticiamente, na estória narrada. Um americano, em “missão 

civilizatória” (p.55, as aspas da citação também valem para deflagrar ironia) usa e abusa 

do corpo local, por mero desfrute, e não olha para trás para medir as consequências do 

seu ato. Nas circunstâncias armadas no conto, essas se resumiriam, materialmente, no 
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nascimento da pequena Madinusa, cujo nome registra uma paternidade estrangeira, uma 

homenagem, por assim dizer. 

O imperialismo, contudo, não se limita ao nascimento da menina, nesse conto. O 

grande coito ainda está por vir, com a chegada triunfal, na história e na vida de 

Madinusa, de George W. Bush, “o Grande Chefe do Império”, o “Líder do Mundo 

Livre” (p.57) – fazendo-nos lembrar, aqui, de sua verídica vinda a estas terras, 

registrada na epígrafe de nosso primeiro capítulo. Na ficção, o presidente norte-

americano veio ao Brasil encontrar a tal menina, cujo nome registrava uma diplomática 

relação entre as duas nações, em busca de uma boa imagem perante os países vitimados 

por suas ações político-econômicas. Diz o narrador que o anti-americanismo global, na 

visão do estadunidense, seria o resultado de   

 
múltiplos e complexos ressentimentos dos povos periféricos e seus pseudo-intelectuais, 
incapazes de alcançar o verdadeiro espírito subjacente a certos actos imperiais, como a 
destruição da Mesopotâmia, a tortura dos soldados iraquianos em Abu Ghraib, os vôos 
secretos da CIA sobre a Europa ou a manutenção da prisão de Guantánamo” (p.58). 

 

Incompreendido pelo mundo, portanto, só lhe restava despencar para o 

hemisfério sul, provando sua benevolência para com esses povos postos abaixo não 

apenas da linha do Equador, mas das negociatas que se travam acima dela. O insuspeito 

encontro, no entanto, foi revelador do quão distante esse líder mundial estava das terras 

brasileiras (ou sulistas, numa ampliação hemisférica), ainda que seus pés tocassem o 

nosso solo. Ali se expunha o retrato do oprimido que, diante do opressor, pede 

clemência ou salvação, sem reconhecê-lo como vilão, apenas como a imagem do poder 

político-econômico. De outro lado, esse opressor revela seu total desconhecimento 

sobre a realidade que visita, sem qualquer preparo ou interesse real pelo outro, que não 

seja o de legitimar a sua hegemonia. Leia-se o relato do encontro:   

 
Quando encontrou Madinusa, esta não quis acreditar. A Virgem Maria tinha escutado as 
suas preces. Finalmente, um gringo tinha vindo salvá-la da fome e da miséria. Além 
disso, não era um gringo qualquer: era o chefe dos gringos em carne e osso. Madinusa 
só faltou beijar o chão que aquelas botas de vaqueiro tacteavam a medo, certamente 
com receio de apanharem micróbios, vírus ou qualquer bactéria desconhecida, como 
acontece inevitavelmente no Terceiro Mundo. [...] Maria Aparecida estava caída a um 
canto, completamente prostrada, beijando com veemência um crucifixo de madeira [...] 
Como sempre, G.W. Bush não compreendia nada do que acontecia em volta dele. Mas 
não pôde deixar de experimentar um difuso temor daqueles rostos esquálidos, daquelas 
bocas desdentadas, daquelas epidermes e daqueles cabelos denunciando misturas 
espúrias e inaceitáveis, enfim, daquelas figuras miseráveis e quase sub-humanas  
(pp.60-61). 
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A cena é expressiva para representar o que Quijano (2005, p. 242) listou como 

“três elementos centrais que afetam a vida cotidiana da totalidade da população 

mundial: a colonialidade do poder, o capitalismo e o eurocentrismo”, somados à 

também luminosa distinção de Mignolo (2003) entre colonialismo e colonialidade. A 

ideia do “gringo salvador”, através do seu poder financeiro, atravessada por uma 

religiosidade eurocêntrica, também vinculada à salvação, são as peças desse (novo) jogo 

imperialista. Afinal, já não se fazem com armas e naves as invasões coloniais no mundo 

da economia global. Da mesma forma, o desprezo desse homem do norte pelo sul-

americano, visto como raça impura e inferior, propenso a doenças exclusivas e 

merecedor da miséria e da exploração capitalista, é ingrediente de um cenário em que se 

preserva a colonialidade em Estados pós-coloniais.  

Curiosamente, o emissário da política, da cultura e da ideologia de origem 

eurocêntrica, em visita ao Brasil, é representante de uma ex-colônia, considerando-se a 

história comum das expedições europeias às Américas. Poder-se-ia imaginar, então, que 

também ele seria integrante de uma nação mestiça, fruto do encontro do europeu com os 

indígenas locais, acrescido da forçosa imigração de africanos. No entanto, embora de 

fato tenha havido (e ainda haja) encontros étnico-raciais na história dos EUA (e também 

na Europa, vale dizer), permanece inabalável, no imaginário da sociedade, a versão de 

uma comunidade europeia branca deslocada para as terras americanas, uma verdadeira 

diáspora caucasiana. E a questão da identidade, já disse Anderson (2007), é da ordem do 

imaginário coletivo, já que não se enquadra ou se rotula um contingente humano, e sua 

natural diversidade, em eficazes generalizações.  

O cenário, portanto, embora global, conforme dissera o narrador, apresenta 

particularidades locais que se expressam na articulação e montagem da cena, através da 

criação de personagens emblemáticos. Vejamos a seguir. Embora seja, diretamente, um 

“produto híbrido”, resultante de uma parcela genética “made in USA”, a mestiçagem de 

Madinusa não reproduz o encontro do negro ou índio local com o branco europeu 

(representado, como dissemos, pelo estadunidense), aquilo que seria uma espécie de 

clichê histórico da imagem mestiça latino-americana. Madinusa “tinha uma cor 

achocolatada escura, o que tornava ainda mais inusitados os dois olhos verdes e o 

cabelo liso com que tinha nascido” (p.55), era um “autêntico milagre cromático” (p.56) 

proveniente de inexplicáveis misturas. Considerando-se a inquestionável negrura 

paterna, o “não sei” étnico da personagem é decorrência de sua brasilidade, o retrato de 

uma nação que se pensa mestiça e assim se apresenta ao mundo, revelando 
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entrecruzamentos raciais incontáveis (pois não registrados) que, de fato, se observam 

fartos em sua (nossa) história. 

Do outro lado do código genético da personagem, o pai negro se revela 

curiosamente deslocado de uma imagem histórica tradicional: afinal, embora pertença a 

uma discriminada minoria, ele é o representante do imperialismo, age em seu nome e, 

mais, reproduz o seu modus operandi. A imagem invertida (em relação ao senso 

comum) é significativa, para um escritor angolano, se considerarmos a atual conjuntura 

local, na medida em que se observa uma elite negra, política e economicamente 

dominante no país, e sua aproximação com o capital e o poder estrangeiro. Por outro 

lado, não se pode desprezar o fato de Peter, especificamente, ser parte de uma periferia 

do Império, alguém que “não sabe sequer como é que, há muitos séculos, foi parar no 

Novo Mundo” (p.56), reflexo da autoimagem36 daqueles que precisam de um prefixo, 

diante do termo americano, para se identificar. Enfim, seu envio à guerra pode ser 

entendido como parte de um projeto americano de recrutamento de negros e latinos 

“excedentes” no país – conta-nos, sobre isso, Michael Moore, no documentário 

Fahrenheit 11/09 (2004) – numa espécie de incentivo à “conveniente” faxina étnica que 

decorre das baixas em toda guerra. 

O retrato mestiço e subalterno do Brasil, esculpido pelo cinzel de um artista 

estrangeiro, com especial atenção à sua (nossa) dependência político-econômica em 

relação aos Estados Unidos da América, é uma imagem representativa do espaço que o 

país ocupa no cenário mundial, mas é, também, a revelação de um ponto de observação 

africano/angolano. Pensemos: Quando João Melo retrata, no nordeste brasileiro, o palco 

da miséria e da sub-humanidade, destacando-o como um “remoto lugar do planeta” 

(p.56), onde vive uma jovem “completamente ignorada pelo mundo” (p.56), ele 

certamente está retratando um Brasil que é pensado sob a ótica de uma irmandade 

terceiro-mundista, sem o exotismo com que é visto pelo centro hegemônico europeu e 

sem o glamour dos neo-imperialistas tupiniquins. É válido lembrar que, em franco 

namoro com o neoliberalismo, com índices de crescimento econômico e ocupante de 

uma cadeira no G20, o Brasil é, hoje, também o país dos Eike Bastistas, ao menos sob a 

ótica de um entusiasta do desenvolvimentismo emergente. Nas mãos do angolano, 
                                                
36 A expressão foi utilizada em consonância com o conceito jungiano de self, traduzido como “si-mesmo”, 
sendo a impressão ou o conhecimento que o indivíduo tem sobre si. Diz o teórico: “O Si-mesmo 
representa o objetivo do homem inteiro, a saber, a realização de sua totalidade e de sua individualidade, 
com ou contra sua vontade. A dinâmica desse processo é o instinto, que vigia para que tudo o que 
pertence a uma vida individual figure ali, exatamente, com ou sem a concordância do sujeito, quer tenha 
consciência do que acontece, quer não” (JUNG, 1977, p. 322). 
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contudo, ou diante dos seus olhos, a cena global não nos deixa esquecer a miséria que, 

aqui e lá, sobrevive ao (ou decorre do) “êxito” do capitalismo nos países 

subdesenvolvidos (ou em desenvolvimento, que seja).  

Da mesma forma, o deslocamento da cena angolana para o Brasil é significativo 

para representar o “movimento para fora”, metáfora vetorial, que é parte das 

ressignificações a respeito da identidade nacional dessa nova sociedade. Em virtude da 

relativamente recente guerra de libertação, a população angolana esteve, durante 

décadas, imbuída de um sentimento nacionalista que produziu, por consequência, 

sentidos de negação ou isolamento frente às conexões internacionais que atravessam 

qualquer indivíduo neste (tal) mundo globalizado. É natural que, trinta e cinco anos 

após a independência, principalmente em um momento em que o neoliberalismo impera 

na economia local, já se possa reposicionar Angola no mapa mundi e, por decorrência, o 

angolano na comunidade internacional. A cena global Brasil-EUA, em “Madinusa”, é a 

oficialização das relações diplomáticas que unem povos no eixo da colonialidade, no 

qual exploradores e explorados, dominadores e dominados, ricos e pobres, se mostram 

espalhados por toda parte. 

Outros contos desse mesmo livro vão revelar as conexões do mundo globalizado 

a bater as portas de Angola, nos últimos tempos. Tais relações são simbolizadas, nos 

textos, pelo vínculo Brasil-Angola, principalmente do ponto de vista turístico e 

diplomático, e pela permanente abordagem econômico-cultural dos norte-americanos. 

Em “Meu primeiro milhão de dólares” (pp.163-172), como já o título diz, um homem 

conta as glórias de sua recém conquistada fortuna, de origem duvidosa, e repudia os 

seus críticos com uma máxima que leu “no Brasil, no pára-brisa de um caminhão” 

(p.163): “a inveja é uma merda” (p.164). A dolarizada riqueza adquirida e a revelação 

das afinidades com a realidade brasileira, presentes no conto, contextualizam o 

personagem que é um (dos) retrato(s) da contemporaneidade angolana. Também em 

“American way of life” (pp.97-107), a globalização é encenada e, dessa vez, em terras 

angolanas. Bob Mcain é um americano que trabalha em uma petrolífera multinacional e 

é enviado a uma “[a]ntiga colônia de um país pobre e miserável – mistério histórico 

ainda por explicar” (p.99). Prossegue o narrador, a incorporar o pensamento do 

personagem: 

 
Tratava-se de um país incompreensível, cujas aldeias tinham sido abandonadas 

por causa da guerra, com milhões de deslocados espalhados por todo o território, em 
especial nas suas cidades supercaóticas, cheias de crianças abandonadas nas ruas, além 
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de uma quantidade incalculável de desempegrados, mas onde, ao mesmo tempo, se 
poderia cruzar com uma elite minúscula e altamente endinheirada, exibicionista e 
arrogante. Mas também tinha muito petróleo. Era preciso, pois, explorá-lo até o fim 
(pp.99-100). 

 

O trecho exibe não apenas o pensamento e a ação do imperialismo americano, 

propriamente dito, encarnados em Bob, a explorar até o fim riquezas alheias, mas 

também uma realidade local onde há privilégios para uma “elite minúscula e altamente 

endinheirada, exibicionista e arrogante”, expressão, por assim dizer, de uma mesma 

mentalidade. Não seria arriscado dizer que as características imperialistas estrangeiras 

estão impregnadas na elite local, que além de representar sua ideologia, reproduz seu 

modo de ação. O mesmo se observa em “O falso corrupto” (pp.133-144), conto que 

evidencia uma espécie de corrupção endêmica que tomou conta do país, nos tempos 

modernos, contrariando as expectativas de uma geração que idealizou a nação 

independente, não só livre e soberana, mas justa e equânime. Diz, sobre isso, o narrador: 

“a corrupção está espalhada e entranhada hoje no corpo maltratado de Angola, nas suas 

veias, nos seus músculos, nos seus ossos, em todos os seus órgãos vitais, como uma 

espécie de fluido essencial que, paradoxalmente, o mantém vivo” (p.135). Em outras 

palavras, há um modo de pensar acumulativo, exploratório e selvagem que não é 

somente propriedade de alguns homens no poder, mas um valor disseminado no seio 

social – algo que, bem sabemos por aqui, adoece e mantém viva uma nação desigual. 

A disparidade sócio-econômica é, com certeza, a ferida aberta de uma sociedade 

que, culturalmente, tem a diversidade como um traço caracterizador. Nesse sentido, 

mais uma vez, Brasil e Angola estão irmanados, ainda que pelo esforço argumentativo 

de um narrador a repudiar o (sempre suposto) purismo angolano. Nossas identidades 

mistas e multiculturais (lembrando não ser a coexistência de muitas culturas que nos 

caracteriza, isso também há nos EUA e na Europa, mas o imaginário coletivo de que 

todas elas compõem aquilo que ambos entendemos como brasilidade e angolanidade) 

nos impõem uma reflexão profunda sobre os espaços ocupados por cada parcela desses 

“vastos mosaicos” que somos. Pensar de modo plural é uma particularidade dessas 

nações mestiças, não apenas no sentido étnico-racial, mas principalmente na acepção 

cultural da palavra, como a define Gruzinski (2001).  

Em O homem que não tira o palito da boca, as contradições de uma nação plural 

vão configurando, no acúmulo da leitura dos contos, o composé identitário que 

corresponde a Angola, sob a ótica autoral. São as peças de uma só engrenagem. Há uma 
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nação de oprimidos; há uma nação de opressores, como acabamos de discutir. Há uma 

sociedade que sobrevive em meio à miséria; outra que usufrui os mais novos 

lançamentos em comércios nas metrópoles. Por exemplo, no conto “O marido exemplar 

ou uma questão de metáforas” (pp.63-73), a realidade das personagens é cercada por 

jipes 4x4, collants de ginásticas e até personal trainers, fazendo o narrador afirmar ao 

leitor: “Luanda, acreditem, está cada vez mais moderna” (p.66). Há, também, no mesmo 

conto, menções a “um país democrático, [outro] talvez non troppo” (p.68). Existe uma 

Angola profunda, enraizada nas tradições seculares das culturas pré-coloniais, voltada 

às diferenciações étnicas e raciais; existe outra conectada com a cultura global, 

multirracial e culturalmente mestiça, desapegada dos símbolos tradicionais, como até 

mesmo a religiosidade anímica ou as línguas naturais do continente. Existe um país 

social e culturalmente delimitado pelas fronteiras territoriais; existe outro que as viu 

diluir no vasto oceano que é o mundo contemporâneo. Enfim, no modo como a retrata 

João Melo, só se pode pensar Angola no plural. 

Dentre as questões que apontam para a pluralidade, muitas já presentes no 

primeiro livro aqui analisado, a que desponta como um traço distintivo da 

contemporaneidade é, conforme temos aqui destacado, a “inserção” de Angola no 

mundo, reflexões sobre o espaço por ela ocupado diante da desequilibrada globalização 

e, por conseguinte, a análise das mudanças que esse intenso “diálogo” tem provocado na 

população local. Em “As raízes do mal” (pp.145-153), um antropólogo angolano, ao ler 

as notícias do jornal sobre o homossexualismo em Luanda, dispara um discurso em 

protesto, conversando com seu filho: 

 
- Jaime, vê-me lá esta merda... Bichas em Angola? Onde é que vamos parar? 

Isto é contra a nossa cultura! O homossexualismo não faz parte das civilizações bantus! 
Só pode ser influência desses gringos das Nações Unidas, dessas ONG´s, desses 
consultores que andam por aí a corromper a juventude angolana!... Ou então é a TV 
Globo... Também, porra!, a pequena burguesia angolana passa a vida em frente às 
novelas da Globo... Angola está mesmo perdida! (p.153)37. 

 

Acima da discussão sobre a homofobia do personagem, que na narrativa é 

resolvida com a repentina saída do filho de casa, “deixando apenas um bilhete” (p.153), 

na cena, se destacam os conflitos decorrentes de duas culturas dentro do vasto universo 

da angonalidade, uma que se pauta nas tradições locais e outra que tem referências na 

comunicação global (sem trocadilhos). A mídia internacional é já referência cultural, 

                                                
37 O original está em itálico. 
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para a jovem nação angolana. No conto “O localizador” (pp.75-84), o narrador, a partir 

de uma notícia em um jornal lusitano, se empenha numa investigação sobre uma 

particularidade de sua sociedade. Diz a ficcional nota jornalística: “em Luanda, não se 

vêem mulheres brancas a andar a pé pelas ruas; as que se atrevem a fazê-lo são alvos de 

insultos, perseguições e sevícias inenarráveis” (p.78). Lendo a notícia, assustado com 

uma realidade que lhe escapava aos olhos, embora fosse visível no outro continente, ele 

inicia a nova função de “Localizador Particular de Brancas nas Ruas de Luanda” (p.80), 

numa evidentemente ironia ao fato de um angolano precisar confirmar uma informação 

que é apresentada por um jornal português, sobre sua própria sociedade. Em sua 

pesquisa, contrariando a reportagem, o narrador localiza portuguesas, americanas, 

nórdicas, russas e búlgaras, a afirmar que “no princípio, todas as mulheres brancas [lhe] 

pareceram lamentavelmente iguais” (p.81). Indo adiante, em sua busca, entretanto, ele 

não apenas aprenderá a particularizar as diferentes brancas europeias e americanas, 

como também fará uma feliz descoberta: 

 
Os leitores da sagaz repórter lusitana [...] podem não crer em mim, mas a 

verdade é que também há mulheres brancas angolanas. Felizmente, são cada vez mais 
diferentes de todas as outras. Para já, quase todas têm bunda. Por outro lado, têm um 
olhar seguro, riem alto e caminham com graça pelas ruas. 

As mais parecidas com as brancas angolanas são as brancas brasileiras, que 
também têm bunda (ou bumbum, como elas preferem), mas são mais produzidas e 
malham mais (p.83). 

 

A distinção, proposta na narrativa, entre as brancas de lá e as brancas de cá é 

extremamente apropriada para fomentar a famosa discussão acerca de uma pretensa 

identidade racial – tema recorrente na ficção e na realidade angolana, espelho de um 

debate internacional. O trabalho observatório do narrador-personagem é, em uma leitura 

aprofundada, uma missão antropológica: a obtenção de um resultado descritivo, sob 

uma ótica etnográfica, a partir de um trabalho de campo. A pesquisa o conduz a uma 

conclusão peculiar: as brancas angolanas e brasileiras “têm bunda”, “riem alto e 

caminham com graça”. Em outras palavras, não são tipicamente brancas, no sentido 

denotado (ou conotado) na Europa. Dir-se-ia até mesmo: mais parecem negras – e o 

“bumbum” é, nesse sentido, simbólico. “Felizmente”, a expressão é do narrador, as 

brancas angolanas e brasileiras têm traços fenotípicos e comportamentais que não 

condizem com o estatuto internacional da brancura, algo que (nos perdoe aqui a 

repetição, mas há que se dar ênfase a isto) é apenas inteligível para nações mestiças. 
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 Embora convivam com as diferenças raciais, os europeus – representados, no 

conto, pelos jornalistas portugueses – têm mais dificuldade de compreender o quanto o 

critério racial pode ser precário na delimitação sócio-cultural ou nacional dos 

indivíduos. Certamente, há, também, no Brasil e nos países africanos (sobretudo entre 

as elites, já o dissemos) mentes secretoras que ainda crêem na cor da pele como traço 

diferenciador dos sujeitos sociais e culturais, contrariando a afirmativa de Fanon, para 

quem a “pele negra não é depositária de valores específicos” (2008, p. 188). Ouvem-se, 

por aí, vozes a insinuar que Mia Couto não é lá muito africano ou que a seleção de 

artistas para um compêndio afro-brasileiro se deve pautar no tom epidérmico. Da 

mesma forma, há quem defenda que o lirismo e a filosofia são privilégios brancos e que 

Machado de Assis aprendera – ou fora forçado, pelas contingências – a escrever como 

branco. Por mais alto que essas vozes se consigam manifestar, contudo, jamais serão 

representativas de uma identidade mestiça que assim se fez (e faz), ignorando a retórica 

da diferença.  

Ainda tematizando a atual relação entre Angola e o antigo colonizador, João 

Melo apresenta o conto “O ex-português” (pp.121-132), uma ficcional provocação à 

crise europeia. Partindo da premissa de que os povos, quando “atacados por crises de 

depressão” (p.121), buscam trágicas ou cômicas saídas, o escritor, pela voz de seu 

narrador, passa a relatar a solução criativa de um “pequeno povo à beira-mar” (p.122), 

diante da situação atual: a mudança de nacionalidade. Dessa forma, se pode apresentar o 

personagem-título que, a requerer a nacionalidade angolana, repete com insistência: 

“Quando eu era português, isso preocupava-me... Agora, estou-me cagando!...” 

(p.123). A justificativa, no seu discurso de requisição da angolanidade, é um profundo 

sentimento e envolvimento com a história e a pátria africana. Diz o personagem: “Nasci 

em Portugal por mero acaso. Os meus pais já nasceram aqui” (p.123). A isso se seguem 

detalhes de sua proximidade com fatos históricos que resultaram na independência do 

país e sua reconstrução, após a guerra. Em seguida ao longo relato do personagem, a 

intervenção do narrador esclarecerá algo desconcertante e, ao mesmo tempo, revelador 

do quanto o sentido da nacionalidade está, nos nossos tempos, liquefeito: 

 
Mesmo correndo o risco de ser acusado de não passar de um narrador 

pretensioso, supostamente omnipresente e omnisciente, à maneira do séc. XIX, estou 
em condições de garantir que Mário Alberto Alves da Costa não era um ex-português de 
verdade. Os seus pais nunca puseram os pés em Angola e ele mesmo só conheceu esse 
estranho lugar, que insiste em ser país, exactamente no ano de 1992 (p.126). 

 



 102 

Os narradores de João Melo, de fato, correm riscos, na medida em que desafiam 

os limites da ficcionalidade, para conectar a narrativa a uma pungente realidade social, 

no âmbito nacional e internacional. Diferentemente dos narradores realistas, no entanto, 

para ele, não há verdades a serem afirmadas, tanto do ponto de vista ficcional quanto 

real, ao contrário, há muitas questões levantadas num confuso (ainda que significativo) 

turbilhão de discursos. Apesar de haver, nesse trecho, um tom assertivo do narrador na 

apresentação de uma verdade que vai de encontro à mentira do personagem português, 

ao longo da narrativa sobressai a discussão sobre como os discursos históricos e 

nacionalistas podem ser construídos. A indefinição do narrador, quanto ao que defende, 

só é verdadeiramente exposta ao final, quando ele confessa suas dúvidas sobre o sentido 

da frase repetidamente proferida pelo personagem. O que, afinal, Mário Alberto Alves 

da Costa queria dizer com a sentença “Quando eu era português, isso preocupava-me... 

Agora, estou-me cagando!...” (p.132), se era efetivamente um português?  

Pensar e representar Angola (ou qualquer parte do mundo), no momento em que 

se vêem esgarçadas as fronteiras locais e se assume a mestiçagem cultural como um 

valor identitário, exige desse e de todo artista um investimento no sentido de não 

permitir que o objeto por ele representado seja totemizado em praça pública. Não há 

personagem, nem narrativa, nem livro particular que responda às aspirações simbólicas 

de uma nação. Não há respostas, nem verdades únicas, sobre quem somos como 

coletividade, apenas vetores, forças atrativas e repulsivas, que ajudam a montar 

precariamente, no imaginário (sempre!), a nação fragmentada. Com variações formais 

que tendem ao infinito das possibilidades artísticas, cada criador busca seus 

mecanismos para ter algum êxito nessa árdua missão de dar forma ao que se recusa à 

formalidade, de materializar aquilo que virou água.  

 A opção pelos contos já é, pensamos aqui, uma estratégia narrativa de João 

Melo para imprimir a polissemia, no lugar de uma monolítica narrativa romanesca 

tradicional, nos moldes daquilo que Luandino Vieira fez com o segundo “romance” da 

trilogia De velhos rios e guerrilheiros (2006; 2009), a ser discutido no quarto capítulo. 

Mais do que essa fragmentação em estórias, contudo, o que se destaca em seus livros é a 

evidência da posição instável ocupada pelo narrador. A dificuldade de narrar o país (ou 

o mundo) não é somente uma problemática autoral, mas é – num jogo metalinguístico – 

uma crise experimentada, ficcionalmente, pelo próprio narrador. O resultado, 

esteticamente posto, como vimos nos dois livros, é a alternância entre a assumida 

impossibilidade de narrar, ao menos sozinho, as estórias – que são parte da História – e 
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a presunção da detenção da verdade, confrontada com outras versões do mesmo fato. 

Incumbido de ser o mestre de cerimônias de um espetáculo que não cabe em si, o 

narrador faz lembrar a célebre frase do “Velho Guerreiro” brasileiro: “Eu não vim para 

explicar, eu vim para confundir”. E é dessa forma, difusa e confusa, que ele acaba por se 

tornar porta-voz e representante fiel da angolanidade, moldado pelos entalhos de um 

autor que pensa a própria nação: um narrador observador, pesquisador e comentador da 

realidade que o cerca.  
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CAPÍTULO 3. Dois voos e um destino – Angola no mapa mundi da colonialidade, 
em romances de Pepetela 
 

A experiência colonial é a máxima (e, talvez, mais cruel) expressão do duelo que 

a convivência humana, em toda e qualquer medida, expõe como provável enredo. A 

humanidade ainda não experimentou a paz como permanente ordem social, porque 

sempre houve e haverá, nas suas relações micro e macro-organizacionais, o embate 

entre dominador e dominado, sob as óticas política, econômica, cultural, bélica e suas 

arranjadas combinações. Nesse ambiente de animosidades, revelar-se-ão estratégias 

gregárias de cumplicidade e comprometimento ético, para que se possa, na visão dos 

sujeitados, enfrentar o gesto opressor, enquanto o grupo no poder se esforça em manter 

o status quo. Cria-se, assim, o fosso entre o que se consideravam “uns” e “outros”. 

As histórias (estórias) e a História inscrever-se-ão, nesse contexto, como 

estratégias de enunciação de discursos possíveis diante do universo de identificações e 

alteridades, aproximações e distanciamentos, forças atrativas e repulsivas que dão 

sentido aos indivíduos e constituem os seus grupos sociais. No caso específico de 

Angola, aqui destacada pelo corpus literário eleito, a marca do colonialismo definiu um 

paradigma formador da nação a partir do binômio África-Europa, que, embora não seja 

o único traço diferenciador no complexo conjunto nacional, tornou-se algo como “a 

alteridade das alteridades”, o eixo principal constituinte da identidade local pela 

negação da estrangeira, no período de afirmação nacional.  

A noção do colonizador como “um outro” infiltrado no país, diante de “um nós” 

local, definiu um projeto político-ideológico de “pensamento e ação”, conforme anuncia 

Amilcar Cabral (1980), numa releitura leninista desse projeto, no qual deveriam ser 

convocadas e combinadas letras e armas a fim de consolidar (ou legitimar) um corpo 

nacional que enfrentasse e substituísse o do “invasor”. Fosse como instância de poder 

político, força econômica ou valor sócio-cultural, a intrusa representação externa 

ameaçava a autonomia e a soberania nacionais e, nesse sentido, precisava ser expulsa. 

Evidentemente, essa ideia do expurgo do colonizador e dos sentidos por ele 

determinados fez parte dos projetos nacionalistas em toda a África e mesmo em outras 

nações do mundo colonizado, e fundamentou o discurso dos líderes locais, sedimentado, 

em princípio, no desejo de libertar, em todos os sentidos, a população oprimida. O 

futuro iria provar (como, de fato, o fez) que o “vírus externo”, embora repulsivo, deixa 

marcas indeléveis no corpo local, corrompendo definitivamente a almejada noção de 

uma “forma” pura e intacta. O sonho da nação liberta, dessa forma, estaria demarcado 
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pelos limites da própria conceituação do que fosse (e o que seja) a liberdade em um 

mundo de permanentes e forçosos contatos inter-culturais.  

Nenhum projeto político sobrevive, no entanto, sem “o sonho que se sonha 

junto”38. Unir forças e encontrar traços comuns é parte do procedimento político de 

mobilização para a luta, de formação de um exército, literal ou metaforicamente 

pensado, contra a figura unificada do homem colonial (também um construto, sabemos, 

mas cuja artificialidade não interessa à luta). Há uma necessária fronteira entre “eles” e 

“nós”, do ponto de vista histórico-político, que só se estabelece na medida em que os 

integrantes do grupo “de cá” deixam de lado, momentaneamente, as suas diferenças 

internas para confrontarem, agrupados, o inimigo. Grandes líderes e pensadores dos 

processos de libertação na África colonizada por Portugal, como Amilcar Cabral,  

Agostinho Neto e Eduardo Mondlane, a exemplo de outros tantos em distintos 

territórios, convocaram a nação para a luta, erguendo a bandeira da identidade nacional, 

embora admitissem “em letrinhas miúdas” que a multiplicidade adormecia sob o 

discurso da nacionalidade. O mesmo se deu com os homens das letras, como Luandino 

Vieira e Pepetela, por exemplo, que, nas suas representações ficcionais, metonimizaram 

o homem local e narraram o destino de uma sociedade liberta, sem, contudo, desprezar 

as fissuras do projeto nacional e a polissemia da identidade local. 

Era necessário à luta e legítimo forjar a concentração nacional em torno de 

espaços físicos e representações humanas ficcionais, em busca de uma unidade 

simbólica. Luanda, na dicção Luuanda [1963]39, precisava ser edificada como “centro” 

da geografia local, em oposição à sua significação dentro do processo colonial, como 

espaço do colonizador. Narrar As aventuras de Ngunga [1973] era um passo necessário 

à formação de todos os jovens locais na escola da cidadania angolana. Era preciso 

educá-los em relação aos valores da luta e da terra, fazê-los reconhecer os verdadeiros 

líderes populares que poderiam conduzir a nação à almejada e devida libertação. Era 

preciso ficcionalizar A vida verdadeira de Domingos Xavier [1961], apresentar um herói 

nacional, fiel aos princípios do povo, louvá-lo em nome de uma nação silenciada e 

violentada.  
                                                
38 Referência ao verso de Raul Seixas, da música Prelúdio: “Sonho que se sonha só/ É só um sonho que 
se sonha só/ Mas sonho que se sonha junto é realidade”, do álbum “Gita”, de 1974. Há autores que se 
referem a esta mesma frase como sendo de autoria de John Lennon ou de Cervantes. Entretanto, o único 
registro impresso dessas palavras é do nosso roqueiro, por isso a nossa preferência, aqui, pela sua autoria.  
39 Optamos por referir, com colchetes, junto aos títulos dos livros escritos durante o período colonial, as 
datas de sua produção, anotadas pelos autores sempre ao final, levando em conta que muitas só foram 
publicadas após a independência de Angola. Na bibliografia, constam as datas das edições dos mesmos, 
consultadas durante a feitura do trabalho. 
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Nem por isso, contudo, se podia negar que entre os guerrilheiros que lutavam 

pela libertação de Angola, como os de Mayombe [1971], unidos pela bilateralidade da 

guerra, houvesse profundas diferenças de conduta e de valores. Entre “o sim e o não”, 

sempre haverá “o talvez”, ainda que o meio-termo não encontre um espaço seguro no 

mundo cindido da ideologia bélica. Por isso, Mais-Velho e Paizinho – de Nós, os do 

Makulusu [1967] – são homens deslocados no jogo semântico da guerra, porque são a 

representação das nuances que ameaçam as “verdades” duais da luta. Se Mais-Velho é o 

retrato do branco, descendente direto de portugueses, que se angolanizou por escolha, 

identificação e, sobretudo, no sentido ideológico que o momento impunha; Paizinho é a 

personificação da mestiçagem que problematiza todo apartheid: os dois lados que se 

pensam inimigos terão de se ver com o inesperado encontro. Entre o “eu” e o “outro”, 

existe o elo comum, fruto de uma impensável interseção. 

A mestiçagem, sobretudo do ponto de vista cultural, como define Gruzinski 

(2001), já convocado neste texto, foi o produto contínuo de um processo que se iniciou 

durante as ocupações portuguesas na África, entre os séculos XIV e XV (isso, se 

considerarmos apenas a mestiçagem que interseccionou a cultura portuguesa e a cultura 

angolana – duas generalizações). Foram anos, portanto, de contato cultural. Anos, na 

verdade, de violência, imposição de uma cultura sobre a outra, numa tentativa de 

apagamento das vozes locais e seus sentidos. No entanto, não se pode punir o fruto de 

um forçoso encontro, apenas pela negação do gesto agressivo que o gerou. Mais que 

isso: não se pode evitá-lo, eliminá-lo, na intenção de (supostamente) fazer esquecer o 

ocorrido. Seria essa uma cruel retaliação, uma repetição do gesto opressor e silenciador, 

movido pela mão do colonizador, que tanto se tenta repudiar no discurso libertário.  

Evidentemente, o ideal da luta que previa a expulsão do governo português não 

coadunava com as sinuosas contradições, entre “partir” e “permanecer”, que a expressão 

mestiça evocava, em relação à presença europeia. Além disso, a diversidade étnica, 

característica da nação pré-colonial, seria um ponto de conflito natural que desafiaria a 

unidade angolana assim que se desfizesse o elo político que objetivava a libertação do 

país. Ou seja, o fim da guerra colonial em Angola, historicamente definida, fatalmente 

evidenciaria a frágil representação da uniformidade nacional, na medida em que 

emergia a multiplicidade identitária e cultural, componente da angolanidade, que 

permanecera encoberta no período da luta sob a noção extrema da alteridade colonial. 

As diferenças entre os guerreiros de Mayombe e a diversidade das representações 
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nacionais, no quarteto40 divergente que Luandino encena em Nós, os do Makulusu, 

como repensado retrato dos “rostos” locais, por exemplo, serão problematizações 

próprias da nação no pós-independência.  

Da mesma forma, após 75, a “expulsão” da governança externa mostrar-se-á 

insuficiente para garantir ao país a tão-sonhada soberania nacional e sua autonomia 

político-econômica. Seria necessário, hipoteticamente, isolar o território nacional, 

pensado como metáfora insular – como a ilha de Utopia, para o imaginário literário; ou 

a ilha de Cuba, para o imaginário político – a fim de supostamente garantir a alguma 

nação, no dito mundo globalizado, uma parca independência política, econômica e 

cultural, grande ilusão em um mundo caracterizado pela moeda volátil, pelo 

imperialismo econômico, pela difusão das tecnologias comunicativas e pela 

multinacional indústria cultural. Se o colonialismo, como processo histórico, foi 

vencido, não será tão fácil desarticular a colonialidade, como estratégia mais ampla de 

controle internacional. As garras do antigo colonizador mostravam-se firmes e visíveis, 

tornando-se, portanto, alvos mais identificáveis, ao passo que os novos sistemas de 

dominação se diluem e camuflam na grande teia das relações internacionais que define a 

cena global contemporânea. 

Será, portanto, a pluralidade semântica, fruto da combinação das diversidades 

locais pré-existentes com as mestiçagens próprias dos permanentes contatos culturais 

com outros povos (sobretudo os do norte), que ditará a norma das novas representações 

da angolanidade. Se, como dissemos, em tempos de luta, a unidade nacional fora forjada 

e ficcionalizada em muitos textos literários, agora, muitos autores saem em busca dos 

sentidos ocultos, dos rostos ofuscados, das terras inexploradas, dos destinos alternativos 

à concêntrica e prévia definição do homem angolano, talhado como uma unidade 

étnico-rácico-regional. Haverá um despedaçamento do centro, no sentido simbólico, 

logo ético e ideológico, e serão evidentes os reflexos estéticos que o acompanharão, na 

medida em que a perda da unidade transborda do plano do conteúdo para os 

procedimentos formais visíveis nos novos textos literários. Enquanto As aventuras de 

Ngunga, de Pepetela, e A vida verdadeira de Domingos Xavier, de Luandino Vieira, 

expõem uma unidade simbólica reforçada por uma escrita linear; Mayombe e Nós, os do 

Makulusu, dos mesmos autores, respectivamente, revelam traços de uma fratura 

identitária que se manifesta, também, como fratura do texto; e, hoje, os novos romances 

                                                
40 Referência aos personagens Mais-Velho, Maninho, Paizinho e Kibiaka, do romance mencionado. 
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polifônicos e polissêmicos dos dois angolanos se configuram em escritas cuja unidade 

narrativa ou discursiva se mostra estilhaçada, em sintonia com a realidade por eles 

representada. 

 

3.1. E o tal do mundo não se acabou...41 
 

Em O quase fim do mundo (2008), Pepetela abandona o espaço angolano, e sua 

delimitada representação, para alçar voos que desafiam os limites da territorialidade, no 

literal sentido geopolítico e, sobretudo, no que se refere a seu aspecto simbólico. O 

movimento de fuga do local de referência pode parecer um abandono dos sentidos da 

própria terra, mas será um reencontro por outras vias, um novo olhar para o próprio 

espaço a partir de uma semântica dispersa ou menos enraizada no solo endurecido. 

Não por acaso, o palco principal onde desfilam os personagens do romance é a 

fictícia Calpe, mencionada nesta narrativa apenas como uma cidade africana, não 

referida por nacionalidade, mas simplesmente fixada no mapa através de uma curiosa 

geometria fluvial: “Se estabelecermos um triângulo entre a nascente do Nilo, a qual por 

vezes ainda é discutida, a do Congo e a do Zambeze, vemos que Calpe fica mais ou 

menos a meio do triângulo” (PEPETELA, 2008, p. 54-55). Vale observar que o nome 

da cidade já fora referido em outras obras de Pepetela. Em Muana Puó [1969], Calpe é 

o lugar da utopia, a imagem geográfica da esperança: “Calpe. Casas redondas, 

suspensas. Ruas sem cruzamentos. Passeios onde as pessoas andam, movidas por patins 

que sobem até um metro do solo [...] Calpe, a cidade do sonho” (1995, pp. 115-116). 

Em seguida, em O cão e os calús (1985), Calpe é referida como a cidade do autor, o 

locus fictício da enunciação: um recurso autoral de deslocamento da diegese em relação 

ao espaço de sonhos que, de certa forma, ainda habita aquele que escreve. Anos depois, 

em Parábola do Cágado Velho (2005 [1996]), a cidade volta a ser referida como “a 

cidade do sonho” (p.14) da juventude, espaço para onde os jovens se deslocam, na 

esperança de encontrar um ambiente de harmonia para viver.    

Chega-se a O quase fim do mundo e lá está Calpe, deserta. Ironicamente, a 

cidade vazia é sobrevivente do holocausto, palco de resistência, mas nada reserva de 

especial a seus parcos habitantes. Não é o paraíso, tampouco o inferno: Calpe é qualquer 

lugar no vasto mundo. E sua neutralidade justifica sua função na trama, o espaço físico 

                                                
41 Verso da música “E o mundo não se acabou”, de Assis Valente. 
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não se compromete com aquilo que os homens que o habitavam foram e sempre serão 

capazes de fazer. Por isso, sua não-localização é pertinente em um enredo que propõe o 

fim do mundo e, com ele, o fim de todas as fronteiras antes estabelecidas – ironia em 

um continente cujas fronteiras políticas se caracterizaram pela artificialidade do 

esquadro europeu a riscar linhas incompatíveis com a realidade étnico-social pré-

existente. Os sobreviventes em Calpe (e não ‘de’ Calpe, vale dizer) deverão reconstruir 

a noção da coletividade humana a partir das idiossincrasias evidentes no pequeno grupo 

agregado. Estabelecerão os novos limites para a atuação política, econômica e cultural 

nessa sociedade recém-criada. 

Um a um, os sobreviventes a surgirem na cena do romance apresentam-se, 

asseguram-se como vozes ouvidas no pós-“apocalipse” proposto como marco inicial da 

história narrada e demarcam, querendo ou não, a presença de sua bagagem étnico-

cultural no tempero da nova humanidade a ser (re)construída. O médico Simba Ukolo é 

a primeira presença no livro de Pepetela. Ukolo narra, da seguinte forma, a descoberta 

do quase fim do mundo: “Isso foi a primeira impressão, sozinho na minha cidade natal. 

Terrível sensação de solidão e de perda, mas sobretudo uma tontura de 

incredulidade”(p.7).  A experimentada sensação é semelhante à situação vivida pelo 

personagem “Robert Neville”, no filme Eu sou a lenda, notória inspiração para este 

romance angolano. Ambos compreenderão o fim do mundo pela experiência da absoluta 

e prolongada falta de companhia. No caso do romance de Pepetela, no entanto, a solidão 

não durará o suficiente para que esse personagem se transforme em herói, na leitura que 

se processa. Nele, ninguém será “uma lenda”, pois a pluralidade ameaçará destronar 

aquele que se apresentou como “o” aventureiro.  

 A estratégia é encenada por uma arquitetura textual que se apresenta 

inicialmente como um discurso monológico para então revelar seu potencial 

polifônico42. Durante um período, convertido em algumas páginas, no sentido físico no 

livro, o médico será a única voz “legível”. Em gesto engenhoso, o autor o fará assumir a 

função narrativa inicial, não apenas como estratégia discursiva da representação 

solitária, mas como parte de um jogo em que a primeira pedra de um quebra-cabeças é 

                                                
42 Os termos em itálico são conceitos de Bakhtin. O teórico os concebe para distinguir o romance de 
Dostoiévski do romance europeu tradicional, em que havia uma única enunciação narrativa e, 
consequentemente, uma visão de mundo particular (daí os termos homofonia e monologia, para designá-
lo). Ao contrário, defende o teórico, o ficcionista russo cria um romance construído em torno da ideia 
polifônica, na medida em que “A multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis e a 
autêntica polifonia de vozes plenivalentes constituem, de fato, a peculiaridade fundamental dos romances 
de Dostoiévski” (BAKHTIN, 2008, p.4, original em itálico).   
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encaixada, sem qualquer advertência prévia ao aventurado leitor. Aquele que se 

apresenta como o narrador será apenas o primeiro de uma mesclada e maleável malha 

polifônica. 

Ao final do primeiro capítulo, Simba encontra Dona Geny, mulher de meia-

idade, fanática religiosa da seita dos Paladinos da Coroa Sagrada, e a quebra de seu 

isolamento será o passo decisivo para a dança de narradores que o autor proporá em 

seguida. Findada a primeira parte do livro, ao virar a página, o leitor perceberá não ser 

mais Simba Ukolo aquele que fala:  

 
Os habitantes de Calpe, depois da coisa, eram de fato quatro: os nossos já 

conhecidos Simba Ukolo e Geny, o homem que fora avistado a correr atrás de um 
cão e se chamava Kiari [...]; e a menina Jude, de dezasseis anos de idade, 
aparentemente tímida e chorona (o que era perfeitamente normal nas actuais 
circunstâncias) (PEPETELA, 2008, p.26). 

  

Fornecida a pista fundamental para que se possa percorrer, com alguma 

consciência, o tortuoso e fragmentado caminho proposto como arquitetura textual, 

caberá ao leitor a missão de tentar localizar os donos das vozes emaranhadas na 

narrativa, ousar destrinchá-las, ou simplesmente – o que lhe será mais conveniente, 

tanto em relação ao prazer da leitura, quanto ao acesso mais preciso às ideias semeadas 

pela mão autoral – aceitar a multiplicidade como nova semântica da subjetividade. A 

estratégia polifônica, adotada pelo autor e tão bem descrita pela teoria bakhtiniana, é 

mais do que uma escolha puramente estética; é, na verdade, um procedimento formal a 

espelhar, reproduzir, mimetizar a realidade representada. Ninguém pode, sozinho, 

contar aquela história, porque a solidão narrativa sugere uma autoridade, impõe, como 

verdade absoluta, uma versão sobre as outras e determina a subjetividade como algo 

singular. Se aceitarmos, como define Nietzsche (1983, p.48), que a verdade é “uma 

soma de relações humanas, que foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, 

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

obrigatórias”, precisaremos, seguindo a proposta de Pepetela, pluralizar o discurso a fim 

de propagar o múltiplo como um texto mais próximo do que seja uma verdade 

socialmente aceitável.  

A polifonia, em O quase fim, será, portanto, o retrato das diferenças próprias de 

cada personagem no embate que visa à formação de uma nova sociedade e o texto que 

ela produzirá como seu produto coletivo. As vozes dos personagens, somadas à voz de 

um supra-narrador, por assim dizer, mais do que simplesmente revezarem-se na função 
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narrativa, concorrem no sentido de impor a sua subjetividade como parte da construção 

do discurso e, consequentemente, da realidade por ele projetada. Isso porque o 

emaranhado polifônico consiste em uma “combinação de discursos plenos das 

personagens acerca de si mesmas e do mundo, discursos que são provocados pelo 

enredo mas não cabem no enredo” (Bakhtin, 2008, p. 313). Evidentemente, se é certo 

dizer que ninguém pode contar isoladamente uma história, também será sustentável a 

ideia de que não se poderá contar a história de todos, de modo que o texto polifônico 

assumir-se-á como um fragmento algo incompleto, um recorte, um roteiro editado com 

muitas participações, sem que seja possível reproduzir todas as imagens e vozes que 

permanecem vivas (mas ocultas) além do “filme exibido”. Mais uma vez, restará ao 

leitor a aceitação da incompletude, a sublimação do desejo de saber o que não se mostra 

nas linhas do romance, mas se supõe haver, pelas arestas necessariamente mal-acabadas 

que a engenharia polifônica produzirá. 

Os personagens de O quase fim do mundo são, nesse sentido, complexos porque 

se apresentam incompletos. Pouco se sabe do seu passado e suas ações contraditórias 

não permitem uma definição clara dos arquétipos que, de um modo geral, suas 

presenças sugerem. Ainda assim, são representativos de realidades visíveis e distintas 

que não podem ser desprezadas na reconstrução do mundo que se iniciará em África. 

Ukolo é um cientista, mas também um humanista; parece ligado à própria terra e declara 

“sou africano”, mas aparece descrito, às vezes, como um homem europeizado. Dona 

Geny é religiosa, porém capaz de se armar e saquear um banco, diante do desespero do 

holocausto. Jude é apenas uma menina, e pode parece ingênua e assustada, no entanto 

será a única mulher a encarar a pilotagem de um avião, além de se fazer uma obstinada 

sedutora diante da concorrência para a formação de pares. Kiari, o louco, é a própria 

representação do sujeito indefinido; seu nome não é confirmado, sua identidade não é 

revelada e ele vagueia por caminhos desconhecidos, durante praticamente todo o 

período delimitado no romance.  

Os outros personagens, a adentrar a cena sucessivamente, não terão 

caracterizações menos difusas. O pescador, cujo nome não é mencionado uma só vez, 

surge como um verdadeiro totem: “Sentado numa pedra, mirando as águas paradas, 

estava um homem, só com um calção e uma camisa suja, a cabeça entre as mãos, 

cotovelos assentes nos joelhos, costas curvas, um pensador” (PEPETELA, 2008, p.55). 

Ao longo da história, além de seu valor autóctone, pouco mais se passará a saber sobre 

esse homem. Joseph Kiboro, o ladrão, será também um sujeito complexo, na medida em 
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que representa a criminalidade, mas é também o mais ético de todos, quando demonstra 

a preocupação em distribuir e compartilhar as riquezas remanescentes da Europa, diante 

do individualismo que passa a imperar no grupo. O menino Nkunda, sobrinho de Simba, 

assim como o pescador, será uma presença opaca e pouco expressiva, mas significativa 

no elenco dos sobreviventes. Ele será o iniciado, no desfigurado mundo em 

reconstrução, embora sua trajetória pessoal não seja especificamente narrada.  

Os personagens seguintes, na ordem de chegada arranjada pelo autor, serão 

“estrangeiros”, pessoas de outras partes da África ou do mundo, fixadas ou de passagem 

por Calpe. Curiosamente, são as últimas a serem apresentadas. Os dois primeiros, dessa 

última leva, são brancos, cuja entrada se torna um “pólo de atracção [...] bastante 

inesperado” (p.107), revelando a nós, leitores, o tom negro da pele dos demais 

personagens já em cena. A entrada triunfal do casal (descasado) de brancos é mais uma 

peça na engrenagem de um romance movido pela pluralidade semântica e subjetiva. Se 

haverá uma reconstrução africana da humanidade, ela terá de ser mestiça, grande tabu 

entre os puristas da africanidade, porque contará com o DNA branco, literal e 

metafórico, da norte-americana Janet e do sul-africano Jan na nova combinação 

cromossômica da espécie humana.     

 Na sequência, como um fruto prematuro da mestiçagem narrada, surge a mulata 

Ísis, mestiça na pele e, também, na sua formação humana e social. Ísis é uma somali. Na 

Antiguidade, a Somália foi um importante centro de comércio com o resto do mundo 

antigo. Em contato com as culturas árabes e orientais, a cultura somali sempre se 

caracterizou pela hibridação, com uma espécie de antecipada globalização. Não por 

acaso, o nome da personagem é uma homenagem à deusa egípcia Ísis, que “na época 

helenística passou a ser a deusa universal” (p.135). Pessoalmente, Ísis também possui 

uma mista formação, pois tornou-se historiadora, pesquisadora das culturas mundiais, 

apaixonada pela arte em exposição na Europa, dedicada a “estudar o apaixonante reino 

de Lunda” (p.136). Somam-se ao grupo Riek, um curandeiro etíope cuja “especialidade 

era tratar a infertilidade dos casais, com ervas e muitas manipulações de palavras e 

fumos” (p.142), e Julius Kwenda, um misterioso caçador da região do Kilimanjaro, 

perdido na cidade, pois “não conseguia encontrar o caminho do aeroporto” (p.162).      

   Formado o grupo de sobreviventes do romance (antes que, “no futuro do 

livro”, se encontrem os habitantes da floresta), estarão expostas as manifestações de 

identificação e rejeição, componentes de todo e qualquer conjunto populacional, que 

serão determinantes na microcósmica (re)construção social. O ponto de contato, crucial 
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para a identidade coletiva, se faz na linguagem: a língua suahili, amplamente difundida 

no território africano. Ela é criteriosamente escolhida como código vigente pelo astuto 

autor, e peça-chave de sua narrativa. Afinal, se há algo significativo na(s) história(s) 

africana(s) é a problematização da língua, ora como ameaçado símbolo autóctone, ora 

como polêmica herança refabricada dos colonizadores. A criação de uma língua africana 

como novo sistema linguístico de comunicação e, como veremos adiante, de poder soa 

como poética provocação de um autor angolano a destruir e recriar toda a humanidade. 

A unidade do pequeno grupo não se fará, contudo, apenas pelo 

compartilhamento da linguagem, obviedade em terras onde nem sempre “a pátria é a 

língua”. Os “locais” revelam a existência de “grupos” cindidos na sociedade calpeana, 

ficcionalizada por Pepetela, como modo de representar as fraturas étnicas da sociedade 

angolana e de tantos povos em África ou outras partes do mundo. Dona Geny é quem 

sinaliza a questão, até então silenciada, quando diz a Ukolo: “Só te preocupas com os do 

teu grupo” (PEPETELA, 2008, p.218). A partir daí, a questão sectária será assumida 

pelos habitantes da cidade, para em seguida ser revelada no novo contexto vivido. Dirá 

Simba a Riek: “Certamente sabes que aqui se passaram muitas guerras e massacres, 

Riek. Uns grupos contra os outros. O que os distinguia era fácil de descobrir, mas 

muitas explicações foram dadas durante os tempos. [...] o fato é que ainda somos 

capazes de discriminar” (pp.222-223). A resposta de Riek dará uma dimensão ampla e 

humanista ao comentário local: “Alguns povos muito parecidos também se mataram uns 

aos outros na minha região” (p.223).  

A noção étnica, entretanto, não se mostra o único traço distintivo e/ou atrativo 

do grupo. A questão racial, sutilmente colocada, também dá as cartas no jogo de 

arranjos e combinações possíveis. A começar pela referência a um “casal de brancos” 

(p.107), atribuída a Jude, para designar duas pessoas que não têm qualquer relação, não 

havendo sequer um gesto simpático de um para o outro. Também a recepção fria e 

desconfiada de todos em relação ao sul-africano Jan reflete o preconceito em relação à 

representação ariana no continente, triste memória do apartheid.  E quando Ísis, mulata, 

se une ao grupo e é convidada, por Janet, para dormir com ela na “casa grande” (p.132), 

a reação de Ukolo denuncia o imaginário coletivo sobre a dominação branca sub-

repticia e, neste caso, supostamente impregnada na linguagem: 

 
Porquê Janet lhe chamou casa grande? De facto seria maior que a minha, mas o 
termo para nós tinha outro sentido. Significava o centro da sanzala. Só porque ela e 
Dippenaar se tinham apossado dela e para a qual convidava Ísis? Era centro e casa 
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grande por causa dos que a habitavam agora? [...] Como se pode constatar, Ísis 
levou-me a ser injusto e até preconceituoso, a dar importância e segundos sentidos 
a uma coisa dita sem mal nenhum (pp.132-133).  

  

Os vínculos afetivos e os distanciamentos entre os sobreviventes se dão, 

também, por critérios menos visíveis. Existe uma atritada relação entre a medicina e a 

religião, personificadas em Simba e Geny, respectivamente. Inversamente, nota-se uma 

respeitosa convivência entre o doutor da medicina formal, seu saber científico, e o 

“médico do povo”, o curandeiro Riek e sua sabedoria da terra. A cumplicidade feminina 

é, da mesma forma, ressaltada, quando os homens chamam atenção para a necessidade 

de procriação para a perpetuação da espécie, o que obrigaria as mulheres a se colocarem 

como “parideiras” da nova geração. Também se destaca a união dos mais-velhos, ao 

optarem por permanecer na África, ao invés de partirem com o grupo para a Europa. 

São muitos, portanto, os nós cerzidos e desfeitos na intrincada malha de relações 

humanas proposta no enredo. O coletivo constituído não se exprime por traços gerais 

uniformizadores, nem se divide geometricamente em conjuntos fechados; ao contrário, 

exibe a complexidade subjetiva que compõe a identidade de um grupo. 

A discussão sobre a multiplicidade identitária se amplia, ou ganha novos 

contornos, quando os sobreviventes resolvem ir “procurar outras pessoas para norte, até 

à Europa” (p.269). A curiosidade sobre a existência do fenômeno no centro político-

econômico mundial, bem como a irônica possibilidade, aventada pelos personagens, de 

entrar no velho (?) continente “sem precisar de pedir visto” (p.269), ou de “repovoar a 

Europa” (ibid., p.318), incrementa a discussão que o voo de Pepetela evoca sobre a 

atritada-mas-intrincada relação entre Europa e África.  

As datas recentes das lutas pelas independências dos países africanos contra o 

poderio das potências europeias aquece, um tanto demais, os humores africanos diante 

da proximidade com os antigos colonizadores. Ainda ressoa na memória coletiva 

africana “o vocabulário da cultura imperial [...] repleto de palavras e conceitos como 

‘raças servis’ ou ‘inferiores’, ‘povos subordinados’, ‘dependência’, ‘expansão’ e 

‘autoridade’” (SAID, 1995, p.40). Por outro lado, qualquer tentativa de afastamento 

radical das novas nações em relação aos seus ex-colonizadores terá por base a noção do 

que Bhabha (1998, p.344) chama de “mitos unificadores e totalizadores da cultura 

nacional”. Afinal, são inegáveis os pontos de contato entre africanos e europeus, na 

medida em que a identidade local se fez e faz, em parte, pelo intermédio de negociações 

culturais entre o interno e o externo, o tradicional e o moderno. Tal trânsito cultural 
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produz(iu) alterações tanto na cultura autóctone, quanto na ocidental em contato com a 

terra africana, tendo por base o conceito de ambivalência definido pelo teórico indiano. 

Os sobreviventes de Calpe em trânsito, na “ponte-aérea” afro-europeia, vão 

materializar o fluxo cultural bilateral que une os dois terrenos e descobrirão que “lá e 

cá” já não são (se é que um dia foram) territórios intactos e excludentes. A imagem da 

conexão dos mundos se estabelece, inicialmente, pela própria geografia. Escolhendo a 

linha do Nilo como a rota a seguir, o grupo parte da fictícia Calpe, passa pela sudanesa 

Cartum, e chega a Luxor, onde vai visitar “Karnak, o Vale dos Reis e o Vale das 

Rainhas” (PEPETELA, 2008, p. 301), no Egito. Verdadeiro museu a céu aberto, às 

margens do Nilo, o conjunto de templos guarda uma relíquia histórico-artística 

inestimável, de uma “época fabulosa em que um Estado africano era o mais poderoso e 

avançado do mundo” (p.302).  Mais do que simplesmente a porta de entrada dos 

personagens na Europa, pela proximidade com o Mediterrâneo, Tebas será a porta por 

onde, desde a antiguidade, a Europa se conectou à África.  

A escolha da passagem por Karnak, na perspectiva da montagem textual, é 

emblemática, no sentido não apenas de, antes de adentrar o solo europeu, marcar o 

espaço do próprio berço cultural, mas também por alertar para o fato de que muito do 

que se vê no “centro econômico do mundo” deve tributo à África, simbolicamente 

representada pelos templos egípcios. Se é certo falar que os países africanos, desde a era 

colonial, absorveram e transmutaram a cultura europeia que lhes fora imposta, não se 

deve, por outro lado, esquecer que a própria Europa, em decorrência do imperialismo 

que a constituiu, se consolidou por híbridos movimentos de canibalismo cultural e a 

África é parte integrante desse composto digestivo, desde a antiguidade. Isso talvez 

explique o interesse europeu pela arte africana, tão presente nos museus parisienses e 

londrinos, por exemplo, e a conexão profunda de certos artistas modernos, como 

Picasso, que transformaram seu traço e seu entendimento estético, a partir do encontro 

tocante com o trabalho de artistas africanos. 

O romance também encena, corajosamente, uma situação que, talvez por conta 

de um trauma ainda vivo, não seja de fácil aceitação para um estudioso da cultura 

africana: o interesse dos africanos em ir para o norte e, em especial, entrar em contato 

com a cultura europeia. Assim que conseguem viabilizar o transporte aéreo, os 

sobreviventes em Calpe resolvem explorar outras terras e o destino é escolhido sem 

recusas: “De facto, podíamos avançar também para norte. Mesmo se não 

atravessássemos para a América, podíamos ficar pela Europa. Sempre quis ver alguns 
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museus em França, devem estar intactos. Não só em França, mas começaria daí” 

(p.267). Os personagens, portanto, partem para a Europa não apenas em missão 

humanitária, mas com curiosidade para acessar a chamada cultura ocidental in loco. E, 

uma vez em solo europeu, chegam a assumir seus traços europeizados, próprios do que, 

com certa impropriedade, hoje se intitula como cultural global ou globalizada. 

Assumem-se, por exemplo, atitudes mais individualistas e materialistas, como se revela 

na rejeição geral à observação do ladrão Kiboro, para quem as riquezas encontradas, já 

que “a Europa agora era deles” (p. 353), não deveriam pertencer a uns ou outros, mas a 

todos, ou ao coletivo. O supra-narrador, intrujão, como define Blanchot (1969), auto-

referido enquanto sujeito cúmplice da cena, anuncia o comportamento ocidentalizado 

dos personagens que ele acompanha:            

    
Ninguém contestou a idéia de Ísis, na Europa estavam mais individualizados, 
esquecida a ideia de tribo. Própria de África? O que poderia dar uma grande 
discussão filosófica, estranhamente não suscitou nem um reparo. Ou ninguém 
ouviu ou ninguém quis contestar. Nem eu, sempre tão exigente quanto aos valores 
africanos, dos quais certamente a comunidade era o principal. Mas avancemos...  
(p. 319) 
 

 
A proximidade entre África e Europa, no entanto, restringe-se ao aspecto 

simbólico do complexo conceito de cultura. Do ponto de vista político, no articulado 

jogo de poderes que remonta à ideia de uma comunidade internacional, a distância 

persiste e se condensa, na cena do romance, em um momento crucial do enredo: a 

descoberta do plano que deu fim, ou quase fim, ao mundo. O motivo extremo desse 

plano já se destaca. A ideia do grupo fundamentalista político-religioso que o concebeu 

era “purificar a Europa dos lixos árabes, judeus, ciganos e africanos que cada vez mais 

contaminam as populações brancas” (p. 340). O discurso de tom neonazista reproduz a 

ideologia que fundamentou os esforços coloniais nos séculos passados e que persiste, 

em alta medida, na comunidade europeia e outras regiões do mundo, ao menos para 

determinados grupos sociais. O desprezo pela África será reiterado, na sequência do 

texto, quando o ficcional autor de uma carta encontrada, réu confesso do crime mundial, 

demonstrar preocupação com a eficácia das armas radioativas, ao afirmar: “Penso que 

se menosprezou uma região limitada entre a África Central, a Oriental e a Austral” (p. 

344). De acordo com sua criminosa análise, 

 
Talvez pela pouca importância que sempre se deu a África, é possível que aí o 
impacto não seja o suficiente e que alguns seres vivos possam sobreviver, 
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sobretudo se não estiverem em contato com superfícies metálicas, as quais 
aumentam a potência do feixe (p. 344). 

 
O comentário da americana Janet, em diálogo com Simba, reforçará a ideia 

contida na carta:   

 
 - [...] Uma parte de África escapou... escapou não, pois quase tudo desapareceu... 
mas, enfim, ficou alguma vida por causa do imenso desprezo com que eles 
encaravam o vosso continente.  
- Ironia? – disse Simba. – O mais desprezado dos sítios, África, é o que acaba por 
guardar vida? (p. 349).  

 

Descoberto o mistério sobre o desaparecimento quase total da vida na Terra, 

restará aos sobreviventes a decisão sobre o local onde fixarão residência para a 

reconstrução do mundo. Mais uma vez, saborosamente – para nós, leitores –, o debate 

entre permanecer ou partir, travado pelos personagens, revelará o pulverizado jogo de 

aproximações e distanciamentos que constitui as identidades componentes do grupo. 

 
Em Março, falava Ísis de voltar a Paris, tentando convencê-los da urgência, 

[...] porque em Palermo já as folhas estavam verdinhas e as flores iam rebentando 
nos jardins, acabara o frio de rachar, o sol resplandecia cada dia mais cedo. [...] Só  
um agradecido Joseph apoiava as suas pretensões. Jan surpreendeu todos e chocou 
Ísis, pois às tantas disse: 

- Paris uma porra! Eu volto para Calpe. Quem quiser vir, tem meu lugar no 
avião. Mas vou, mesmo sozinho. 

- Calpe? – guinchou Ísis, apalpando a barriga que já se notava muito no 
corpo magro, ao contrário de Janet, muito mais discreta, talvez porque 
simplesmente era mais coberta de carne. 

- Calpe sim. Lá é o nosso sítio. Que estamos nós a fazer aqui nessa terra fria, 
morta? 

- Eu volto para Paris – teimou Ísis. Vou continuar a morar lá, ainda não vi 
tudo. [...] 

- Pois eu vou para Calpe – teimou o sul-africano.  
- Jan tem razão – disse o médico [...]. Também quero voltar para Calpe. A 

vida está lá, sempre esteve lá. Vim aqui para compreender o que se passava, já 
aprendi, basta! Em Calpe é o nosso lugar. 

[..] 
- Ísis, reflecte! – disse Janet. – Eles têm razão. [...] Em Calpe estamos 

melhor que em Paris. E juntos podemos sobreviver... 
- Vão todos – teimou a somali. – Basta levarem-me para o continente. 

Depois arranjo um carro e chego a Paris. 
- Vou contigo – disse Joseph. (pp.370-371). 

 

Surpreende a divisão do grupo, após a constatação de que são eles alguns dos 

parcos sobreviventes do mundo. Diz o narrador de Pepetela: “E foi desta maneira que o 

grupo se fraccionou de novo” (p.372), com um arranjo lexical que denuncia a cicatriz 

histórico-política de uma nação que um dia se repartiu.  E, nessa fracção, pode 

surpreender ainda mais a escolha que cada um faz para o pouso definitivo. Afinal, dada 
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a liberdade para permanecer ou partir, ir e vir para qualquer parte do mundo, a decisão 

por uma nova residência será um gesto de afirmação da identidade reconhecida: É aqui 

que eu me sinto em casa. Preliminarmente, se tivéssemos que apostar na opção de cada 

um, provavelmente pensaríamos nos brancos a se reconhecerem na Europa ou nos 

africanos como os primeiros a retornar para a terra Mãe. Ao contrário disso, Pepetela 

nos presenteia com escolhas que revelam os múltiplos sujeitos de sua composição. O 

sul-africano Jan, descendente de holandeses, quer retornar a Calpe e diz: “Lá é o nosso 

sítio”. A norte-americana Janet também decide voltar a viver na África. A somali Ísis, 

que estudava o império Lunda, deseja permanecer em Paris e diz, em trecho adiante: “O 

meu filho vai nascer em Paris. Vai ser o primeiro europeu desta nova humanidade” 

(p.372). O médico Simba, antes referido como europeizado, afirma: “Em Calpe é o 

nosso lugar”. E Joseph, o “agradecido Joseph” (leia-se ‘apaixonado’), nas palavras de 

Ísis, abre mão de sua terra para permanecer em outro lugar, no espaço da paixão. Assim, 

o grupo se divide e nós, leitores, perdemos contato com o casal que permanece na 

Europa.  

   
Na manhã seguinte disseram adeus à fria Europa, agora colonizada pela 

família Kiboro. Atravessando o mar no avião pilotado por Jude, Simba Ukolo 
pensou na ironia do destino. A Europa, que tinha mandado tanto bandido, 
reconhecido ou não como tal, para colonizar a África, ia agora ser povoada, se tudo 
corresse bem, pelos descendentes de um ladrão africano (p.374). 

 

De volta à África, os integrantes do grupo, além de reverem os três mais-velhos 

que permaneceram em Calpe, encontrar-se-ão com “os aldeãos” (p. 282) que haviam 

sido avistados do avião, antes ainda da viagem à Europa, e com os quais já haviam feito 

um contato rápido. Na época, constatou-se que não falavam o suahili. “Julius disse para 

Jude, temos o suahili, senão haveria dificuldades entre nós. Imagina agora com eles que 

não conhecem o suahili e sempre viveram na floresta” (p. 282). Dona Geny, que 

recepciona os retornados amigos, reforça o problema de comunicação com os novos 

sobreviventes: “Falam uma língua estranha, da floresta” (p.376), diz a religiosa. O 

conflito linguístico será simbólico no sentido de metaforizar, ou metonimizar, uma 

alteridade que se revela no novo mundo em reconstrução. As próprias designações da 

população encontrada na floresta: os “camponeses”, os “aldeãos” ou a “população das 

matas” (pp. 282-283), deflagram a diferença. Assim como, nas palavras de Mignolo 

(2008, p. 289), “não havia índios nos continentes americanos até a chegada dos 

espanhóis; e não havia negros até o começo do comércio massivo de escravos no 
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Atlântico”, os homens encontrados nas regiões rurais próximas a Calpe “nascem” com 

as novas designações da alteridade que lhes foram conferidas. E a diferença não se 

limitará à nomeação. A nova sociedade também terá suas castas, na medida em que 

aceitam com facilidade que sempre haverá mandantes e mandados nas relações 

humanas coletivizadas. O seguinte diálogo entre os integrantes do grupo não deixa 

dúvidas quanto a isso: 

 
- É bom mesmo que Riek convença as pessoas a virem – disse Julius. – Para 

produzirem comida... 
- Enquanto nós mandamos e comemos – disse Janet, em voz sumida. 
Dippenaar ouviu-a, no entanto. Apoiou com a cabeça, é isso mesmo que vai 

acontecer, sempre foi assim, uns trabalham, outros mandam. Ele estava bem, tinha 
uma profissão útil, piloto de avião. Simba também, como médico podia exigir a 
comida que outros produziam a troco de terapia. 

- Seremos a classe dominante – disse o sul-africano. – Há dúvidas? 
Tanta crueza inibiu qualquer palavra ou gesto discordante. Abaixaram as 

cabeças, rendidos ao inevitável (PEPETELA, 2008, p.378). 
 

A rendição ao “inevitável” é parte da engrenagem de qualquer sociedade na qual 

a colonialidade, ou o neocolonialismo, seja uma realidade constituinte. Render-se ao 

inevitável, neste caso, é enterrar a utopia, ou seja, a crença de que possa haver igualdade 

e justiça, no sentido mais pleno, em algum lugar ou tempo regido pela humanidade, cara 

lição a um angolano que dedicou parte de sua vida à libertação nacional para a 

construção de uma república popular. Um leitor desavisado, que esperasse se deparar, 

no fim da história, com um ambiente de redenção, o paraíso edênico na nova África, 

como mensagem angolana que se contrapusesse à noção imperialista europeia, ficará 

decepcionado.  Já não há espaço para nenhum tipo de didatismo, no sentido de uma 

literatura comprometida com a construção social, nem ao menos um eixo ético na linha 

do “politicamente correto”. E isso não corresponde apenas a uma escolha pessoal do 

autor, nem tampouco revela um desencanto particular com a situação de seu país. É uma 

representação necessária a se fazer das circunstâncias contemporâneas e a forma de ver 

o mundo nesse novo contexto.  Já não há “um” mundo a ser construído, “o” herói a ser 

coroado, mas verdades e sujeitos que se cruzam em uma trama de possibilidades.   

Ao final, após a notícia de que Jan havia comprado uma esposa, despertando a 

fúria feminista de Janet, mas a complacência do restante do grupo, o pensamento de 

Simba sobre a ação do sul-americano resume a discussão acerca dos “novos” valores 

para a reconstrução da humanidade e que serão os vigentes no futuro que escapa às 

páginas do livro: “Estavam a construir uma nova humanidade com a gente que havia e 
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todos os processos valiam. A anterior humanidade também não deve ter começado 

melhor, se atendermos à maneira como terminou. Falando de valores morais então...” 

(pp. 380-381). O bem e o mal, portanto, seguem em duelo, no romance e fora dele, em 

cada sujeito e, consequentemente, nos organismos sociais.  

 O desfecho do romance, eivado de certa dose de pessimismo em relação às 

organizações sociais, em qualquer tempo e espaço, é o retrato de um mundo visto a 

partir dos signos da distopia. Não há mais garantias sobre o destino a se cumprir, 

qualquer que seja a busca. Nem existe a esperança que as comunidades possam conviver 

sem a competição que caracteriza o embate humano, no domínio ocidental. O planeta se 

ocidentalizou no pior dos sentidos, valores como individualismo e ambição foram 

semeados no mundo, junto às expansões territoriais dos impérios europeus. Nem o 

oriente, nem o mundo árabe, os indígenas americanos ou os grupos étnicos africanos 

puderam estar imunes ao vírus europeu das privadas conquistas financeiras, contra 

outros seres humanos e muitas espécies animais e vegetais. “Tá tudo dominado”, como 

diz o funk brasileiro. Nas representações literárias articuladas por Pepetela, então, 

permanece incompleta a missão dos personagens e o vislumbre de uma nova e diversa 

sociedade a se constituir. 

 

3.2. O amor é o meu país43 
 

Na seguinte “viagem” literária de Pepetela, outros rumos vão traduzir a noção 

plural da(s) identidade(s) nacional(s) e as internas e externas relações de poder que 

compõem a ideia de uma inesgotável colonialidade. Em O planalto e a estepe (2009), o 

autor angolano traceja, no mapa mundi, a rota de uma viagem no tempo e no espaço, na 

qual o “pano de fundo” político concorre com o palco principal onde se encena uma 

história de amor. O subtítulo, legível somente na capa do livro, conforme observa Laura 

Padilha (2011)44, evidenciará o duplo foco de imagens: Angola, dos anos 60 aos nossos 

dias. A história real de um amor impossível. Diferente de O quase fim, aqui há um 

narrador constituído, presente do início ao fim, a tecer o relato do ponto de vista do 

sujeito da ação ou intenção amorosa: um “autor-defunto”, nas retomadas palavras de 

Brás Cubas, que – ao contrário deste – guardará o segredo de sua morte para as últimas 

                                                
43 Verso e título da música de Ivan Lins. 
44 O referido artigo sustenta, teoricamente, muitas das ideias defendidas neste capítulo e em outros, ao 
longo da tese. 
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páginas do livro. A unicidade subjetiva, contudo, não se traduzirá em um acabamento 

estético que imprima à narrativa alguma solidez ou completude. Também neste 

romance, com outros contornos, Pepetela empresta ao discurso sinais de uma fratura 

formal que acompanha a ideia de uma subjetividade decomposta ou liquefeita pela 

experimentada crise de valores ou de impressões sobre o mundo. 

A primeira página do livro exibe o modelo narrativo a se seguir. As primeiras 

linhas, que anunciam o encontro amoroso por vir e justificam o título do romance, 

surgem com formatação poética e em itálico, diferenciando-se da “fonte gráfica” que se 

vê em seguida, quando a voz do narrador-personagem assumirá o comando. São as 

marcas de um jogo que se inicia:       

 
Os olhos dele continham o céu do Planalto. 
Na Huíla, Serra da Chela, Dezembro, quando o azul mais fere. 
Nos olhos dela estavam gravadas suaves ondulações da estepe  
mongol. Tons sobre o castanho. 
Entremos primeiro no azul (PEPETELA, 2009, p.9). 

 

O que pode parecer uma epígrafe, destacada do romance, notar-se-á como parte 

de um texto em que há fissuras na narrativa por onde outra voz, esta em terceira pessoa, 

se expressa. É como se, de modo breve, um narrador à distância contribuísse com 

observações imparciais que não se enquadram na voz do narrador-personagem, 

chamemo-lo “principal”, sujeitado pela participação no enredo, o que condiciona seu 

olhar e sua escuta às limitações humanas espaço-temporais e, também, sócio-históricas. 

Da mesma forma, este “outro” na narrativa difere, em estilo, em relação ao texto 

formulado pelo narrador Júlio. A forma explicativa e dialógica que caracteriza o 

discurso do personagem contrasta com o lirismo seco destas inserções narrativas. Dirá 

(escreverá) o personagem na sequência: 

 
A minha vida se resume a uma larga e sinuosa curva para o amor. 
Começando por um caminho longo até Moscovo.  
Não vos contarei todos os detalhes dessa viagem. Houve outras, também 

importantes, houve mesmo muitas viagens. Mas essa primeira viagem em arco 
amplo e súbitos desvios demorou mais, começou na Huíla, Sul de Angola, quando 
fui parido (p.9). 

 

Júlio Pereira, como ficcional sujeito-narrador, se dispõe a contar a história da 

sua vida e, para tanto, faz uso de uma cronologia e um descritivismo que lhe são úteis 

elementos retóricos. Nem por isso, no entanto, se deve esperar de sua narração um tom 

monológico, retomando termo de Bakhtin (2008), doutrinário de uma verdade anterior 
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ou ulterior à ação subjetiva. No trecho inicial supracitado, a frase “Não vos contarei 

todos os detalhes dessa viagem”, estranha preparação para “seduzir” uma audiência, 

adverte para a incompletude (logo, a fratura) do discurso que ali se faz e do sujeito que 

o profere. A sequência do texto confirmará a ideia fragmentária, na medida em que 

começamos a perceber aforismos que entrecortam a narrativa, como que a dissecando, 

construindo um livro paralelo de pensamentos, de títulos, como os versos de um haicai: 

“As guerras não perdoam” (p. 10). “A juventude merece perdão por sua credulidade” 

(p.37). “O eterno egocentrismo do macho” (p.60). “Tão poucas esperanças enchem um 

coração em guerra” (p.120). 

Afora esse procedimento aforístico, o posicionamento oscilante do narrador 

diante de fatos narrados, em alguns trechos do romance, também vai revelar um sujeito 

erodido, destituído da impressão de possuir uma verdade absoluta, capaz de 

reposicionar-se ao longo do tempo. Dirá, por exemplo: “Os brancos é que tinham 

dinheiro. Isso era verdade” (p.18). E, logo a seguir: “Vendo bem hoje, havia negros que 

tinham manadas de bois, mas esses viviam nos seus eumbo e não se misturavam com os 

brancos” (pp.18-19[grifo nosso]). Questionar-se-á, igualmente, quanto à ideia de um 

afirmativo “continente inteiro arco-íris, com todas as cores do mundo”, perguntando-se: 

“É sonho? É sonho, sim. Mas é lindo” (p. 37). Esse caráter instável do sujeito, 

sutilmente posto aqui pelo arguto autor, será o minúsculo retrato de um mundo que o 

cerca (seja válida, aqui, a ambiguidade pronominal), movediço terreno onde não se pode 

pensar na solidez e/ou uniformidade subjetiva.  

A pedra fundamental a ser dilapidada do muro de conceitos erguido sobre as 

bases da africanidade diz respeito ao racismo ou, de modo mais profundo, ao 

racialismo, como pensa Appiah (1997), apontado pelo narrador como questão relevante 

na sua formação e que também se refere à formação de sua nação: “O racismo havia de 

me perseguir a vida inteira, como vos explicarei” (p. 13). O comentário do personagem 

não deve confundir um leitor pouco atento à questão ampla da raça, que ultrapassa as 

fronteiras epistemológicas convencionais. Basta lembrar que Júlio Pereira é branco para 

se desconfiar de que seu conceito de racismo vai além do preconceito branco contra o 

negro, sem evidentemente desprezá-lo como manifestação cruel e desumana. 

Certamente, a grande e criminosa expressão racista na África e, talvez, no mundo, 

invenção ariana de uma ‘subcategoria humana’, tornou/torna o negro uma das maiores 

vítimas históricas da opressão social com base na fictícia noção racial. No entanto, as 
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manifestações racistas no mundo vão além dessa demonstração particular, uma ideia 

que é devidamente explorada por Pepetela, ao longo de sua narrativa. 

Para pensarmos, aqui, a problematização da ideia de raça, precisamos invocar 

Appiah e suas polemizadas reflexões sobre as “Ilusões da raça” e “A invenção da 

África”, dois títulos-conceitos do livro Na casa de meu pai (1997). O teórico ganês, 

pelo viés filosófico, discute o princípio fundamentador do racismo. Antes do 

preconceito, pensa Appiah, pressupõe-se 

 
a visão – que chamarei de racialismo – de que existem características hereditárias, 
possuídas por membros de nossa espécie, que nos permitem dividi-los num 
pequeno conjunto de raças, de tal modo que todos os membros dessas raças 
compartilhem entre si certos traços e tendências que eles não têm em comum com 
membros de nenhuma outra raça. (APPIAH, 1997, p.33) 

 

O que está em discussão, portanto, em outras palavras, é a crença na raça do ponto de 

vista cultural, como se houvesse, atrelado à cor da pele, um conjunto de valores e 

comportamentos específicos. A polêmica em torno do comentário desse renomado 

pesquisador – que, querendo ou não, belisca os movimentos negros e mexe, portanto, 

com sérias paixões – gira em torno de uma bifurcação conceitual.  

Existem raças como fenômenos sócio-históricos. É inegável! Sobre elas, Appiah 

discutirá o que considera ser o racismo, subdividido em intrínseco e extrínseco 

(diferença a que, aqui, não aludiremos, por nada acrescentar à discussão que propomos). 

Não se pode desconsiderar toda a sujeição dos negros aos desmandos brancos e o 

tratamento sub-humano ao qual estes submeteram aqueles. Os movimentos negros, em 

todo o mundo, lidaram com a noção de uma unidade rácico-social porque assim, 

conceitualmente, a perceberam no “branco”: uma unidade opressora e também um 

construto. Foram julgados pelo homem europeu, ignorante quanto à diversidade étnico-

cultural africana, como um só troço (perdoe-nos, neste caso, a força provocativa da 

palavra). Sobreviventes de um massacre cultural, os negros contaram com as 

importantes noções de solidariedade e irmandade: bases dos movimentos da Negritude e 

do Pan-Africanismo. O semelhante destino, a submetida condição, a oprimida 

participação na história ocidental os unia e não haveria teoria filosófica que pudesse 

desatá-los.   

A unidade negra, então, fora e ainda é um gesto político, ato de dignidade e 

sobrevivência, uma insurgência ideológica a que Gayatri Spivak chamou de 

essencialismo estratégico (2005, p.477). Embora se admitam as diferenças existentes 
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entre os integrantes de um grupo minoritário, em termos de prestígio social, há que se 

forjar uma unidade para que se adquira a força coletiva necessária à requisição de um 

espaço no ambiente social. Abrandada a “luta”, no entanto, embora se saiba de sua 

permanência em menor escala, já é possível pensar sobre as nuances que caracterizam a 

massa até então vista, convenientemente, como uniforme. Assim se deu com o 

movimento feminista, (re)pensado em suas bases pela teórica indiana, e se propõe, da 

mesma forma, com os movimentos negros, sobretudo nas palavras de Appiah. O 

pensamento do teórico nos exigirá um esforço no sentido de pensar a questão sob outra 

ótica, sobretudo em circunstâncias renovadas, que nos apontam diferentes 

manifestações racistas na África. É preciso fechar a porta histórico-sociológica, ao 

menos por um instante, e caminhar sobre as idéias filosóficas ou antropológicas45, para 

aceitar a problematização da questão da raça, sobretudo como um conceito basilar da 

africanidade. Afinal, pensar “a” cultura negra, como um corpo fechado, portanto isolado 

do que chamaríamos de cultura branca, poderá significar uma equivocada equação em 

que se somam os diferentes, desprezam-se os iguais e ignoram-se as interseções.  

No pacote intitulado “negro”, se misturam etnias diversas, muitas vezes díspares 

no sentido comportamental, religioso, linguístico, nacional etc. Por outro lado, 

desprezam-se as semelhanças entre pessoas de tons de pele diferentes, mas aproximadas 

por uma questão cultural, nascidas e criadas em condições de igualdade. Se nos 

permitem uma breve digressão à brasileira, é como pensar que João Nogueira, por ser 

branco, é menos sambista do que Paulinho da Viola, um mulato, o que gera outra 

questão, e que Caetano Veloso é menos tradutor da cultura afro-baiana do que o negro 

Gilberto Gil. Ou, retornando à África, é pensar que Luandino Vieira, Pepetela e Mia 

Couto são representantes menores de seu continente por questões meramente raciais – 

um absurdo, praticado aqui e ali, nas surdinas acadêmicas, algumas vezes nem tão 

“surdas” assim. 

A mestiçagem étnico-cultural ameaça o tabuleiro de xadrez racial com 

inumeráveis tons intermediários, de modo que o branco e o negro nem sempre se 

reconhecerão como categorias estanques. A partir daí, a comentada bifurcação 

conceitual sobre a ideia de raça, no entendimento do que seja a África, produzirá um 

atrito, um choque de versões, que, no mínimo, deve ser observado com cautela, para que 

haja ao menos um equilíbrio entre as duas concepções. Aqueles que lidarem com a 

                                                
45 Referimo-nos à antropologia cultural.  
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noção racial do ponto de vista sócio-histórico caminharão em uma busca por uma 

“origem” africana, a identificação das matrizes, os valores primordiais da terra, o 

reconhecimento de uma diáspora. Por outro lado, quem se dispuser a observar a ideia de 

raça do ponto de vista filosófico-antropológico, terá de aceitar as migrações como 

experiências transformadoras, viagens sem volta, e as culturas como processos em 

curso, independente do desejo de que elas possam resistir ao tempo.  

Em O planalto e a estepe, a questão da raça percorre toda a narrativa, em seus 

saltos no tempo, e é possível acompanhar a percepção do personagem para as diversas 

modalidades de racismo que o cercam. A primeira delas, evidentemente, surge com a 

descoberta do racismo europeu, valor do colonizador transposto para o colono, contra o 

negro angolano – afinal, o romance inicia na década de 60, nos últimos anos 

salazaristas. Ao falar de sua infância, Júlio lembra as palavras ferinas de sua irmã sobre 

os seus amigos da vizinhança, fazendo lembrar a irmã de Mais-Velho e sua postura 

semelhante, em Nós, os do Makulusu [1967]: 
 

- Deves brincar com teus colegas de escola e não com esses. 
- Porquê? 
- Porque eles são pretos e nós brancos. 
- E então? 
- Os pais não acham bem.  
Os meus pais nunca tinham dito nada, nem mesmo com os olhos. Mandaram a 

Olga dizer? Ou foi só uma boca dela? A Olga tinha a mania de irmã mais velha, 
sabem como é (PEPETELA, 2009, p.12). 

 

O racismo contra negros era, portanto, transmitido no ambiente social, como um 

valor familiar, um maléfico legado. Ainda que os pais de Júlio nada tivessem dito, Olga 

repetia o discurso anti-negro como uma máxima da autoridade. Se não era de fato um 

comando paterno, certamente era uma voz social. Júlio, então, passa a observar a 

distinção de cor no ambiente escolar e conclui: “Não me lembro de nenhum negro na 

escola. Mas devia haver, pois se dizia Salazar construiu uma Angola multirracial” 

(p.13), ironia do autor emprestada a um personagem que, já adulto, a contar sua história, 

reconhece a distância entre o discurso e a prática política. É, então, empírica a 

conceituação do personagem sobre o que seja (ou fosse, no tempo narrativo da infância) 

o racismo, embora ele não tenha assimilado tal valor e o desenvolvido em seus vínculos 

afetivos.  

Na adolescência, Júlio encantou-se com “duas irmãs que moravam numa cubata 

à entrada da cidade [e] recebiam os estudantes” (p.17). Ele e o amigo João 
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economizaram moedas para ir “conhecer” as meninas, mas, nas palavras de Júlio, as 

duas “aceitaram só a mim e não ao que era da cor delas. [...] O dinheiro é igual, disse o 

João. Pois, mas a cor não é, disse a irmã” (p.18). O ato discriminatório fez com que 

Júlio se questionasse: “Racismo? De negro para negro?” (p.18). O que, na narrativa, 

aparenta ser uma pergunta retórica, a revelar dedutivamente a nova descoberta do 

personagem, se desconstruirá em seguida. Logo na sequência, Júlio relata um último 

diálogo com as moças: “No fim perguntei, mas como recusas um da tua cor? Porque se 

um branco souber que me deitei com um negro, não vai querer se deitar mais comigo. E 

os brancos é que tem dinheiro” (p.18). Ratifica-se, assim, o mesmo racismo do branco, 

já observado por Júlio na infância. Só que, desta vez, revestido como moeda de 

negociação, sub-valor econômico imposto ao negro. A negativa da moça não caracteriza 

um ato racista em si, pois não é dela o julgamento diferenciador da pele, o desprestígio 

de uma raça em relação à outra. Sua motivação é meramente mercadológica, por assim 

dizer. O racismo entranhado em seu gesto não lhe pertence, porque só ao cliente branco 

importa a distinção de cor.      

Anos mais tarde, quando a PIDE procurava por subversivos (leia-se: negros não 

assimilados), Júlio conheceu a conotação política atribuída à pele negra, o que 

impregnava o ato discriminatório de um tom mais violento do que o já violento 

desprezo racial.     

 
Salazar não gostava dos subversivos e Salazar tinha muitos seguidores na 

cidade. Um dia dois homens com chapéu cinzento na cabeça encontraram-me a um 
canto do liceu. Então és tu o bolchevique amigo dos pretos... Só percebi uma coisa, 
me acusavam de ser amigo dos pretos, o resto para mim era chinês. Mas eu não era 
amigo dos pretos por serem pretos, nem via bem as cores nem as cores têm 
importância. Era amigo dos meus amigos, isso sim. Eles não entenderam o que eu 
tentei explicar (p.21). 

 

O preconceito torna-se, portanto, um pretexto para a opressão e a perseguição política. 

O negro deixa de ser, simplesmente, o impuro ou o bárbaro e se torna, também, o 

terrorista, grave ameaça à ordem colonial.   

A discriminação contra os negros é verdadeiramente a grande declaração do 

racismo no mundo, talvez apenas comparável ao que se deu com os judeus no período 

nazista. Não por outro motivo, a palavra racismo é normalmente entendida, de modo 

restrito, como se apenas se referisse a essa única manifestação de preconceito com base 

no controvertido conceito de raça. Entretanto, se aceitarmos filosoficamente o 

racialismo que sustenta a noção desta e de toda forma de racismo (em que se 
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estabelecem distinções humanas com base em critérios étnico-fisiológicos e se 

identificam, a partir disso, desigualdades nas relações de poder que se dão entre os 

distintos grupos), então teremos de acatar um alargamento conceitual. Há racismos e 

não racismo no mundo. Pedindo empréstimo ao romance de Pepetela, em trecho que 

salta adiante de onde estamos na sequência narrativa, encontramos na voz de Júlio esta 

reflexão: “Jean-Michel tentou tirar-me as ilusões, há racismo, e o racismo nem sempre é 

do branco contra negro ou de negro contra branco, há entre todos os grupos” (p.66). 

 Mas Jean-Michel ainda não entrou na história. Antes de ele contribuir para o 

aprendizado do protagonista, a própria experiência o fará. Ainda no período colonial, 

antes que Júlio viaje para a União Soviética, o personagem descobre um caráter racial 

infiltrado na ideologia nacionalista que fundamentava a luta da qual fazia parte por 

convicção partidária e patriótica. Havia, para além do nós-e-eles político, que 

determinava os lados da guerra pela independência de Angola, um componente de base 

racista a forjar outra divisão, indicando uma ideia concorrente sobre quem seriam 

aqueles que se entendiam por “nós” e “eles”, naquelas circunstâncias. Em outras 

palavras, ser um branco angolano, naquele momento, passava a ser um desacerto na 

bilateralidade da guerra: 

 
Os mais escuros iam combater. [...] Os mais claros tinham bolsas em países 
amigos, iam estudar para a Europa. A razão era não existirem condições subjetivas 
para os mais claros participarem da luta armada. Traduzido por miúdos, os mais 
claros ainda não eram suficientemente angolanos para arriscarem a vida na luta 
pela Nação, pelo menos havia dúvidas quanto à sua nacionalidade (p.31). 

 

  O chamado “racismo às avessas”, uma impropriedade conceitual, acaba por se 

tornar um sentimento que passa a exercer influência em muitos movimentos políticos 

africanos, sobretudo em Angola. Os fundamentos da Negritude e do Pan-Africanismo, 

importantes valores de sobrevivência e de força cultural e social, acabam por determinar 

a noção do que seria a africanidade, a inserir a ideia racial como critério de 

“autenticidade” e, portanto, legitimidade, em contraste com o conceito de mestiçagem 

hoje admitido. As já referidas ideias de Fanon, ao afirmar: “Não é o mundo negro que 

dita minha conduta. Minha pele negra não é depositária de valores específicos” (2008, 

p.188), reiteradas por outros intelectuais africanos, e a política do arco-íris de Mandela 

são contrapontos importantes ao racismo contra o branco e o mulato que, 

perigosamente, se foi consolidando em partes da África, como reação, vale dizer, aos 

gestos opressivos que, em todo o mundo, vitimaram o negro e ainda o fazem. 
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Na chegada de Júlio a Moscou, o encontro entre europeus e africanos irá 

incrementar a discussão sobre a negrura, termo de Fanon (1979), como critério de 

autenticidade africana. Desta vez, será o olhar europeu que creditará à pele negra a 

qualidade de indispensável condição para a africanidade: 

  
Despertava curiosidade. Desconfiança, nalguns casos. Um branco quase louro era 
angolano e queria lutar pela independência? Então não eram os brancos que 
colonizavam Angola? Curiosamente, os primeiros a nos estenderem a mão foram 
africanos. Um senegalês, um tanzaniano e um congolês. O senegalês e o congolês, 
indubitavelmente negros, o tanzaniano mais claro um pouco. Para eles eu era 
camarada. Os europeus olhavam de lado, desconfiados. Os quatro formámos o meu 
primeiro grupo em Moskovo (pp.33-34). 
 

 
A grandeza da cena de Pepetela está no fato de ela representar a complexidade 

das relações humanas e coletivas. Se, antes, Júlio fora julgado preconceituosamente por 

seus compatriotas, agora serão outros africanos “os primeiros a lhe estenderem a mão” 

e, inversamente, os europeus desconfiarão de sua africanidade. Um leitor que 

pretendesse, ao final do romance, tirar conclusões generalistas sobre o “comportamento 

africano”, extraídas das humanas representações, a deduzir, por exemplo, “todo negro 

africano, hoje, é racista em relação ao branco”, há que se deparar com a 

impossibilidade, que é fruto de um território ficcional movediço. O que se lê é a 

multiplicidade representada: há muitas variantes comportamentais e axiológicas, na 

vasta gama de indivíduos que, somados, compõem o coletivo africano, correspondente à 

denominação que açambarca todo o continente.  

Essa visão de uma polissemia das identidades africanas, que, embora não esteja 

explicitamente no texto, é fruto de uma reflexão por ele sugerida, contrasta com o modo 

simplista e taxativo com o qual o assunto é tratado, em muitos debates, tanto em foros 

políticos quanto acadêmicos, mundo afora. Ainda se projeta, por força do essencialismo 

estratégico46 originário das lutas afirmativas contra o racismo “branco” e, também, pela 

legitimação dos espaços africanos no mundo, um perigoso dualismo entre o mundo 

branco e o mundo negro; o racismo e o não-racismo; a África e o ocidente. Embora a 

mestiçagem seja um tema recorrente, tanto na ficção contemporânea, como 

representação das identidades locais africanas (tema especificamente presente nas obras 

recentes dos três autores reunidos neste trabalho), quanto na teoria de muitos pensadores 

da africanidade, como Appiah, ainda se vê proclamada popularmente e em alguma 

                                                
46 O itálico marca a referência ao termo de Spivak (2005), já referido neste texto. 
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celeuma acadêmica a imagem de uma África negra versus um ocidente branco, 

relegando à América Latina o “estigma” da miscigenação.  

A cena acima transcrita nos remete ao fato de que essas divisões ainda pairam 

sobre o imaginário coletivo, não apenas na África, como resíduo de um ativismo 

político que proclamou as independências, mas em grande parte do mundo, a revelar um 

perigoso paradigma bicolor da humanidade, espécie de apartheid global. É importante 

lembrar que não são raras, hoje, nos discursos racistas na Europa e nos Estados Unidos, 

frases como “Voltem para a África!”, implícita ou explicitamente dirigidas a negros, 

denunciando o imaginário, globalmente difundido, de que a África é o território dos 

negros, retrato congelado e deturpado de um mundo anterior às travessias (literais e 

metafóricas). Mencionamos, aqui, no primeiro capítulo, aquele programa de TV norte-

americano que reproduzia ficcionalmente tal situação e, como outro exemplo, podemos 

pensar em nossos jogadores de futebol, negros e mulatos, em atividade no futebol 

europeu – especificamente o espanhol, o italiano e o inglês – que cansam de denunciar 

maus-tratos das torcidas rivais, com frases como essa, citada no período anterior, 

gritadas e escritas em ofensivas faixas.  

Evidentemente, a África é o berço negro, a Mãe das comunidades étnicas que 

compõem a denominada “raça negra”. Nem por isso, contudo, se pode restringir a cor 

negra ao continente africano e vice-versa, simplesmente porque não se pode conter ou 

interromper o fluxo humano, social e cultural que dispersou e ainda dispersa etnias e 

cores pelo mundo.  É nesse sentido que a identificação do negro europeu ou americano 

com sua ancestralidade africana, bem como a relação do branco africano com suas 

raízes europeias não se caracterizam como sentidos de pertencimento à(s) respectiva(s) 

terra(s), na medida em que suas formações culturais se dão em outros espaços de 

referência, constituídos por signos próprios ou apropriados, o que dá no mesmo. Ou 

seja, um brasileiro negro nunca experimentará, por exemplo, uma africanidade, mas 

uma brasilidade que se compõe de muitas matrizes e matizes africanos. Do mesmo 

modo, essa mesma afro-brasilidade poderá ser percebida por um mulato ou um branco 

brasileiros, já que ela constitui um viés da cultura nacional que é acessível a todos.  

Essa noção “territorial” da identidade, e sua decorrência cultural, permite a 

Pepetela a criação de um equilibrado arco-íris africano “num lar de Moskovo” (p.36): 

quatro africanos de países e raças distintas, aproximados espontaneamente, por uma 

similaridade de hábitos e valores. A noção territorial se contrapõe a outras que, 

supostamente, concorreriam como mecanismos hipotéticos (e ineficazes) para se 



 130 

constituírem vínculos identitários. Já aqui pensamos a possibilidade de uma noção 

racial, como elo de identidade, algo que a própria formação multirracial do grupo faz 

por desqualificar. Além disso, poder-se-ia supor uma noção político-ideológica, dado o 

bloco comunista como referência circunstancial. Dito de outra forma, a casa de 

estudantes em Moscou concentrava jovens comunistas de todo o mundo, o que, a 

princípio, pensar-se-ia ser um traço de identificação entre os membros do grupo. Tal 

traço, contudo, não estabelece elos significativos, compreendido o choque cultural que 

se faz notar entre os diferentes vermelhos. Há, ainda, o que poderíamos chamar de 

noção idiomática de identificação. Muitos estudantes, de diversos países e continentes, 

falavam línguas iguais (ou semelhantes, se entrarmos por uma complexa e nada 

conveniente discussão fonológica). Por exemplo, o tanzaniano Salim era colega de 

quarto de um australiano, ambos falantes de inglês, contudo nem por isso se entendiam, 

“a convivência parecia condenada por outras razões insondáveis” (p.34).   

Pelas mesmas insondáveis razões, africanos de países diferentes (o angolano 

Júlio, o tanzaniano Salim, o senegalês Moussa e o congolês Jean-Michel), falantes de 

muitas línguas e com distintos tons de pele, aproximaram-se com espontaneidade, 

entenderam-se, identificaram-se, comungaram hábitos que aos europeus pareciam 

estranhos. Jean-Michel tentará explicar o que os une: “vimos de um continente oprimido 

e explorado [...]. Temos hábitos diferentes e estamos cansados de que riam de nossos 

hábitos estranhos” (p.35). A seguinte narração de Júlio, quando conta a reação dos 

europeus ao seu desejo de dividir o quarto com os demais africanos do grupo de 

estudantes, reforça o laço histórico e cultural ou, simplesmente, a solidariedade que 

existe entre os povos da África: 

 
Os russos e outros europeus passaram a olhar-me de maneira diferente. E, mais 
tarde, ganha mais intimidade, houve alguns que confessaram, duvidávamos no 
princípio da sua africanidade mas agora aceitamos, é verdade, preferes estar com 
um africano no quarto que com um polaco. A eles eu dizia subtilmente, Jean-
Michel não cheira a cebola. Eles bem podiam ficar com os seus preconceitos 
raciais e o cheiro a cebola, os meus amigos não tinham preconceitos e ríamos entre 
nós com as cores diferentes que ostentávamos (p. 36). 

 

A escolha dos acompanhantes de quarto, encenada no romance, é simbólica – 

não apenas para os russos e europeus da ficção, mas para qualquer leitor atento aos 

valores nela representados – na medida em que materializa o impalpável e difuso 

sentido da identidade cultural. Acima dos tons de pele e do idioma, aspectos mais 

facilmente notados por olhos e ouvidos alheios, investidos em tentativas frustradas de 
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encontrar credenciais de pertencimento coletivo, há hábitos e cheiros menos evidentes, 

muitas vezes imperceptíveis, que estabelecem elos consistentes entre os quatro africanos 

aproximados. E se há racismos persistentes na África contemporânea, como observado 

pelo mesmo narrador anteriormente, não se pode compará-lo à experiência europeia de 

segregação racial. Enquanto um europeu se nega a estar no quarto de um negro, os 

africanos “riem das diferentes cores que ostentam”. 

Esse comentário, sutilmente posto pelo autor, do riso em torno da diferença, 

confrontado com a fria discriminação do norte, merece alguma observação. É certo que, 

quando se pensa nas campanhas contra a discriminação e nos esforços pela aceitação 

das minorias, se projeta sempre o ideal harmônico e isonômico. Há quem diga que o 

sonho antirracista é o da invisibilidade da diferença. De fato, a notabilidade da raça é já, 

de alguma forma, a ratificação de um estranhamento ou, ao menos, de um 

reconhecimento da desigualdade. No entanto, entre o ponto ideal da inexistência ou, 

como dissemos, da invisibilidade das raças e o apartheid, aqui representando o cúmulo 

do racismo, há gradações comportamentais que não devem ser agrupadas no dualismo 

racismo e não-racismo. Rir da diferença, embora seja um incômodo mecanismo de 

lembrança da sua existência, não é o mesmo que negar e/ou impedir a convivência entre 

os desiguais.    

Avancemos. Na trajetória de Júlio, há espaço, ainda, para outra forma de 

racismo, esta, aliás, surpreendente aos que permanecem fixados no preto-e-branco como 

única polaridade racial. O amor anunciado nas primeiras páginas do romance entrará em 

cena a partir da presença de Sarangerel, jovem da Mongólia, cuja nobreza política 

evocará novamente o desgastado conceito de purismo racial, desta vez em nome do 

“sangue mongol puro”. A amiga Erdene, leão-de-chácara a serviço do pai de Sarangerel, 

“Membro do Bureau Político do Partido do Povo Mongol” (p.52) e ministro da Defesa 

da Mongólia, fora encarregada de cuidar para que a moça se concentrasse nos estudos, 

em Moscou. “E, no caso pouco provável de Sarangerel arranjar algum namorado, ela 

providenciaria para ser um mongol puro, ninguém de raças espúrias” (p.62). O encontro 

amoroso com Júlio, entretanto, desnorteará os planos paternos para a filha Sarangerel e, 

com a gravidez da moça, concretizar-se-á o “crime supremo de mistura de raças” (p.62). 

O racismo mongol, além de representar a “pedra no caminho” na sequência 

amorosa do enredo, será também metáfora (irônica) da permanência e abrangência do 

preconceito racial no espaço da angolanidade, que é micro-espaço da humanidade: Se 

um angolano pode ser vítima de um racismo que vem da Mongólia, o que mais se pode 
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esperar? Em um romance que promete narrar a trajetória de “Angola, dos anos 60 aos 

nossos dias”, tal abrangência semântica, de um conceito historicamente tão importante 

para a nação angolana, será da maior relevância. É que a Angola contemporânea já não 

cabe na narração da sua própria história. Ela se mundializou por inevitabilidade. Isso 

equivale a dizer que se, aparentemente, é possível perceber que Pepetela – neste 

romance, em O quase fim e em outros recentes – sai de Angola, abandona-a como palco 

de representações, há que se pensar, por outro ângulo, que talvez Angola também tenha 

“saído de si”, porque já não cabe nos arames farpados de uma auto-representação 

cristalizada no tempo. Ou seja, o racismo mongol se pode inserir no novo contexto 

angolano, a partir do momento em que se entende o país como célula da cena global ou, 

simplesmente, como palco das humanas representações, quão amplas elas possam ser. 

Leia-se: Há hoje diferentes formas de racismo em Angola e no mundo, não mais apenas 

aquela que a história da colonização demarcou. E quantas mais não serão possíveis, 

desde que é humano julgar a diferença? 

Ainda seguindo a perspectiva “mundialista”, o romance nos oferece subsídios 

para se pensar que a distopia política angolana, tão proclamada hoje e presente no 

enredo, pode não ser específica ou unicamente um problema partidário situacional, mas 

uma questão de dimensões globais. Note-se que Júlio descobre o desencanto político na 

Rússia, antes mesmo que possa pensar nos descaminhos da cidadania angolana. Sua 

decepção, portanto, não se limita às ocorrências que comprometem a situação de seu 

povo, é um sentimento maior de desilusão diante da forma como os homens lidam com 

o poder. O amigo Jean-Michel, com apurado senso crítico, é quem lhe abre os olhos 

sobre o desacerto do socialismo nas relações humanas e políticas em jogo na URSS. Diz 

Júlio, reproduzindo as lições do congolês:  

 
Existia uma orquestra de muitos partidos e movimentos de libertação, todos ditos 
irmãos, e o maestro estava ali perto, no Kremlin. Mas o maestro só pensava nos 
interesses do Kremlin, não houvesse ilusões. De vez em quando recolhia aos 
bastidores para esconder moedas de ouro. Os outros não tinham acesso aos 
bastidores, reservado aos senhores do Kremlin (p. 42). 

 

Após essa conversa com o amigo, Júlio conclui: “Temos de inventar nosso 

próprio caminho em África” (p.43). Neste momento, pactua com a idealização da 

realidade africana, pensada por Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Eduardo Mondlane e 

tantos outros líderes, um sonho de que fosse implementado o projeto articulador do 

“Homem novo, plenamente consciente dos seus direitos e deveres nacionais, 
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continentais e internacionais” (CABRAL, 1980, p.22). No futuro do romance, contudo, 

também esse sonho será frustrado. Quando Jean-Michel regressa a Brazzaville, para 

“participar da revolução em curso em seu país” (p.39), Júlio passa a notar, nas cartas 

recebidas do colega, o desmonte de uma ideologia popular socialista em nome de um 

sucesso e um enriquecimento pessoal. Assim ele narra a descoberta: 

 
Fui percebendo, à medida que o tempo passava e que ele ia subindo na Juventude, 
até ser o chefe da organização, que perdera as antigas convicções. As suas cartas 
denotavam desespero por estar a colaborar com uma farsa, qual socialismo qual 
nada, só pensavam em mulheres e carros, já que enriquecer é difícil em terra tão 
pobre (p. 39). 

 
 

Depois, terminado o curso na URSS, Júlio conhece a realidade em Argel e 

confirma o panorama globalizado: 

 
Golpe de Estado, regime militar, discurso libertador de circunstância, igual ao resto 
de África. Morta a mística da revolução socialista e popular, ficou de qualquer 
modo a solidariedade em relação aos povos que lutavam pela independência em 
África (p.109). 
 
 

Está, portanto, na solidariedade entre os povos, contra os opressores, a esperança – 

aquela que nunca morre – de sobrevivência com dignidade em um mundo comandado 

pelo homem que “só gosta da diferença, sobretudo a que o favorece” (p.22). As relações 

de poder se reproduzem mundo afora; mudam de cor, de sexo, de língua, de religião, 

mas se mantém o substrato exploratório que constitui a dominação do homem sobre o 

homem, na alcateia descrita por Hobbes.  

Permitam-me uma breve digressão subjetiva: Certa vez, apresentei em Nova 

Friburgo (RJ), em um curso de pós-graduação em Letras e História, o poema Carvão, de 

Craveirinha, cujo sentido racial sempre me pareceu um viés indissolúvel para o seu 

entendimento. Li-o em voz alta. Quando terminei, notei um homem loiro, de olhos 

azuis, visivelmente emocionado no canto da sala, as lágrimas a escorrerem dos olhos. 

Fitei-o, sem precisar pedir que ele se explicasse, e o aluno, que depois vim saber que era 

militante do partido comunista, justificou seu choro: “É assim que eu me sinto. Um 

carvão explorado pelo meu patrão”. A exploração humana – dizia, em outras palavras – 

não tem cor, terreno e nem idioma, ela própria é uma linguagem: gestual, 

comportamental, social, humana. Aquilo que Craveirinha, Agostinho Neto, Luandino 

Vieira, Pepetela, João Melo e tantos outros representam de seus solos africanos se 
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universaliza: são retratos do mundo exploratório que a humanidade conseguiu produzir 

em toda a parte. 

E se lá e cá são espaços que comungam, também são territórios que se separam 

no sentido dos afetos locais que constroem nossa subjetividade e por isso é tão doloroso, 

a um homem de determinada terra, ouvir que ele pertence ao outro lado. São as estórias 

que ouvimos desde miúdos, as paisagens familiares, os tons, os ritmos, as palavras, 

todos os signos da nossa terra e da nossa gente que nos significam, nos dizem quem 

somos no caleidoscópio das identidades. Júlio, portanto, após viajar por muitos países e 

conhecer diversas realidades, só poderá compartilhar suas estórias contando-as “como 

nas fogueiras de guerrilheiros” (p.187), pois é desse modo que se traduzem as vivências 

no seu espaço de referência. Por isso, o personagem fará sua última viagem, a da morte, 

tendo, como roteiro, um só destino:   

 
Talvez um dia o faça [contar histórias à volta da fogueira] a quem souber ouvir 
vozes vagueantes por aí. Entretanto, deambulo em novas viagens. Etereamente. 
Agora sobre a Serra da Chela. Podia ir visitar as estepes da Mongólia, ou as 
montanhas Altai. Ou até planar sobre as ilhas do Pacífico. Mas não me apetece. 
Prefiro o Planalto a partir da Chela, as rochas de muitas cores, as falésias e suas 
cascatas, o verde dos prados, o campo das estátuas, o milho ondulando, as árvores 
retorcidas pelo vento. E pairar sobre a gigantesca fenda da Tundavala, fenda que 
aponta o deserto. E o mar. E aponta o Sul, o grande Sul. O Sul da minha vida 
(pp.187-188). 

 

 O homem livre pode ir a qualquer parte, mas ele não abandona sua casa, pois 

sempre haverá de repousar após tantas viagens. Ali, na terra em que reconhecemos os 

desenhos da geografia, as cores da natureza, os sons, os cheiros, a textura do solo, é 

onde repousamos no sentido simbólico e afetivo. Ali construímos nossos sonhos e 

reconhecemos os signos da fala materna, a que verdadeiramente nos identifica no mapa 

multilinguístico internacional. Mesmo no que se refere aos aspectos globais ou 

globalizados da nossa formação cultural, estarão nos símbolos locais as referências para 

uma leitura particularizada dos aspectos que caracterizam, hoje, o tal cidadão do mundo, 

o que quer que ele seja. Júlio precisa voltar à Chela, em Angola, pois é ali que ele se 

sente mais Júlio. Da mesma forma, a maior parte dos sobreviventes de O quase fim do 

mundo precisa voltar a Calpe, pois apenas no terreno onde nasceram – não no sentido 

biológico, mas como a nova nação ou humanidade – poderão construir uma sociedade. 

Como afirma Bakhtin (2008, p.323), “o homem não tem um território interior 

soberano, está todo e sempre na fronteira, olhando para dentro de si ele olha o outro nos 

olhos ou com os olhos do outro”. O homem só existe como ser social. Somos 



 135 

constituídos pela palavra, sistematizados por ela, semântica e morfossintaticamente. 

Dessa forma, atamos nossa identidade às pessoas com as quais compartilhamos a língua 

e outros símbolos de referência. Nosso destino gregário, portanto, sempre nos levará de 

volta para casa, não importa por onde andemos. Isso porque, paradoxalmente, 

envolvidos nos sentidos herdados da cultura ocidental, somos, os ex-colonizados, 

sempre tomados pelo ímpeto de partir, de explorar novas terras (em todos os sentidos), 

de conquistar novos espaços, conhecer outras gentes, aprender novas linguagens. 

Nossas viagens, contudo, nunca serão definitivas, mesmo quando não se compra o 

bilhete de volta, porque, parafraseando o bordão de um personagem humorístico 

brasileiro sobre a Bahia, eu posso sair da minha casa, mas a minha casa não sai de mim. 

 

Os dois voos de Pepetela, que aqui percorremos, reforçam essa ideia, tanto do 

ponto de vista ficcional, quanto estético. Os personagens, nos dois romances, partem 

para o mundo e se deixam até contaminar pela cultura alheia, mas nem por isso perdem 

o seu referencial angolano e/ou africano. Seus voos são literais, mas têm uma 

representatividade metafórica, na medida em que as próprias nações, hoje, estão em 

intensificado trânsito. Também elas “viajam” pelo mundo (ou o mundo viaja até elas), 

mas mantêm-se as raízes locais. Acompanhando o sentido das suas representações, o 

autor tece uma narrativa que bordeja o cânone ocidental, no sentido de aproximar-se 

temática e esteticamente do chamado romance contemporâneo, mas não abandona os 

traços autóctones que marcam a gestação de toda uma forma literária constituída – ou 

melhor, pensada – na contramão do ocidente. Se os valores da terra já não brotam de 

uma fonte de água límpida, no imaginário que assim os projetava, certamente fazem 

parte das mistas torrentes que formam o grande espelho de águas da nação angolana. 

O vai-e-vem cultural é o dinâmico retrato de um mundo onde já não se pensam 

nações como ilhas. A Utopia, hoje, é uma península. Altere-se a história de Morus: 

Pensou-se haver o paraíso insular, até que se descobriu um filete de terra por onde era 

possível (ou inevitável) comunicar-se com o restante do mundo. O resultado é que os 

frutos das mestiçagens engendradas nessa terra devassada – a nova Utopia ou qualquer 

outra parte do planeta – nunca terão exatamente o mesmo traço comum, o mesmo tom e, 

nesse sentido, já não haverá o utopiano, mas uma infinidade de utopianos provenientes 

dessas inúmeras gradações entre ir e ficar, entre lá e cá, entre ser e estar. O entre-lugar, 

de Silviano Santiago (1978), não é um conjunto homogêneo, mas uma aquarela de mil 

tons. 
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É importante ressaltar, reiterando uma postura científica não-extremista, que os 

conceitos de amplitude e multiplicidade aplicados à noção identitária em Angola, a 

exemplo do que se observa em todos os cantos do mundo, não caracterizam a perda de 

todo traço de referência local. As culturas pensadas como sentidos em trânsito não estão 

“pasteurizadas”, como se tendessem a uma indesejável homogeneização, 

correspondente à imprópria denominação de que há um padrão “universal”. Tal rótulo 

esconde, na verdade, a permanente imposição cultural do ocidente sobre todas as 

culturas mundiais. As pretensões, então, de uma “igualdade cultural” em todo o mundo, 

terrível imagem futurista, denunciam a dificuldade humana e social de se conviver 

harmoniosamente com as diferenças de toda ordem. O que aqui se está proposto como 

discussão, por exigência daquilo que Pepetela e os demais autores representam em suas 

ficções, é que a resistência cultural está limitada pelas contingências da globalização. 

Ela existe e é importante como luta pela sobrevivência dos sentidos locais, mas não 

pode ser exposta como retrato da realidade nacional. Para se representar Angola, “sem 

medo de ser feliz”, é preciso aceitar que, como escreve Luandino no livro que será 

analisado a seguir, onde corria “o rio angolano”, há muitos rios, uns emaranhados e 

alguns cujas águas nunca se hão de encontrar.  

Os romances de Pepetela aqui trabalhados, a exemplo de outros tantos, exibem o 

móbile de uma nação em trânsito, fluxo permanente dos próprios sentidos, alguns em 

estado de latência, a dialogar com sentidos que extrapolam a territorialidade nacional. 

Os personagens lidos são possibilidades, não podem ser exaltados como metonímias 

nacionais, na medida em que já não se crê em ícones resumitivos da realidade local. 

Reproduzem, de certo modo, a humanidade em tempos de relações globais: estão lá e 

cá; são sim, não e talvez; mas estão impressos como a versão angolana desses homens 

internacionalizados, porque foram esculpidos por um artista que viaja o mundo, mas 

sempre com o passaporte da angolanidade.  
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CAPÍTULO 4. Rastros e rostos na trilha do homem angolano – As veias abertas de 
Luandino Vieira 
 

Adentrando por mares e rios, a violentar, nas entranhas, uma geografia sócio-

política, os colonizadores europeus foram desbravando terras alheias, extraindo-lhes 

riquezas minerais e vegetais, dizimando povos e atuando no intuito de anular culturas 

que lhes pareciam estranhas. Essa sequência histórica reproduz, fielmente, as ações 

europeias durante as colonizações africanas e, sendo assim, nos serviria como um 

preciso mote para a apresentação dos romances O livro dos rios (2006) e O livros dos 

guerrilheiros (2009), de Luandino Vieira, objetos deste capítulo. No entanto, pensemo-

la, oportunamente, como breve sinopse do livro As veias abertas da América Latina 

(2004), de Eduardo Galeano, procurando um desvio às Américas, como as caravelas de 

Cabral, antes de retornar à África. O jornalista uruguaio traça o mapa de um continente 

(na verdade, dois e meio), nas fissuras por onde fora invadido e devastado pela ação 

colonizatória, a afirmar: “Desde o descobrimento até nossos dias, tudo se transformou 

em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano, e como tal tem-se acumulado e se 

acumula até hoje nos distantes centros de poder” (op.cit., p. 14). 

As “veias abertas” de Galeano são metafóricas e literais, na medida em que 

revelam o “sistema circulatório” colonial – entrada de homens, saída de riquezas – a 

adoecer o “corpo” latino-americano, mas também denunciam, com literalidade, o 

sangramento humano, em uma história de genocídio indígena, de selvagem exploração 

da mão-de-obra africana e de dupla dominação cultural, com uso da força bruta. O 

escritor conta, como fato representativo de um amplo movimento, sobre a chegada de 

Colombo à Ilha Dominicana e sua postura bélica, diante de uma sociedade que já 

habitava aquelas terras e que o recebera pacificamente: “Um punhado de cavaleiros, 

duzentos infantes e alguns cães especialmente adestrados para o ataque dizimaram os 

índios” (ibid., p.24). Essa é uma ilustração de um procedimento colonial de violenta 

aproximação e controle. Do ponto de vista simbólico, as veias de Galeano são restingas 

e baías, onde aportaram exploradores com crucifixos e armas. São rios por onde, por 

exemplo, os portugueses escoaram o ouro do interior do Brasil, inigualável processo 

extrativo, no qual “a maior quantidade de ouro então descoberta no mundo foi extraída 

no menor espaço de tempo” (ibid., p.62). Seja do ponto de vista humano, social ou 

natural, as histórias das colonizações europeias na América Latina revelam um processo 
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invasivo e brutal, que deixou feridas abertas em sociedades pré-coloniais e, igualmente, 

nas novas nações compostas nessas terras adoentadas. 

Durante o século XIX, os países da América Latina promoveram, cada um a seu 

tempo, suas independências. Em nenhum caso, entretanto, tais processos promoveram a 

restituição da terra e da dignidade aos habitantes primeiros do espaço invadido. Uma 

corpulenta burguesia colonialista já se naturalizava, por todos os cantos do continente 

(chamemos assim, com certa impropriedade, essa vasta fatia americana), e cantava a 

independência contra os próprios pais, esquecendo-se, com oportunismo, de que era 

igualmente estrangeira. Os verdadeiros donos da terra morriam, enquanto isso, na 

sombra, em uma história que não se registrava (os índios ainda não tinham gravadores 

e, muito menos, câmeras digitais) e era legitimada por um pensamento positivista, tanto 

do ponto de vista científico, quanto do religioso, que os expunha a uma condição de 

sub-raça, comparável aos animais abatidos nas fazendas pecuárias. Não é de se espantar, 

então, que os indígenas, atualmente, representem apenas 0,3%47 da população brasileira 

e 1,6%48 da Argentina. No México, a taxa recente de 30%49 de ameríndios é um 

verdadeiro recorde populacional das etnias originárias das Américas, embora essa 

parcela não seja expressiva entre as classes dominantes do país.   

A sangria denunciada por Galeano, imagem de um contínuo fluxo exploratório, 

nunca estancou. No prefácio que escreveu para a reedição do livro, em 2010 

(recentemente, quando Hugo Chávez o deu de presente a Barack Obama, durante a 5ª 

Cúpula das Américas, a publicidade em torno do fato justificou o relançamento do 

trabalho, de 1971), o autor lamenta que “a obra ainda não tenha perdido a atualidade”. 

Mesmo que, hoje, se fale em crise europeia e no “declínio do império americano”50, 

enquanto se festeja o crescimento dos países emergentes, com destaque para o sucesso 

brasileiro nas páginas dos noticiários internacionais, há uma macroestrutura de pobreza 

que sobrevive a (e sustenta) o crescimento econômico das chamadas “novas 

economias”, de modo que ainda é válida a seguinte análise de Galeano (2004) sobre o 

nosso território comum:  

 
                                                
47 Fonte: Tendências Demográficas: Uma análise da população com base nos resultados dos Censos 

Demográficos 1940 e 2000 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home>. Acesso em 26 abr. 2012.  

48 Fonte: Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004–2005. Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC) da Argentina. Disponível em: <http://www.indec.gov.ar>. Acesso em 26 abr. 2012.   

49 Fonte: CIA: The World Factbook: Mexico. Disponível em: < https://www.cia.gov/library/ 
publications/the-world-factbook/geos/mx.html>. Acesso em 30 abr. 2012.  

50 As aspas indicam uma menção ao título de um filme canadense, de Denys Arcand (1986). 
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A divisão internacional do trabalho consiste em que uns países se 
especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca do mundo, que 
hoje chamamos de América Latina, foi precoce: se especializou em perder 
desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se lançaram 
através do mar e cravaram-lhe os dentes na garganta. Passaram-se os séculos 
e a América Latina aperfeiçoou suas funções. Ela já não é o reino das 
maravilhas em que a realidade superava a fábula e a imaginação era 
humilhada pelos troféus da conquista, as jazidas de ouro e as montanhas de 
prata. Mas a região segue trabalhando como serviçal, continua existindo 
para satisfazer as necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e 
ferro, cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos, destinados 
aos países ricos que, consumindo-os, ganham muito mais do que a América 
Latina ganha ao produzi-los (p.14). 

 

A divisão internacional do trabalho, anunciada nos anos 70, pelo escritor, como 

um fator que remontava às colonizações, determinou um desequilíbrio de riquezas, no 

mundo, que sempre privilegiou (e ainda privilegia) o norte em detrimento do sul.  

Aquilo que é observado no continente americano se reproduz mundo afora. Pensamos, 

aqui, em um corte no mapa mundi que não coincide precisamente com os hemisférios, 

mas com outra linha horizontal, tracejada alguns graus acima do trópico de Câncer, a 

separar, na América do Norte, os EUA do México; dividir a Europa e a África; e, na 

Ásia, recortar, ao sul, o Oriente Médio, a Índia e a China, em relação à Rússia, uma ex-

potência nortista. Essa linha pode ser lida como uma incrível coincidência geométrica, 

reveladora das disparidades econômicas mundiais, mas parece resultante de uma régua 

política que a humanidade usou para hierarquizar o planeta. Uma exceção a esse recorte 

talvez seja a Oceania, localizada ao sul, sobretudo a Austrália e a Nova Zelândia. Os 

novos ingleses dessas terras, seguindo a cartilha da metrópole, ignoraram e eliminaram 

a maior parte das populações locais (desse modo, mantendo baixas taxas de crescimento 

populacional), tornando-se exemplos de ricas economias pós-coloniais. No que diz 

respeito às nossas discussões, no entanto, são apenas nortistas deslocados ao sul. 

Pensemos, aqui, a partir de Galeano, no ampliado hemisfério sul como o pátio da 

matéria-prima e da mão-de-obra global, que abastece os escritórios, no andar de cima. 

O extrativismo colonial, lembrado pelo uruguaio, foi apenas a primeira etapa de 

uma operação político-econômica que definia, geograficamente, a partir de então, onde 

se deveria concentrar, de um lado (ou acima), o capital e o consumo; e, de outro, o 

trabalho e a matéria-prima. Se, nos novos tempos, países como o Brasil, a China e a 

Índia conseguiram morder uma fatia do capital mundial, adquirindo respeitabilidade por 

parte dos economistas, isso se deveu à visão “empreendedora” de alguns capitalistas do 

sul, que fizeram da pobreza um valor econômico, na medida em que os baixos salários 
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se tornaram o privilégio dessas economias diante da concorrência internacional. Desse 

modo, não se pode falar em redistribuição das riquezas mundiais, quando se enaltece o 

suposto “crescimento econômico” dos emergentes. Deve-se observar o fenômeno, 

apenas, como uma apropriação, por parte das elites locais, do sistema venoso global, 

usando a metáfora do livro citado, que alimenta a Europa e os USA: coração e cérebro 

do mundo. Sem meias palavras, digamos que meia dúzia de “sulistas” resolveu comer a 

própria carne, juntando-se ao banquete que é oferecido aos países do norte.  

Na pirâmide de distribuição das riquezas globais, a África sempre esteve na 

parte baixa. Quando Eduardo Galeano publicou seu estudo latino-americano, a maior 

parte dos países africanos dava os primeiros passos na tentativa de se livrar dos “dentes 

europeus cravados na garganta”, citando a imagem que o escritor uruguaio usou para se 

referir aos períodos de exploração colonial, uma realidade persistente na África. Os 

intelectuais engajados nas lutas pelas independências africanas, conhecedores da 

realidade mundial denunciada no livro do jornalista, entendiam que as guerras de 

libertação que travavam (ou travariam) eram muito mais do que rinhas particulares com 

países europeus, cada um contra um colonizador específico. Era preciso lutar contra um 

sistema exploratório e não apenas contra uma autoridade política. Era necessário fechar 

o corpo, reiterando a metáfora, contra vampiros imperialistas prontos a cravar seus 

dentes, sempre atentos a possíveis veias abertas. Afinal, como anunciara Amilcar Cabral 

(1980, p.73), 

 
A imensa acumulação monopolista do capital numa meia dúzia de países do 
hemisfério norte, como resultado da pirataria, do saque dos bens de outros 
povos e da exploração desenfreada do trabalho desses povos provocou o 
monopólio das colônias, a partilha do mundo e o domínio imperialista. 

 

Estava claro para muitos mentores das revoluções africanas, dentre ativistas e 

escritores, que as independências nacionais no continente faziam parte de uma luta 

ampla, contra um grande e antigo esquema imperialista europeu. No caso específico dos 

países colonizados por Portugal, últimos africanos a se tornarem independentes, a 

resposta a esse sistema sanguessuga ocidental parecia ser o projeto socialista, de base 

marxista, sobretudo do ponto de vista ideológico.  Vislumbrava-se, através dele, uma 

sociedade equitativa, pautada na distribuição de renda e na reforma agrária, de modo a 

promover a ascensão da classe mais pobre (falar em proletariado, naquele momento, em 

países distantes da industrialização, seria um contrassenso). Vinculados ao bloco 

mundial socialista, que, em plena guerra fria, era comandado pela União Soviética, 
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angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, são-tomenses e guineenses51 lutaram contra 

o esquema colonial para construir repúblicas populares, expulsando de suas terras não 

apenas a entidade política estrangeira, mas sua mentalidade capitalista. 

  Assim era o sonho. Por ele, lutaram homens como Amilcar Cabral, Agostinho 

Neto, Eduardo Mondlane, Pepetela e Luandino Vieira, dentre muitos outros líderes e 

intelectuais. Estiveram todos, direta ou indiretamente, comprometidos com a luta anti-

imperialista, que se sobrepunha ao anticolonialismo. No caso específico de Angola, 

encurtando o foco que nos conduzirá ao nosso objeto literário, tal disputa evidenciaria 

uma intrincada rede de relações e interesses, pautados não apenas no ideal político-

econômico, mas também em disputas étnicas e raciais, incrementadas pela bilateralidade 

dos apoios internacionais. Do ponto de vista político-econômico global, americanos e 

soviéticos disputavam espaços terceiro-mundistas no seu tabuleiro de War, 

aproveitando-se das divisões étnicas existentes no país para acirrar seu duelo. Do prisma 

cultural, um já corpulento movimento negro internacional propiciava aos grupos étnicos 

angolanos um substrato discursivo para se unirem contra o branco colonizador. Enfim, 

forças externas, atrativas e repulsivas, tensionavam o ambiente em que se articulava a 

guerra de libertação.  

Parecia ser um contrassenso, embora o clamor bélico não permitisse pausas para 

reflexões, que os esforços pela independência estivessem atrelados a poderes 

estrangeiros. Àquela altura, contudo, já não era possível se pensar sozinho no mundo e 

um apoio externo parecia ser importante para viabilizar o combate à opressão colonial. 

Sendo assim, juntos (mas não misturados), os angolanos lutaram contra o regime 

português e comemoraram sua independência no dia 11 de novembro de 1975. Saído de 

cena o colonizador, no entanto, evidenciar-se-iam as discrepâncias do grupo local, 

inclusive aquelas que se dirigiam aos até então discretos apoiadores externos. O 

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), cuja base  era constituída por 

intelectuais Ambundu, firmara laços com partidos comunistas, em Portugal, e com os 

países pertencentes ao Pacto de Varsóvia. A Frente Nacional de Libertação de Angola 

(FNLA), de maioria Bakongo, assumira vínculos com o governo dos Estados Unidos, 

influente no vizinho Zaire (República Democrática do Congo). E a União Nacional para 

                                                
51 Em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe não houve propriamente luta armada, mas manifestações pela 
conquista da independência, com representantes de peso como Amílcar Cabral e Aristides Pereira, 
fundadores do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde) e Manuel Pinto da 
Costa, fundador do MLSTP-PSD (Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social 
Democrata). 
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a Independência Total de Angola (UNITA), substancialmente formada por Ovimbundu, 

fora inicialmente apoiada pela China, já atenta às oportunidades do socialismo de 

mercado, e depois pelos EUA e pela África do Sul (ainda no tempo do apartheid). 

O cenário que se estabeleceu após a independência, portanto, seria revelador das 

tensões iniciais da luta, obscurecidas pelo prioritário embate anticolonial. O MPLA, 

comprometido com a doutrina marxista-leninista, pretendia implementar um regime 

político e econômico monopartidário e baseado numa economia estatal, de planificação 

central. As medidas feriam, entretanto, o pluripartidarismo que caracterizara a luta 

angolana, vinculado à representação política de certos grupos étnicos. Da mesma forma, 

a estatização econômica impedia negociações com empresas extrativas norte-

americanas, sobretudo as petrolíferas, indiretamente comprometidas com grupos que 

“apoiaram” a independência. Além disso, a bandeira negritudinista erguida contra o 

colonizador ameaçava, agora, os brancos e mulatos angolanos, acusados de 

inautenticidade africana. Enfim, um ambiente aquecido por disputas intra e extra-

nacionais era o estopim para as guerras civis que sucederam à independência do país (e 

se estenderam até o ano de 2002). Evidentemente, diante dos interesses econômicos 

internacionais em relação às riquezas minerais de Angola, um acordo de paz dependeria 

de negociações que beneficiariam certos grupos multinacionais. Ou seja, mais uma vez 

na história, a vitória da paz era também uma vitória do capitalismo.  

Desde o fim dos anos 1990, o empossado MPLA “decidiu” abandonar a doutrina 

marxista-leninista e mudar o regime para um sistema de democracia multipartidária e 

uma economia de mercado. UNITA e FNLA firmaram, então, o primeiro acordo de paz, 

aceitando participar do regime novo, concorrendo às eleições realizadas em 1992. A 

vitória eleitoral do MPLA, contudo, reacendeu o clima de conflitos. Questionando os 

resultados destas eleições, a UNITA retomou de imediato a guerra, embora tenha 

continuado a participar do sistema político. Apenas em 4 de Abril de 2002, foi assinado 

um tratado da paz entre os principais intervenientes da guerrilha, o Governo e a UNITA. 

No novo sistema político-econômico angolano, o petróleo, o gás natural, o marfim e o 

diamante, entre outras riquezas minerais, são extraídos por companhias europeias e 

norte-americanas, para o enriquecimento de uma minguada elite local e, principalmente, 

de grupos capitalistas internacionais. A agricultura e a pecuária também alimentam o 

mercado mundial, não apenas para consumo direto, mas para o abastecimento de 

indústrias multinacionais, “produtoras” de alimentos. Enfim, a participação do país no 

mercado externo ainda o mantém numa função de inferioridade diante dos predadores 
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internacionais. Podemos dizer, retomando Galeano, que as veias de Angola ainda estão 

abertas, a revelar um inesgotável sangramento. 

 

4.1. Foi um rio que passou em minha vida52 
  

A cena histórica, política e econômica, de âmbito nacional e internacional, com 

a qual iniciamos o capítulo, é a ambientação necessária para pensarmos, a partir dos 

romances de Luandino Vieira, o sujeito angolano contemporâneo. Sem sombra de 

dúvida, para entendê-lo, não se pode ignorar o fato de ser ele sobrevivente e testemunha 

desse processo de opressão e exploração colonial, seguido pelo sonho de independência, 

sua luta e sua conquista e somado a novas formas de opressão e à formação de uma 

consciência de que a exploração não cessa com o fim do colonialismo, porque persiste a 

colonialidade do poder, como afirma Walter Mignolo (2003). É natural que,  diante da 

montanha russa de emoções por que tem passado, nos últimos cinquenta anos, indo da 

depressão colonial à euforia do sonho libertário e, sem seguida, à distopia das novas 

relações político-econômicas, a sociedade angolana mergulhe em uma angústia 

profunda, eivada por um forte sentimento de “perdição”, uma coletiva crise 

“existencial”53.  A esse sentimento particularmente angolano, somam-se desconfortos 

comuns a muitos habitantes do planeta,  em tempos de diluição das fronteiras político-

culturais e de erosão das verdades epistemológicas. 

Esse é o cenário em que se localiza o enunciador dos dois romances de Luandino 

Vieira trazidos para análise, publicados como partes sequenciais de uma trilogia. Mais 

que isso, aliás, esse é o ambiente representado pelo autor em ambas as obras, um espaço 

de acontecimentos e de valores traduzido artisticamente. Em O livro dos rios, um 

sujeito desnorteado, habitante de um “mundo” que se apresenta confuso e ilegível, será 

o “herói” e também a “voz” do romance. Na medida em que o fio condutor da narrativa 

se mostra em absoluta desordem, o leitor seguirá por um caminho tortuoso de leitura e 

deverá entender que esta é a grande representação que está posta na arquitetura textual. 

Mais do que um procedimento estético que correspondesse a uma escolha estilística, 

essa será a única forma possível de narrar a trajetória de um homem descompensado, 

                                                
52 Verso e título da música de Paulinho da Viola. 
53  Segundo Jean-Paul Sartre: “O existencialista costuma declarar que o homem é angústia; isso significa 
o seguinte: o homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas o que escolhe ser, mas é 
também um legislador que escolhe ao mesmo tempo o que será a humanidade inteira, não poderia furtar-
se do sentimento de sua total e profunda responsabilidade” (2012 , p.21). 
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cuja história fora desprovida de nexo, para quem o destino se apresenta incerto e 

complicado. Ao autor, não restou outro procedimento, se não o de implodir o texto, 

deixá-lo esfacelar-se em grãos ou escorrer por entre as mãos que seguram a pena e, 

posteriormente, o livro. Foi necessário, portanto, escrever um não-escrever, dar 

materialidade a uma linguagem que se recusa(va) à forma literária. 

Há, entre autor e leitores, nesses romances selecionados, por assim dizer, um 

pacto pós-moderno, no sentido que a teoria literária atribui ao termo e como o preceitua 

Linda Hutcheon (1991), por exemplo. Deve-se estar preparado, no percurso de leitura, 

para se percorrer um labirinto, ao contrário de um tradicional "caminho de pedras" por 

onde o tempo e os sentidos se organizam. Aceitar-se-á, desse modo, a fragmentação 

como o único, embora precário, modo de se vislumbrar vultos que nos permitam acessar 

a integralidade do mundo, suas coisas e seus sujeitos. A representação do mundo e dos 

homens se faz aos cacos, como peças desmontadas de um quebra-cabeça, a solicitar a 

ação de colagem de todo e qualquer interlocutor. Além disso (e sobretudo), deve-se 

estar preparado, ao final, para se conviver com a incompletude como desfecho possível. 

O texto, espelho da desordem e do vazio, peça de um mundo cujas noções de fronteiras 

e verdades se liquefazem, não encerra em si mesmo, nem tampouco se permite um 

objeto delineável. O que se passa no livro, portanto, segue mundo afora, para além de 

suas páginas finais. 

Diante da descontinuidade e da incerteza, como parâmetros constitutivos do 

romance e da própria formação dos sujeitos ficcionais, Luandino recorre aos rios, 

inicialmente, aqui pensando na sequência dos livros da incompleta trilogia, como 

representação possível de um mundo impalpável, transitório e incontinente. Embora o 

ambiente retratado nesse romance – tanto do ponto de vista geográfico, quanto sócio-

político – tenha vínculos e motivações locais, suas conexões internacionais permitem-

nos considerá-lo, de certo modo, como parte de uma imagem global daquilo que 

Zygmunt Bauman (2000) chama de “mundo líquido”. O sociólogo polonês se utiliza da 

“liquefação” como imagem simbólica da deterioração de sólidos valores sociais e 

institucionais, provocadores de um gradual desfazimento das certezas sobre a sociedade 

e, a partir dela, sobre a identidade dos sujeitos sociais. Em esclarecimento sobre a 

imagem de que se vale, ele afirma: 

 
A principal força motora por trás desse processo [de crise das 

identidades, diante dos valores sociais] tem sido desde o princípio a 
acelerada “liquefação” das estruturas e instituições sociais. Estamos agora 
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passando da fase “sólida” da modernidade para a fase “fluida”. E os fluidos 
são assim chamados porque não conseguem manter a forma por muito 
tempo [...]. Não se deve esperar que as estruturas, quando (se) disponíveis, 
durem muito tempo. Não serão capazes de aguentar o vazamento, a 
infiltração, o transbordamento – mais cedo do que se possa pensar, estarão 
encharcadas, amolecidas, deformadas e decompostas. Autoridades hoje 
respeitadas amanhã serão ridicularizadas, ignoradas ou desprezadas; 
celebridades serão esquecidas; ídolos formadores de tendências só serão 
lembrados nos quizz shows da TV; novidades consideradas preciosas serão 
atiradas nos depósitos de lixo; causas eternas serão descartadas por outras 
com a mesma pretensão à eternidade (embora, tendo chamuscado os dedos 
repetidas vezes, as pessoas não acreditem mais); poderes indestrutíveis se 
enfraquecerão e se dissiparão, importantes organizações políticas ou 
econômicas serão engolidas por outras ainda mais poderosas ou 
simplesmente desaparecerão; capitais sólidos se transformarão no capital 
dos tolos; carreiras vitalícias promissoras mostrarão ser becos sem saída. 
Tudo isso é como habitar um universo desenhado por Escher, onde ninguém, 
em lugar algum, pode apontar a diferença entre um caminho ascendente e 
um declive acentuado (BAUMAN, 2005, pp.57-58). 

 

O universo desenhado por Escher, mais especificamente o que é retratado em 

sua tela “Relativity” (figura abaixo)54, serve como uma imagem análoga àquilo que 

Luandino Vieira tece como ambientação do seu romance. Admitindo-se o valor 

simbólico da tela do artista 

gráfico holandês, expressão 

pictórica da perdição, 

poderíamos até compará-la ao 

livro, no que se refere aos 

procedimentos estéticos nele 

presentes. Também o romance 

é um desafio à lógica, através 

de um arranjo de cenas e de 

sentenças de modo que nem 

sempre se “pode apontar a 

diferença entre um caminho 

ascendente e um declive acentuado”. Contudo, por ora, deixemos esquecidas as 

questões próprias do plano formal, a serem oportunamente tratadas ao longo deste 

capítulo, para iniciar nossa leitura pelos objetos que compõem a cena. Antes de se 

observar o “universo desenhado por Luandino”, neste primeiro romance da tríade, 

entretanto, vale lembrar que o escritor, em sua trajetória literária, ergueu ficcionalmente 
                                                
54 Fonte: M.C.Escher: The official website - Picture gallery. Disponível em <http://www.mcescher.com>. 
Acesso em 21 dez. 2012.   

Relativity (1953), ilustração de Maurits Cornelis Escher 
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sólidos pilares da angolanidade: a cidade de Luanda, as ruas de terra e de asfalto, os 

musseques e as casas coloniais, a imprimirem as diferenças sociais; as celas dos 

presídios, em que se calavam opositores do regime colonial, e o espaço externo à 

delegacia, onde se observava o movimento dos presos e se ansiava por liberdade; o 

caudaloso e sereno rio Kwanza, soberano no território nacional, da nascente à foz, a 

representar os genuínos sentidos locais, vivos e pacientemente resistentes, diante da 

imposição estrangeira. Enfim, a sólida geografia que serviu ao escritor como um palco 

firme, “sólido”, sobre o qual seriam contadas e recontadas as “verdadeiras” histórias de 

Angola. 

Era tempo de luta contra o regime colonial, sua opressão política, econômica e 

cultural. O sentimento bélico, nesse momento, unia desiguais em nome de um inimigo 

mais evidente, um invasor. Esclareçamos que, com a palavra “desiguais”, referimo-nos 

não apenas às diferenças étnicas, próprias da convivência social angolana, mas a 

quaisquer divergências que pudessem surgir, não houvesse o clamor da guerra a ofuscá-

las. Questões financeiras, raciais, político-ideológicas, comportamentais, regionais, 

além das já referidas etnias e seus valores culturais particulares, enfim, picuinhas 

comuns a todo grupo social aguardavam a expulsão do colonizador para se 

manifestarem. De certa forma, as imediatas guerras civis ajudam a comprovar esse 

argumento, embora estejam relacionadas, conforme o dissemos, a interesses 

internacionais. Esses conflitos sócio-político-culturais do pós-independência, somados à 

derrota do socialismo frente ao capitalismo, mais a convicção de que a interferência 

econômica estrangeira é uma condição inevitável do mundo contemporâneo compõem, 

juntos, a bomba H desestabilizadora do sentimento nacional, forjado antes e durante a 

luta. 

A nova ordem, então, pressupõe a desordem. Já não sabemos quem somos, como 

grupo social (ou se somos um grupo social), e, sendo assim, já não sei quem sou, como 

integrante dessa suposta coletividade. Dito, talvez, de modo mais direto, não sei se 

existe a Angola que se imaginou, enquanto se lutava por ela. E o pior: talvez ela não 

exista, não apenas porque não há espaço para ela, no cenário internacional, mas também 

porque os homens, que seriam capazes de erguê-la, podem ter outras prioridades. Há 

uma crise dos sólidos valores, recuperando a imagem de Bauman, componentes do 

imaginário sobre a identidade nacional. Talvez Luanda já não sirva como única locação 

(no sentido cinematográfico) para se encenar a angolanidade. Talvez a opressão não 

possa mais ser confinada em um presídio, ou nele sintetizada. Talvez o rio Kwanza não 
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seja tão potente a ponto de condensar o espírito nacional, nem seja tão constante, sereno 

e caudaloso, do início ao fim. O talvez será, paradoxalmente, como disse Pepetela55, a 

única certeza entre o não e o sim.  

Para não parecer, aqui, um estrangeiro intrometido (João Melo revelou, em 

entrevista56, que o angolano não é tão receptivo a críticas sobre seu país quanto os 

brasileiros), permitam-nos dizer que esse sentimento de desordem não é um privilégio 

angolano. Pensadores de diversas áreas e regiões, como Bauman (2005), Hall (2001), 

Hutcheon (1991), Canclini (2003) e Mignolo (2003), por exemplo, são unânimes em 

defender uma desorientação pós-moderna das identidades, diante de um mundo com 

poucas certezas, no que diz respeito aos limites espaciais, políticos, econômicos e 

culturais, além, ou como consequência, de uma crise conceitual, já anunciada há tempos 

por Nietzsche (1983), levando ao desfazimento das verdades absolutas. Entender-se, 

como um produto uno e acabado, seja do ponto de vista coletivo ou individual, se 

tornou um desafio, se não uma impossibilidade, do sujeito dos novos tempos.    

Quanto ao caráter distópico, desintegrador da angolanidade, presente em nosso 

comentário, também é possível se fazer paralelos com outras realidades mundiais. No 

Brasil, por exemplo, durante o período da ditadura militar (1964-1985), havia um 

sentido de união nacional, concentrado no objetivo de derrubada do regime ditatorial. A 

impressão que se tinha era a de que havia dois tipos de brasileiros, naquele período: os 

que apoiavam a opressão e os que eram vítimas dela. A esquerda se avolumou, durante 

anos, apresentando-se em palanques e passeatas, vendendo a democracia e a equidade 

social como objetivos comuns. O forçoso silêncio, as restrições à liberdade e o abuso da 

violência policial, no período, eram uma espécie de credencial para o grande grupo dos 

oprimidos, formados pela maioria do povo e os intelectuais de esquerda.  

A crescente consciência de que a ditadura representava uma interferência norte-

americana na América do Sul, a garantir seu pátio operacional, também unia grande 

parte da população brasileira, imbuída de um espírito nacionalista. O fim da ditadura, no 

entanto, revelou uma súbita e surpreendente fragmentação da esquerda, que passou a 

disputar, quase a tapas, ministérios públicos e cargos de chefia. Novas coligações 

partidárias foram unindo ex-opressores e ex-oprimidos, em nome de garantias 

                                                
55 Referência ao romance Mayombe (1982), de Pepetela, retomando o que já foi apontado no primeiro 
capítulo. 
56 Anotações pessoais, durante uma entrevista coletiva com o escritor, em 2009, promovida pela 
Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o lançamento de seu livro O homem 
que não tira o palito da boca.  
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particulares, que em nada contribuíam para o bem estar social. Deputados e senadores 

de diferentes correntes ideológicas assinavam, conjuntamente, atos que lhes atribuíam 

mais privilégios e melhores salários. Empresas estatais lucrativas foram vendidas para 

grupos de capital estrangeiro. Por fim, parte dos fundadores do grande partido socialista 

do país, alguns, ex-líderes do proletariado, se envolveu em um dos maiores escândalos 

de corrupção já noticiados. O brasileiro comum, diante de tudo isso, ansiando por 

prometidas mudanças estruturais, se perguntava, com Renato Russo, “Que país é 

esse?”57 

A situação análoga, embora com especificidades intransferíveis, permite-nos 

passear criticamente pelo ambiente angolano, sem parecermos analistas admiradores da 

barbárie alheia. Não nos interessa proceder, como certos líderes do primeiro mundo, 

quando em viagem à África, a sugerirem que as nações pobres aprendam a se organizar 

com os “civilizados” europeus e norte-americanos, como se a ética fosse um privilégio 

deles, e uma nova catequese fosse necessária aos países do terceiro mundo. “A cena é 

global”58, parafraseando João Melo. A distopia local, levada à última instância, é uma 

derrocada humana, é a consciência de que o poder, em qualquer parte, corrompe e 

segrega. Alteram-se os partidos, os discursos, as línguas, as crenças, mas não se altera a 

política de privilégios e a elitização dos governantes e de uma camada social por eles 

representada. O caso angolano é temperado por uma falência de um projeto socialista, 

diante de um mundo de imposições neoliberais. O sonho marxista de partilha dos bens e 

do capital circulante é a maior (ou última) esperança para a maciça população pobre de 

uma terra rica em minerais. A descrença no socialismo é uma renúncia à utopia. 

E, então, como reproduzir ficcionalmente esse cenário? Essa é uma questão que 

se impõe a um artista dedicado a pintar a tela da realidade nacional. Como encenar a 

angolanidade, quando já não se apontam caminhos, não se admitem palcos firmes, não 

se concentram objetos sólidos, representativos da nação? Como dar forma àquilo que se 

dissipou? A resposta luandina é um gesto poético, afinado com a sociologia de Bauman 

(2000) e a historiografia de Galeano (2004): Se o espaço angolano (e global, visto de 

Angola) se diluiu (diluíram), então só se pode falar de Angola através dos rios, ou a 

partir deles. Metáfora da inconstância e símbolo da diluição das certezas, os rios são um 

palco líquido, em que nada se apresenta concreta e definitivamente. Pluralizados, eles se 

                                                
57 Referência à música “Que país é esse?”, do mencionado cantor e compositor Renato Russo (1960-
1996). 
58 A frase, na íntegra: “A cena (etimologicamente falando) agora é global, topam?” (MELO, 2009, p.53). 
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contrapõem à imagem uniforme e serena do Kwanza, rio-símbolo da nação, como já 

aqui afirmado, representação emblemática durante o período da luta, por sua 

grandiosidade e seu caráter geográfico nacional, da nascente à foz. Em A vida 

verdadeira de Domingos Xavier (VIEIRA, 2006 [1961]59, p.27), por exemplo, o 

protagonista, em pensamento, vê passar “o rio, o largo Kwanza que lhe viu nascer, lá 

em cima, no planalto, ainda fio de água, ainda criança ruidosa, e que ele conheceu 

depois, largo e calmo, poderoso, na direcção do mar”. Solene e onipotente, em sua 

travessia, o rio fora a imagem robusta e resistente que se pretendeu simbólica para a 

construção nacional. 

Em O livro dos rios (2006), o narrador-personagem, já nas primeiras linhas do 

romance, observa o mundo liquefeito, ou em processo de liquefação, à sua volta e 

declara: “são rios demais – vi uns, ouvi outros, em todas mesmas águas me banhei é 

duas vezes” (p.15). Os rios, agora, se multiplicam, no tempo e no espaço. São muitos, 

no território nacional a disputarem espaço na semântica da angolanidade. Desafiam os 

limites cronológicos, subvertendo a máxima heracliteana, na medida em que são 

reinventados na memória, ressignificados a cada novo tempo. No interior de Angola – 

seguindo-se o reverso do curso dos rios, veias por onde circula o sangue da terra – vê-se 

a multiplicação das águas simbólicas da nacionalidade. As “imensas águas no nosso pai 

Kwanza” já não são capazes de, sozinhas, representarem a nação. “Porquanto, de 

margem a margens, muitos são rios e riachos que lhe tributam direitos; riachuelos até, 

mais de milhentos. Águas várias, vivas” (p.16). Contrastando com a imagem serena e 

soberana do grande rio, o rio dos rios, presente em outros romances do autor, conforme 

mencionado anteriormente, desta vez, é visto como o rio que “nunca que ia chegar no 

mar, ia e vinha, revertia” (p.59), reproduzindo o grande movimento aquático que se 

adensava sobre o universo angolano. 

Nesse ficcional terreno alagadiço, há que se plantar um homem, agente, 

observador e cúmplice dos sentidos de dispersão depositados na paisagem. Esse 

personagem, no entanto, não deverá ser um herói metonímico. Afinal, assim como não 

mais se pensa no concêntrico palco luandense ou em um único rio-símbolo angolano, 

também não será possível a alguém ficcionalizado ocupar um posto central, 

representativo de uma coletividade que remonte à ideia de nação. Em outras palavras, a 

                                                
59 Optamos por referir duplamente as datas dos livros de Luandino escritos durante o período colonial, 
tendo em vista a distância entre o tempo da escrita e o da publicação. Embora as normas determinem 
apenas o registro da data de edição, consideramos a primeira importante para a nossa argumentação. 
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cena contemporânea requer pluralidade e rejeita protótipos de uniformidade. O sujeito 

ficcional, ocupante de um espaço líquido, como o Kene Vua, de Luandino Vieira, será 

esculpido em conformidade com as tensões entre o individual e o coletivo, ou melhor, 

entre o indivisível e o múltiplo, o apreensível e tudo aquilo que se dispersou. Em sua 

condição singular, portanto, esse personagem só será compreendido a partir dos 

diversos sujeitos formadores de sua identidade, que, consequentemente, o habitam, 

desde a infância até a idade adulta. E embora tenha, na humana ficcionalidade, uma 

única história vivida, que é um traçado diante de um mapa de possibilidades, ele só será 

conhecido pelos passos desencontrados que deixou no caminho. Enfim, na arquitetura 

textual de Luandino, um homem só se revelará por seus rastros e pelos rostos que 

compõem, como em um álbum de fotografias, o seu livro da vida.   

Na abertura do romance, o autor põe em cena o seu personagem e, com ele, um 

ponto de vista particular sobre o espaço físico que se constrói aos cacos, em desconexos 

fragmentos descritivos. Como em um gesto inaugural, o narrador-personagem declara: 

“na guerra civil da minha vida, eu, negro, dei de pensar: são rios demais” (p.15). A 

discreta (e incompleta) sentença, a ser desenvolvida por um leitor analítico, antecipa 

pistas fundamentais do romance que se segue, páginas adentro. Sucintamente, as 

palavras dão conta de apontar os elementos narrativos fundamentais do texto: o tempo, 

o espaço e o foco enunciativo. Ou seja, afinal, “quando”, “onde” e “quem” fala nesse 

romance que se inicia? Pensemos, então, sobre dois dos elementos destacados, 

separadamente, considerando que já nos detivemos suficientemente, em comentários 

sobre o espaço múltiplo dos rios, anunciado pelo trecho “são rios demais”.  

Em primeiro lugar, atentemos para a noção temporal presente na expressão “na 

guerra civil da minha vida”. Em nossa dissertação60 sobre O livro dos rios, destacamos 

que o autor, em gesto ardiloso, apresenta poucas marcas temporais ao longo de sua 

narrativa. Evidentemente, um romance sobre a perdição subjetiva (ou social, ou 

humana) não poderia mesmo ser amarrado por datas e referências históricas. Há, no 

entanto, a menção inicial a essa particular guerra civil. Ainda que saibamos não se tratar 

necessariamente daquela que marcou a história angolana, pelo que nos parece indicar a 

expressão “da minha vida”, o sintagma, na voz de um ex-guerrilheiro angolano, sugere 

uma correspondência com a realidade histórica. Queremos dizer que pensar metafórica e 

subjetivamente a “guerra civil” só será possível a alguém que, de fato, reconheça o 

                                                
60 MATTOS, Marcelo B. Um banho de rio nos escritos e sobrescritos de Luandino Vieira: Uma leitura de 
O livro dos rios. Niterói: EdUFF, 2012. 
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sentido dessa expressão no contexto sócio-histórico. A “guerra civil da minha vida” é, 

portanto, um ponto avançado na “minha” trajetória, assim como as guerras civis 

angolanas o são, em relação às lutas que fundamentaram a realidade nacional. 

Nesse sentido, a expressão sugere um deslocamento, significativo no romance, 

da narração para o narrado. Em outras palavras, “dar de pensar” a partir da “guerra 

civil” é repensar aquilo que a precedeu, com os vieses comportamentais e ideológicos 

próprios desse novo momento da vida. Do ponto de vista subjetivo, o deslocamento 

temporal pode sugerir apenas uma reavaliação dos próprios atos, a partir de um 

momento mais maduro da vida. Sob a ótica social, significa ver o que se passava nos 

tempos de luta contra o colonizador com os olhos de quem já está no pós-

independência. As duas possibilidades de leitura irão se fundir, em um personagem que, 

solitário, particulariza suas memórias e sua trajetória, mas que, na condição de ex-

guerrilheiro, não pode evitar o peso de ser um representante de sua nação, na viragem 

entre a luta por uma sociedade livre e a realidade da efetiva construção nacional.  

Passemos a pensar, então, na caracterização desse personagem emblemático, 

prestando atenção à sua sutil (auto-)apresentação, a partir das palavras “eu, negro”. 

Antes de prosseguir em nossa linha argumentativa, contudo, é importante fazer um 

breve retrospecto da produção literária de Luandino Vieira, durante o período colonial, 

no que se refere à projeção de uma identidade nacional e sua delineada condição racial. 

É de conhecimento geral que, por onde passaram, os colonizadores europeus inventaram 

o racismo como arma de dominação – e isso se deu especialmente na África. A 

produção intelectual de pensadores como Fanon (2008), Memmi (2007), Said (2007), 

entre outros representantes de grupos colonizados, constitui uma importante 

documentação dessa opressão política forjada a partir da inferiorização e da 

barbarização (diríamos até demonização) dos grupos étnicos locais, não apenas por seus 

hábitos e outros traços culturais distintos, mas também por suas específicas 

características fenotípicas. A conscientização política local, então, a culminar com a 

independência nacional, teria de passar por uma redefinição dos parâmetros culturais e 

corporais da gente da terra. Em outras palavras, o orgulho nacional e o orgulho negro 

tinham de ser projetos complementares para uma grande luta contra o colonizador. 

Como representante de um grupo de escritores que soube fazer do seu objeto 

literário um instrumento político, Luandino Vieira foi um dos grandes escultores da 
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ficcionalidade negra. Os seus personagens foram talhados com a pretinhosidade61 local 

e, assim, representam com perfeição a beleza do corpo africano, a dança e o canto, a 

festa, a oratura angolana, em oposição a uma brancura europeia que se impusera como 

símbolo de opressão política e cultural. Desse modo, mesmo que não sejam 

apresentados especificamente como negros, por exemplo, ninguém questiona o tom das 

peles de Vavó Xixi, Zeca Santos, Lomelino dos Reis, Xico, Beto e Domingos Xavier. 

Eles assumem-se como tal, projetados na mente do leitor, até mesmo na ausência de 

qualquer comentário específico sobre raças, porque se firmaram como espelho 

representativo da população local, e de seu imaginário construído ou ratificado pela 

literatura, em oposição ao retrato do homem branco, representante colonial, estampado 

em toda a produção artística europeia. Por isso, na literatura inaugural angolana, os 

personagens brancos precisa(va)m ser mencionados em sua condição específica, em 

contraste com a dominância negra.  

Evidentemente, o escritor sempre teve consciência de que se valia de uma 

criação artística, um símbolo. Por privados afetos, Luandino não poderia acreditar que, 

de fato, a cor da pele fosse um critério de definição local ou de “autenticidade 

angolana”. Sabia tratar-se de um recurso poético tornado emblema de uma guerra. A 

criação ficcional de Mais-Velho, em Nós, os do Makulusu (2004[1967]), um branco 

angolano em crise, sem lugar em um mundo dividido entre os imaginários de uma 

Europa branca e uma África negra, era já uma peça ficcional de desacerto diante do 

esquema bilateral de fronteiras e cores, conveniente à luta, mas artificial e inconsistente. 

O desconforto narrado no romance, no entanto, era limitado a um personagem ou, no 

máximo, a uma parcela mínima da população local, por ele representada. A crise do 

entre-lugar não chegava a ameaçar os conjuntos-universos que se opunham, lado a lado, 

com base na referida e ficcional divisão espaço-racial. De todo modo, era já uma fissura 

em um muro conceitual da identidade nacional, erguido para a luta (ou junto a ela).  Tal 

pequenina fissura poderia vir a comprometer a integralidade de toda uma “estrutura”, 

que, por sua vez, viria a ruir. 

 Em O livro dos rios, o autor encena não mais uma crise particular dos sujeitos 

fronteiriços, mas a crise angolana em seu âmago. Evidentemente, nesse momento da 

história nacional – pensando, aqui, na data de publicação do livro – em que se 

comemoravam trinta e um anos da independência, havia já uma necessária maturidade 

                                                
61 Referência à música Pretinhosidade (2011), de Mart’nália e Mombaça. 
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social para se refletir sem medo sobre as bases que fundamenta(ra)m a identidade 

nacional, observando-a apoiada em um terreno não muito firme, no entanto propício à 

ideia movediça que ela, de fato, possa significar. As identidades, sobretudo nos tempos 

atuais, conforme já dissemos, são conceitos instáveis e múltiplos, avessos a 

determinações definitivas e unificadoras. Nesse sentido, já era permitido ao autor, 

embora houvesse ainda certa dose de risco, mergulhar fundo no espelho das águas 

angolanas para questionar as certezas de uma identidade projetada na superfície, por 

décadas, como um sólido retrato nacional. Há que se entender, então, por que a crise 

encenada precisa(va) ser o descompasso de um homem negro, ex-guerrilheiro, 

descendente direto da terra, um protótipo daquilo que se fundamentou como o 

“angolano típico”.  

Pôr em xeque a “autonomia” negra (diante de uma realidade de trocas culturais), 

sobretudo como condição sine qua non para se pensar a identidade nacional, é uma 

proposta que une, na mesma direção, os escritores que se fazem a base deste trabalho de 

pesquisa. Enquanto Pepetela, nos seus romances, projeta um futuro constituído pelos 

descendentes de casais multirraciais; e João Melo propõe, através dos comentários 

narrativos, em seus contos, a visão de Angola como um espaço de mestiçagens e não de 

uma unidade negra; Luandino, com singeleza poética, encena a crise de identidade 

negra, como ponto nevrálgico de uma crise da identidade nacional. Embora a condição 

negra do personagem não seja confrontada diretamente em O livro dos rios, nem 

problematizada como traço de poder ou de resistência, ela é significativa como 

componente principal de uma imagem em desconstrução. Em outras palavras, quando 

um branco angolano se pergunta: “Quem sou eu?”, atribui-se, ao caso, o conflito 

próprio de um “estrangeiro naturalizado”, alguém que habita a fronteira entre o mundo 

externo e o local, a terra do colonizador e a do colonizado. Mas se um negro angolano 

faz para si a mesma pergunta, então é porque, de fato, a angolanidade fora atingida a 

fundo e já não há traços seguros para se compor o retrato-falado do homem local. 

Mergulhado em lembranças difusas e desconexas sobre quem já foi, desde 

miúdo à fase de guerrilheiro, o personagem acaba por se ver confuso diante de dispersas 

e esquivadas referências identitárias e, por isso, busca encontrar-se com alguma “fonte 

límpida” que lhe indique uma origem (imaginária), ou melhor, o início de uma 

trajetória. Na metáfora dos rios, Kene Vua busca a nascente, o fio de água onde tudo 

começa. Em sua procura subjetiva, vai em direção a uma entidade paterna que lhe sirva 

de identificação. Contudo, tanto nas águas dos rios, quanto na busca paterna, a 
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observação, pela memória, lhe aponta muitas direções. Os rios, inclusive o Kwanza, não 

são formados por um único fio d’água. E a referência paterna também se multiplica por 

três: há o pai biológico, um colonizado, figura paradoxal, entre a assimilação e a 

resistência; o avô pescador, homem da terra, ícone da ancestralidade; e o amigo 

português, patrão de seu pai, branco e protetor, motivador maior do conflito identitário 

do personagem, provocação de um autor que assiste, da coxia, à cena dos caminhos e 

descaminhos de sua criação.  

A experiência ficcional do personagem criado por Luandino Vieira se assemelha 

àquilo que Bauman (2005, p.30) define a respeito do que chama de “identidades 

líquidas”: “Quando a identidade perde as âncoras sociais que a faziam parecer ‘natural’, 

predeterminada e inegociável, a ‘identificação’ se torna cada vez mais importante para 

os indivíduos que buscam desesperadamente um ‘nós’ a que possam pedir acesso”. A 

mobilização em torno da guerra de libertação forjou, por oposição a uma imagem 

idealizada do inimigo colonizador, um modelo identitário que, em outros tempos, 

parecia “natural, predeterminado e inegociável”. A caracterização de Kene Vua coincide 

perfeitamente com esse modelo, um protótipo do indivíduo angolano esculpido em 

detalhes pelo minucioso artesão. O fim da guerra, no entanto, revelou para a nação a 

fragilidade ou artificialidade de uma identidade una que se prestasse a espelhar o 

homem nacional. Ao contrário, os muitos rostos que, agora, exibem a mista população 

local parecem não mais caber na ideia de um “modelo”. Conforme escreve Inocência 

Mata sobre o “reconhecimento de identidades” no tempo pós-colonial, 

 
A africanidade literária, na sua versão angolana, começa a pensar-se, então, 
como o reconhecimento de identidades a serem revitalizadas pela marca não 
de qualquer autenticidade, mas pela interiorização de registros vários que 
conformam o jogo plural das identificações históricas multidimensionais em 
processo. Num tempo de distopia, atravessado pelo desencanto e a perda da 
inocência, o  tempo pós-colonial, Memória e História são agora matrizes do 
novo discurso da identidade cuja topologia passa também pela revitalização 
de um passado e o questionamento de um passado mítico, construído sobre 
uma mística do heróico e do épico, em que ancora o discurso nacionalista 
(MATA, 2001, p.77). 

 

De fato, as esperanças em relação à construção de uma república popular 

soberana, baseada em uma economia socialista, em Angola, foi frustrada pelas 

imposições de uma política neoliberal e, também, pelas rivalidades étnico-partidárias, 

travadas no pós-independência, em torno das garantias de poder.  Enfim, as “âncoras 

sociais” angolanas, que mantinham segura e estável a identidade nacional dos sujeitos 
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locais, representados no romance pelo personagem principal, mostraram-se frágeis e 

maleáveis, retomando as expressões do sociólogo polonês. O repensar de sua 

identidade, provocado por essa vivência da instabilidade, levará o sujeito angolano a 

buscar referências e encontrar identificações com símbolos e valores que, até então, não 

correspondiam ao modelo projetado da/para a angolanidade. Nesse sentido, ele terá de 

reconhecer que o protótipo do angolano, nos moldes em que se dera em tempos de luta, 

fora apenas um emblema necessário à guerra. A identidade nacional não cabe em 

armaduras.     

Desarmados e já sem os uniformes de guerra, os homens angolanos passam a 

notar a mestiçagem que os compõe, do ponto de vista étnico, racial e cultural. No 

arranjo do romance, o “herói” angolano, um negro guerrilheiro, à procura de 

identificações, encontrar-se-á com referências díspares. A descoberta da multiplicação 

dos rios e das fontes que os formam soma-se à tripla constituição paterna do 

personagem. Kene Vua, o “sem azar” do exército angolano, vingador da condição 

subalterna de seu pai, entenderá que não deixará jamais de ser também o Kapapa, 

aprendiz de pescador, nas margens dos rios, junto ao seu avô, nem Diamantino, 

“pupilo” de um mestre de navegação português. Face a face com sua mista constituição 

paterna, primeiro passo ou a fonte do rio de uma identidade em construção, o 

personagem estará preparado para seguir sua trajetória e para se identificar, pelos 

caminhos da memória, com outras figuras referenciais em sua formação. Assim 

prossegue a viagem de Luandino Vieira, em direção ao segundo livro de sua trilogia De 

rios velhos e guerrilheiros.  

 

4.2. As lições diárias de outras tantas pessoas62 
 

O subscrito “narrativas”, na abertura de O livro dos guerrilheiros (2009) é a 

senha para um caminho de leitura a se percorrer. Não se pense ser casual, descuido do 

autor ou algo incoerente que a sequência do romance O livro dos rios (2006) rejeite o 

gênero-mestre da trilogia como possível eixo estrutural. A dissipação do fio romanesco 

é parte da arquitetura de uma narrativa que já não pode seguir o curso do rio: há que 

desaguar em um discursivo mar. O personagem errante do primeiro livro – perdido nas 

matas angolanas e em memórias que remontassem a uma história coerente – agora 

                                                
62 Verso de Gonzaguinha, extraído da música “Caminhos do coração”. 
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“parido” de sua busca por uma legítima paternidade, flutua em ondas sonoras formadas 

por muitas vozes dissonantes. São muitos guerrilheiros, muitos discursos a disputar o 

espaço narrativo. É preciso, então, esgarçar o romance, abandonar o enredo, partilhar a 

narrativa para além da polifonia bakhtiniana, para que apenas dessa forma, 

paradoxalmente, se possa dar continuidade à história de Diamantino Kinhoka. 

É ele o narrador que inicia O livro dos guerrilheiros, em um capítulo intitulado 

“Eu, os guerrilheiros”, retomada parafrásica dos títulos “Eu, o Kene Vua” e “Eu, o 

Kapapa”, do livro primeiro. Se antes, a procura por uma identidade batismal era o mote 

do personagem e, consequentemente, do romance; agora serão as histórias dos 

guerrilheiros, encadeadas como se fossem parte de um álbum de retratos (ou uma edição 

cinematográfica), as responsáveis pela condução da narrativa rumo à composição 

subjetiva do personagem. O encaixe do livro como sequência do anterior, inclusive, 

fazendo valer a subtitulação “De rios velhos e guerrilheiros II”, se dá no sentido de que 

a busca identitária de Diamantino, iniciada em O livro dos rios, prossegue seu curso 

neste segundo livro, embora ganhe outros contornos. São as experiências alheias que 

agora lhe dizem respeito e muito dizem a seu respeito. Saído do referencial paterno, o 

personagem vai ao grupo social de referência encontrar-se com outros espelhos 

figurativos: as lições diárias dos companheiros de luta. 

Logo na abertura, o narrador-Diamantino se apresenta como porta-voz das 

estórias dos “compatriotas nados e crescidos nas mesmas sanzalas, próprias ou alheias 

de outra região – isto é: lá onde lhes nasceram seus entespassados” (p.11). Ciente de que 

as experiências de seus companheiros, uma vez narradas, ajudam a construir a sua 

história, ou de que, nas suas palavras, “na terra que nos nasceu, muitos séculos e 

tradição e lutas dão de gerar grande conformidade entre nosso entendimento das coisas 

e as próprias coisas dela, sejam vivas sejam mortas” (p.11), Diamantino se propõe a 

relatar momentos vividos por seus amigos, mas reconhece que “nunca lhes poderia 

direitamente contar” (p.12), já que “a verdade de suas vidas sempre não é possível de 

escrever, ainda que desejada” (p.12).  

Faz-se necessário, então, advertir o leitor – sobretudo aquele que se imaginar 

diante de um enunciador que o conduzirá por um fio narrativo, do princípio ao fim – 

sobre o caminho dispersivo que, a esta altura, ele já estará percorrendo. Ninguém será 

capaz de contar uma verdade que reporte a vida daqueles homens e, por que não dizer, 

de todos os homens, pois “a verdade não dá se encontro em balcão de cartório notarial 

ou discreto do governo, cadavez apenas nas estórias que contamos uns nos outros, 



 157 

enquanto esperamos nossa vez na fila de dar baixa de nossas pequeninas vidas” (p.12). 

Pelas linhas filosóficas, dir-se-ia que a verdade é um discurso em permanente 

construção: um texto socialmente confirmado, reproduzindo o pensamento luminoso de 

Nietzsche (1983, p.48). Portanto, a busca por uma verdade histórica, a vida dos 

guerrilheiros, deverá ser uma missão coletiva. E ainda que, enquanto discurso, ela não 

seja acessível como se fora um pergaminho divino, é preciso escrevê-la, é necessário 

elaborá-la, para torná-la uma possibilidade. 

Por isso, escreve o narrador, dando prosseguimento ao seu ímpeto enunciativo: 

“Quero então com-licença apenas para a formosura destas vidas; a das minhas palavras 

é muito duvidosa. E mesmo que não fosse, mesmo assim nunca ia bastar para ordenar a 

verdade” (p.12). Prepara-nos para uma audição – embora se afirme, ficcionalmente, 

escritor – de um coro de vozes, não apenas de uma melodia monocórdia. É preciso 

multiplicar a voz narrativa, compartilhar o discurso que busca a verdade, confrontar 

versões, para que reverberem as “estórias que contamos uns nos outros” (p.12) e, nos 

ecos de tantas vozes, façam-se os textos que montem a vasta coletânea da História. A 

estratégia enunciativa, arquitetada na ficção, é a de instauração de uma anarquia 

narrativa. Diamantino abre mão da posição de narrador, o que é uma autoridade, 

descentralizando o poder no texto. Afinal, se algum dia alguém ousou matar o autor; 

mate-se, agora, o narrador. O resultado, propõe Luandino, na abertura de seu livro, é o 

fim do romance (evidentemente, puro jogo estético). Coletando as “narrativas” dos 

guerrilheiros, como a remontar as folhas destacadas do livro, a fim de lhe dar um 

sentido lógico, um início, um meio e um fim, o leitor será desafiado a estabelecer, por 

conta própria, o fio perdido do romance. 

O primeiro guerrilheiro a participar da festa narrativa é Kakinda, ou Celestino 

Sebastião. “Cantarei o herói, o que sempre exemplificou seu povo, vida e morte e luta, o 

dos cinco combates” (p.13), assim o narrador-Diamantino apresenta o companheiro. 

Contudo, na impossibilidade de “reinventar a verdade” (p.13) sobre aquele homem, 

prefere “exibir” dois textos cuja autoria a ele fora atribuída: um poema e um roteiro de 

cinema, “recebidos nas mãos de um jornalista, um mulato oxigenado de sotaque 

português” (p.13). Diz o narrador: “E se num documento podemos duvidar (se era para 

filme, tem truque de cinema), já o outro é fidedigno, sagrado: uma poesia, letra de 

absoluta verdade” (p.13).  

O comentário supramencionado merece destaque. Nele, o narrador, já 

autodeclarado um mero organizador das narrativas apresentadas, como mestre de 
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cerimônias dos discursos dos guerrilheiros – abdicado, portanto, de sua função 

predominante na enunciação –, parece aproximar-se da extradiegética e tecnicamente 

empírica figura do autor. Ou, dito sob a ótica de uma mecânica escritural, Luandino 

Vieira, com meticulosa consciência, insere, no texto que cabe ao seu fragilizado 

narrador, determinados comentários que estão mais próximos da realidade autoral do 

que daquela que fora ficcionalmente determinada para o personagem. O elogio à poesia, 

sua sacralização como “letra de absoluta verdade”, é um exemplo dessa inferência 

autoral no discurso narrativo. Outras vezes, da mesma forma, mais frequentemente em 

notas de rodapé, notar-se-ão comentários que, contextualmente, caberiam mais ao autor 

do que ao narrador, o ex-guerrilheiro cuja formação moral e intelectual tornou-se 

conhecida no primeiro romance. Falaremos melhor sobre essas notas, adiante, quando 

estivermos tratando do capítulo correspondente a cada uma delas. No momento, 

retomemos a apresentação que o narrador principal faz dos textos de Kakinda a serem 

transcritos para a apreciação do leitor. 

Antes de “transcrever as mucandas” (p.15), no entanto, Diamantino levanta 

questões sobre os sentidos impressos nos textos e a sua validade. O título “AQUELE 

GRANDE RIO K.” (p.16) sugere um enigma: “Com aquele kapa, letra grande, pode não 

ser o que é  grande, nossa mãe Kwanza? Mas porquê então Kwanza, se rio de nosso 

camarada era mais é o Ndanji, por perto do Úkua?” (p.14). Kopopa? Katumbela? Qual 

seria o rio representado no poema? E se, substituindo o K., fosse o Dande? O Jordão? 

“Mas ora se quem escreveu o poema foi o próprio jornalista, ainda em caligrafia 

evangélica, se era do mesmo mulato loiro? [...] Ou alguém alheio escreveu e 

envergonhou, na hora da dúvida entregou no jornalista para opinião e correição?” 

(pp.14-15). Embora esteja aparentemente invocado com a autenticidade da obra, o 

discurso do narrador desperta a atenção do leitor para a multiplicidade semântica e 

“autoral” que salta aos olhos. Sendo um texto-verdade da nação em luta (um poema), 

qualquer um poderia tê-lo escrito, bem como muitos rios poderiam estar nele 

representados. A dúvida prossegue nas palavras do narrador:  

 
Qualquer um quanzista, camarada saudoso de seu rio, agarrado no frio de sua 
AK-47, nas noites planaltenhas plenas de pirilampos que o sono faz no negrume 
da noite alta? Alguém que, em sono exilado, sempre ouvia música do escorrer 
das águas, via luarentas cacimbas, lagoas, muíjes, por sobre o verde das hortas e 
lavras? (p.15) 
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Abrem-se, na narrativa, os papeis que podem contar a vida de Kakinda. O 

primeiro, contendo o poema; o segundo, o roteiro. Segue a narração, apresentando cada 

um deles: “Pelos vincos e dobras, essas rugas do tempo, se vê bem que saiu do bolso 

esquerdo, do lado do coração. [...] O segundo papel é só papel timbrado, anónimo. [...] 

papel de empréstimo, vê-se bem” (pp. 15-16). Mais uma vez, o narrador enfatiza o valor 

da poesia, em detrimento ao texto documental, no que se refere à capacidade de 

representar, com fidelidade, as emoções da gente angolana. Note-se que, com as “rugas 

do tempo”, em uma cultura que valoriza o velho e o tradicional, o poema foi guardado 

“do lado do coração”, enquanto o roteiro televisivo foi escrito em “papel de 

empréstimo”. Abramos com cautela, portanto, o redobrado e vincado papel poético: 

 
AQUELE GRANDE RIO K. 
 
E como se navegássemos em teu nome, ó rio, 
E novamente acordassem nossas pupilas em tuas águas de sono. 
 
Ou em teu nome, ó rio, 
Nossos gritos coassem a inchada água do esquecimento. 
 
Também em nosso sangue, ó rio, 
Tuas águas ferozmente rugiram. 
 
Ó rio amado, rio eterno! 
Do fundo das nossas almas clamavam as águas. 
 
De novo lutaremos (p.16). 

 

É muito curioso (e, aqui, inevitavelmente, estendemos o adjetivo ao autor que, 

conforme já dissemos, para não “morrer”, acena com sutileza da coxia) que, em um 

romance que se apresenta como sequência de O livro dos rios, no qual se deu a 

multiplicação das águas a “invadirem” os grandes rios angolanos, haja um poema-

abertura em forma de Ode a um grande rio grafado simplesmente com a letra K e 

referido como “aquele”. Vale lembrar que o primeiro romance inicia com um poema 

parafrásico ao de Langston Hughes, o que valoriza o procedimento de retomada. Note-

se a pronominalização referida ao tal rio K.: aquele e não este. A distância, evidenciada 

na escolha pronominal, poderia ser espacial, mas – considerando a proximidade 

subjetiva estabelecida pelo eu lírico, ao longo do poema – ela mais parece temporal. 

Arriscaríamos dizer, ainda que nunca se venha provar, que o poema revelado na 

narrativa é um grande tributo ao Kwanza e a todos os grandes rios que ele possa 

simbolizar. Certamente, é doloroso a um guerrilheiro, sobretudo a um guerrilheiro das 

palavras, o “sacrifício” do seu grande rio-nação diante dos muitos rios que, agora, a 
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compõe (dor comparável, talvez, à sentida ficcionalmente por Kene Vua, ao sacrificar 

seu companheiro Batuloza, no primeiro livro). Destronar, para não dizer “matar”, o 

Kwanza é um gesto novo, o reflexo de um olhar fraturado e dispersivo da realidade. 

Evidentemente, apesar de essa visão ser notável e inegável, para os olhos atentos aos 

novos signos da angolanidade, ela incomoda a todo aquele que pensou, um dia, em 

construir uma pátria una e indivisível, pronta e acabada, alguém que, como aponta o 

último verso, ainda acredita que é possível lutar.  

Fecha-se o poema para que seja lido o segundo papel revelador da vida de 

Kakinda. Embora este seja o roteiro de um documentário para a televisão, é preciso 

cuidado ao lê-lo como um relato histórico. Afinal, no realismo televisivo, certas cenas, 

“se muito necessárias, encenam-se” (p.18). O comentário, embora literal, se 

considerarmos a leitura que a ficção propõe do documento, soa irônico, no arranjo 

autoral a justapor um texto literário (o poema), que fora anunciado pelo narrador como 

“verdade”, a um texto não-literário, a revelar seu componente inverídico, ainda que 

inspirado na realidade. Ficção e não-ficção, literatura e história, arte e vida também 

rompem seus limites, na inundação de sentidos a dissolver antigos muros da verdade. A 

seguir, as notas de apresentação do roteiro apontam que o programa será montado em 

torno de “uma entrevista a um antigo guerrilheiro (a cor?) compensada com material de 

arquivo” (p.17). Nesse trecho, é impossível não frear, na sequência da leitura, diante do 

brevíssimo parêntese infiltrado na despretensiosa sentença. Mais uma vez, parece-nos 

natural o elo entre o que aqui se inscreve e o que estava grafado no primeiro romance. 

Referimo-nos, já, à importância da apresentação do personagem guerrilheiro, em 

O livro dos rios, como “eu, negro”. Primeiro pilar de uma sequência, o romance 

encenava a decomposição do “homem angolano” (as aspas apontam um imaginário) 

junto ao “rio corpulento e soberano”. Ao final, misturado às muitas águas, esse homem 

fraturado, inclusive no que se refere a uma suposta identidade racial, desemboca no mar, 

espaço dos pescadores e também dos navegadores, onde as águas se misturam, espaço 

comum de muitas nações. Em O livro dos guerrilheiros, e observe-se, aqui, o novo 

plural, não mais dirigido aos rios, já não há mais o herói, mas muitos e diferentes 

guerrilheiros enfileirados na memória de um narrador tornado “editor de imagens”. 

Nesse novo contexto, “a cor” também se pluraliza, visto que havia guerrilheiros negros, 

brancos e mulatos na guerra e, consequentemente, na memória de Diamantino. O 

roteirista do programa, portanto, revela desconhecimento sobre o tom de pele do 
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guerrilheiro em destaque, conhecido apenas por meio da “transcrição de uma entrevista 

áudio” (p.17). Por que, então, o interesse pela definição racial de Kakinda? 

Evidentemente, aqui, passaremos ao terreno das especulações, ainda que tenham 

elas embasamento em situações reais. Sabemos todos o quanto as emissoras de 

televisão, fazendo uso do poder da comunicação de massa, formulam discursos 

convenientes a uma situação política ou a uma política de situação. É senso comum que 

a Globo inventou a candidatura Collor, a FOX manipulou a eleição de Bush, enfim, que 

as TVs são capazes, porque têm interesses, de “criar realidades” muitas vezes 

distorcidas, em relação aos muitos discursos sociais. Neste caso, seria interessante 

indagar, no arranjo do romance, que “realidade” seria conveniente para a emissora 

angolana? Que cor seria conveniente para o guerrilheiro a ser encenado? A pergunta 

entre parênteses sugere uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que denota uma dúvida 

acerca da aparência física de Kakinda, aponta para outra que é, tecnicamente, um 

problema de produção a se resolver: Que cor terá o nosso guerrilheiro?    

Ao longo da entrevista, que se lê no roteiro, a problemática acerca do tom 

epidérmico do enunciador parece secundária, frente à sua posição em relação à opressão 

portuguesa, inclusive no que se refere a uma política racial. Diante da pergunta: 

“Quando começou a luta contra o colonialismo?” (p.18), Celestino Kakinda passa a 

narrar cinco confrontos que vivenciou, combatendo a política e a ideologia colonial, 

experiências de caráter particular, ocorridas “antes de chegar o esquadrão” (p.21). Sua 

narração, como resposta sobre o estopim da luta anticolonial, é reveladora, na medida 

em que evidencia os pequenos conflitos deflagradores do que viria a ser uma guerra. 

Afinal, “as respostas culturais africanas [...] foram dadas por homens e mulheres cujos 

corações batem a um ritmo de coragem” (DAVIDSON apud SAID, 1995, p.251) e não 

apenas por um grupo armado que enfrentou o exército português. As histórias de 

Kakinda circunscrevem a luta pelo racismo e a intolerância religiosa que marcaram os 

processos coloniais espalhados pelo continente africano, a exemplo do que houvera nas 

Américas e na própria Europa, ao longo da história. O repúdio ao catolicismo e a reação 

negra contra o domínio branco, nesse contexto, fazem parte de um sistema 

revolucionário que se estruturava. “Pois se o colonialismo era um sistema, [...] a 

resistência também começou a se fazer sistemática” (SAID, 1995, p.251). 

Após a entrevista, e antes que o narrador encerre o capítulo referente ao 

guerrilheiro Kakinda, uma nota de rodapé insere o primeiro comentário autoral no 

romance, assinado com a sigla N. do A.. Notas como esta, dispostas ao longo do livro, 
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são a inscrição mais contundente da presença do autor, na narrativa, a entremear o 

discurso designado  para o narrador. A infiltração autoral, evidentemente, é um 

componente da arquitetura textual, um elemento significativo, desafiador dos limites 

ficcionais. Quando o autor (que embora não se possa dizer ser integralmente Luandino 

Vieira, dado o caráter ficcional do texto, ao menos é uma entidade mais próxima a ele 

do que o narrador) penetra no livro, entre as arestas da narrativa, ele está a estabelecer 

ligaduras entre aquilo que a ficção relata e a(s) verdadeira(s) história(s) de Angola. E, 

claro, independentemente desses personagens terem ou não existido, evidencia-se um 

efeito que é próprio de uma narrativa fincada na terra, o produto da expressão de um 

artista que pensa Angola, retomando, aqui, a máxima de João Melo, discutida no 

capítulo a ele destinado. Neste trecho, o autor fornece informações sobre o guerrilheiro 

mencionado na narrativa, situando-o no tempo e no espaço nacionais. Diz parte da nota: 

 
Em 27 de Maio de 1977, pelas seis horas e quarenta e cinco minutos da manhã, 
ao sair da sua casa sita na Rua das Flores, aos Coqueiros, Sebastião Kakinda, ex-
guerrilheiro e monitor político do MPLA na 1a região, desapareceu antes de 
chegar ao “Baleizão” onde ia regularmente, pela porta do cavalo, buscar pão. 
Nunca mais foi visto, vivo ou morto. Se vivo for, algures, terá cerca de oitenta 
anos e muito que contar; se for morto, seu espírito morará seguramente naquele 
pau de mutete grande, à esquerda da mata do Zaquela, onde fez tonga para roça 
própria, junto às lavras de sua família, na sanzala de Tenda Riazolo. Não lhe 
conheci pessoalmente; e a única vez que lhe vi foi em Luanda, em Agosto de 
1975, ao pôr do Sol. [...] (N. do A.) (p.24). 

   

Além de fornecer datas e nomes constantes no “registro civil” do personagem, 

sua inscrição na realidade, o autor informa sobre seus prováveis destinos, fins 

condizentes com sua condição angolana/africana. Se vivo estiver, será um respeitável 

mais-velho; no caso de sua morte, um ancestral habitante da natureza: só ha dois 

caminhos para um corpo e uma alma africanos. Afora isso, ainda afirma não conhecê-lo 

“pessoalmente”. Este o termo sugere uma dupla personificação, no sentido real, tanto do 

sujeito da ficção, quanto dessa entidade que assina a autoria e apenas testemunha um 

rápido encontro com o guerrilheiro, “em Luanda”. Cuidadosamente, no entanto, como 

justificativa para não lhe poder dar uma forma visível, incluindo aí o tom da pele, 

delegando a suposta descrição ao ficcional redator do roteiro, evidentemente, o autor 

situa o tal breve encontro na penumbra, ou na baixa luz que se dá “ao pôr do Sol”. Ao 

contrário dele, no entanto, o ausentado narrador Diamantino confessa ser um camarada 

do guerrilheiro. Limitado, contudo, a apresentar e concluir os textos que o revelam, 

pouco nos informa sobre ele, com a próprias palavras. Sua proximidade, na verdade, já 
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estava anunciada em O livro dos rios (2006), em um trecho citado abaixo, no qual, 

inclusive, muitos guerrilheiros do segundo livro são mencionados: 

 
“De acordo com a disciplina da guerrilha...” quem que adiantou estas 

palavras, ousou, gaguejava o pigarro da tosse crônica das matas naquele 
princípio de noite, fim de primeira missão minha? Nosso comandante Ndiki 
Ndia, aquele calado cafuso, o que tinha tabucado rios e vaus e massanganos, 
desde lá da zona B, até ali, para zorro-justiceiro? Ou era, foi, monitor político 
Celestinho Mbaxi, o que em traidição nossa era o nosso querido camarada 
Kakinda Bastião? Seguro que a voz não era da camarada Jia-da-Oma, falecida já, 
isso sei. Dos outros, gente muito calada, cada qual com cada seu silêncio 
esperando voto de mão no ar, sentença do coração. Só vejo sempre os banzados 
olhos do sapador Amba-Tuloza, nem com aquela luz sangue dele dava encontro 
caminho da morte, almazita muito duvidosa. Que olhava e não via para dentro 
dele, pedia ajuda dos olhos dos outros, colegos ainda antes. Olhos, xicululos. 
Quietos, sem tom nem som, os do Makongo, dito o Mau-dos-Maus, pambala, um 
menino pioneiro de maldades; luz de brasa debaixo da cinza, a caradura do 
Kizuua-Kiezabu; Kibiaka, o parabelo, pássaro traquino; o Farrapado e o 
camarada Kadisu como que falavam calados lá na vida deles, sentados junto (...). 
Eu ou ele: as palavras não podiam mentir quando todos ali no maqui, 
guerrilheiros e partisanos, povo em geral, membros do comando da zona, 
responsáveis e comités, íamos votar a justiça: enforcar o ladrão do povo (pp. 38 - 
39). 

 

Embora sem ainda ocupar espaço significativo na memória do personagem, 

consequentemente, no seu discurso, os guerrilheiros já acenam, timidamente, como 

vozes possíveis e prontas a adentrar o palco. Isso só se dá, conforme sabemos, em O 

livro dos guerrilheiros. Um a um, os companheiros de luta – mencionados na passagem 

em que o grupo decide, pelo voto, o destino de Batuloza – vão se apresentando, 

enfileirados num ordenamento lógico que, com ligeira exceção, repete a sequência do 

trecho supracitado: Kakinda, Makongo, Kibiaka, Ferrujado (antes apresentado como 

Farrapado) junto a Kadisu e Kizuua Kiezabu (agora sem hífen), este último, deslocado 

para o final, anteriormente ocupante do meio da fila.  

Virando-se a página, portanto, após o fechamento do caso Kakinda, abriremos o 

capítulo que apresenta Makongo, outro personagem que pede licença para falar. 

Diamantino, ao apresentar-lhe, invoca (“xinguila”) as palavras quimbundas de seu avô 

Kinhoka. Para elas, duas traduções. Seu pai, “quem que foi amigo-de-escola com nosso 

quilamba Agostinho Neto [e] quer traduzir tudo” (p.28), diria: “Era uma vez um menino 

de mau coração chamado Makongo. Ia para a escola. Encontrou uma bicicleta...” (p.28) 

Ao pé da página, contudo, outra tradução desafia a versão atribuída a Kimongua Paka. 

“Vou contar do Makongo Kamona Ka Kanjila. Ia à escola. Ia às lavras. Quando ia para 

a escola encontrou uma caveira. A caveira perguntou: o que é que queres?...” (p.28). A 
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diferença das traduções reflete a multilinguagem angolana, confluência de muitos 

vetores: a oralidade e a escrita, o quimbundo (metonímia das línguas nativas) e o 

português, o texto da escola e o texto das ruas. Nessa turbulência linguística, a refletir as 

relações de poder que a permearam, especialmente no período colonial, Makongo vai 

contar sua história. Rouba a batuta do narrador e lhe assume o posto: 

 
Eu sempre descia no final da tarde, as orelhas cheias de porrada, quatro 
vergonhas dentro das mãos inchadas nos bolsos: pronúncia que a professora 
queria desarredondar com seus dedos estragando minha boca, aquele cheiro 
d’alho-e-louro nas unhas; meus quedes velhos cheirando a fumo de lavar e secar, 
todos os dias tinham de sair limpos do pó da picada; a bata, curta, quase meia-
manga, recebida de favor no filho do gerente, caridoso de merda. A quarta, pior 
de todas: o Felito, filho do capataz, saía na bicicleta, da casa da roça na escola 
quase porta com porta, em seus oito e ésses xingava nossa humilhação de 
quietos, a ver passar: 
 

- Pretos a pé!... (pp. 31-32) 
 

 A professora a “corrigir” a pronúncia angolana e rejeitar as palavras em 

quimbundo, atitude reforçada no ambiente familiar, como revela a sentença: “nossa mãe 

não queria me de quimbundo na boca” (p.35); o menino branco, filho do capataz, a 

ridicularizar sua fala e sua cultura, diferentes das que se impunham na voz colonial; a 

incompreensão institucional das estórias da terra, como a que lhe atribuía a imagem do 

“filho de pássaro da fome” (p.32), incutindo-lhe o sentimento de inferioridade ou 

inadequação em relação à cultura dominante; todas aquelas lembranças eram parte de 

um projeto de colonização ao qual se opunha a sua condição de guerrilheiro. Contra 

tudo aquilo lutava. Não por acaso, é “no destacamento” (p.37), durante a guerra, que o 

narrador Makongo tece o seu discurso. A vivência relatada justifica a ação bélica. 

Retomando a palavra, a fim de despedir-se do personagem, Diamantino narra o 

duplo desfecho do guerrilheiro, convocando, novamente, o pai e o avô: duas vozes, duas 

leituras. Abrindo as páginas de um jornal onde se lia: “um antigo combatente tentou se 

matar” (p.38), o narrador – “não [...] interessado em transmitir o ‘puro em si’ da coisa 

narrada como uma informação ou um relatório”, ao contrário, imprimindo sua marca, 

“como a mão do oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 1996, p.205) – deixa falar seus 

afetos para deles extrair um futuro para Eme Makongo e lê-lo duplamente.  

 
Que no meio de uma farra-de-terraço saiu a voar como pássaro grande, gritando 
seu nome de Kinjila Kadimbula, o que ninguém que percebeu logo, fala de 
forasteiro em terra alheia. Caiu na confusão de uma sucata de lixeira de quintal 
mas não morreu. [...] Mas quem lhe salvou foi mesmo sua muondona de pássaro 
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holococo. Levado no posto médico, os cubanos lhe cortaram só na perna 
esquerda (p.38).  

 

Sobrevivido a esse incidente, Makongo estaria a amadurecer as penas para voar 

um dia. 

 
[...] o pássaro holococo, nossa águia, a que esvoaça planalto, terra e serra, céus 
seus de Cabinda ao Cunene, poderá não ser meu camarada, o Makongo, o mau-
dos-maus? 

 
Se vivos foram, responderiam meus mais-velhos: 
 
- Kiene muene! Mutu, njila; njila, mutu...*– este seria Kinhoka Nzaji, meu 

avô, cantando o roufenho de seu hungo, tilinto do gargalo de garrafa ia lembrar 
lágrimas do pioneiro Makongo. 

 
Meu pai, bilíngue, negaria: 
 
- Kana, ngana**: não pode. Um homem honesto não voa...   

___________ 
* Claro que sim. A pessoa é pássaro, o pássaro é pessoa... 
** Não senhor... (p.39) 

 
 

As duas respostas à indagação do narrador, no trecho acima, personificadas na 

figura de seu avô e seu pai, correspondem a duas realidades existentes no país, à qual 

talvez se devesse juntar uma terceira, extraída direta e objetivamente da matéria 

jornalística mencionada. Kinhoka, representante dos mais-velhos, entende o 

ressurgimento do herói como uma transcendência espiritual que respeita os preceitos 

animistas. Nas palavras de Boaventura Cardoso, essa leitura só é possível a partir de 

uma “visão africana do mundo sob a óptica do animismo, da possessão de forças 

sobrenaturais encarnadas por pessoas e seres do mundo animal, vegetal, mineral, dos 

astros, dos fenômenos meteorológicos, etc.” (CARDOSO, 2008, p. 20). O pai do 

narrador, embora se expresse em quimbundo, e esse não é um detalhe desprezível, 

manifesta uma opinião diferente a respeito da mesma realidade.  

Note-se que o narrador o apresenta como “pai, bilíngue”. A dupla linguagem, 

aqui, é muito mais do que uma variação idiomática, é de ordem ontológica, é a 

reprodução de dois diferentes entendimentos do mundo. Nesse momento, embora aceite, 

diferentemente do que está escrito, que o ex-combatente tentava um voo, quando caiu 

(no lugar da versão jornalística do suicídio), Kimôngua duvida que Makongo, de fato, 

pudesse voar. Tal impedimento de fé se justifica por seu bilinguismo, retrato de uma 

Angola intercalada entre a sabedoria ancestral e um racionalismo ocidental que se 

firmara como “herança” da colonização. As falas do avô e do pai do personagem são 
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dois vetores de compreensão das coisas do mundo, mais do que duas opiniões 

subjetivas. Os tempos verbais conjugados nas orações “responderiam meus mais-

velhos” e “meu pai, bilíngue, negaria” mostram que, ainda que se apresentem em 

discurso direto, essas vozes são produtos da mente de Diamantino. As hipóteses 

discursivas ocorrem ao leitor-narrador, na medida em que ele busca (não mais apenas a 

partir das vozes paternas, mas ainda influenciado por elas) um caminho lógico para 

entender o mundo e, dessa forma, entender-se.  

Na sequência, outro guerrilheiro surge a desfilar nas páginas no livro. Sem 

assumir diretamente a narrativa, Kibiaka, secretamente chamado pelos companheiros de 

Parabelo, se faz ouvir através das “estórias que dele contaram” (p.43) a Diamantino. Por 

não delegar, desta vez, o discurso ao guerrilheiro em si, o narrador alerta acerca de sua 

função meramente transmissora daquilo que “ficou gravado na memória no coração do 

heróico povo analfabeto” (p.41). Assim prossegue, em justificativa: 

 
Ora assim é que nossa intenção vai ser de mui curtamente falar, não 

como contador de verdades por própria invenção achadas, mas como peneirador 
de mujimbos que outros alheios deixaram na memória de nossos dias de luta. 
Queria oferecer limpa fuba de bombó sem outra qualquer mistura, quidele ou 
candumba, já que a verdade é o que pode sair de tanto peneirar a vida no mussalo 
da experiência (pp.41-42). 

 

Ao afirmar-se um “peneirador de mujimbos que outros alheios deixaram na 

memória de nossos dias de luta”, o narrador exime-se de imprimir sua subjetividade no 

relato, traço típico no narrador, conforme escreve Benjamim (1996), em trecho 

supramencionado. Posiciona-se, por assim dizer, como se fora uma espécie de aedo 

grego ou, indo à cultura africana, um griot, contador de histórias tradicional dos povos 

Mandê, que habitam parte da África ocidental. Antes, entretanto, de reproduzir com 

impessoalidade as histórias do ex-companheiro de luta, o narrador tece um rápido 

comentário acerca de uma impressão sobre o tal amigo, que ficara guardada desde os 

tempos antigos: “Hoje, quando a morte não é mais certeza disparada em pó e pólvora, 

[...] confesso, contriste: o que eu não gostava no Kibiaka era a sua voz” (p.43). O 

comentário, embora não afete a revelação gloriosa do herói, se mostra relevante para a 

estrutura narrativa, se pensarmos que sua voz nos foi “poupada”, em contraste com os 

guerrilheiros anteriores, que falavam pessoalmente sobre as próprias vidas. Nos arranjos 

memoriais do narrador Kapapa, era natural que esse guerrilheiro, especificamente, 

permanecesse em silêncio. 
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Kibiaka era um exímio imitador do som dos pássaros, o que lhe valeu o apelido 

de assobiador de passarinhos. Sabia-se que, “em emboscada ou retirada, era precioso. 

Seus assobios-de-pássaro inocentavam o ar das matas, adormeciam desconfiança 

sempre acordada de quem que anda perseguir nos guerrilheiros dos maquis” (p.44). 

Amansador de inimigos e ocultador das trilhas, o guerrilheiro também era, por outro 

lado, um herói destemido, cujas ambições se limitavam a “uma só coisa: vir a ser um 

homem livre” (p.52). O símbolo de sua gana pela liberdade era uma arma “Parabellum 

de 9 milímetros, coisa mui antiga, das guerras dos brancos” (p.52), que vivia a limpar e 

a polir, o que lhe valeu o secreto apelido, com o qual fora apresentado. Em nome dessa 

causa, morreu em combate, deixando como rastro apenas histórias de luta e impressões 

“duma dignidade que lhe nasceram com ela, crescida na vida dura” (p.54).  

A história do personagem terminaria com seu falecimento. No entanto, ao fim 

do capítulo, mais uma nota autoral convoca, para a realidade, a ficcional versão do herói 

angolano; uma nota que, sem sombra de dúvida, é a mais definitiva participação de 

Luandino Vieira em sua narrativa. Assim ele subscreve: 

 
Quando ouvi, pelo ex-guerrilheiro Kene Nvua – o meu amigo 

Diamantininho Kinhoka, o Kapapa – esta biografia, apresentei-me a ler-lhe, do 
meu livro Nós, os do Makulusu umas passagens referentes a uma personagem. 
Chamava-se igualmente Kibiaka. Tinha me surgido, em sonhos, no Tarrafal de 
Santiago, Cabo Verde, naquela semana do ano de 1967 em que todas as noites 
me apareciam os factos ou as palavras que davam origem, no dia seguinte, à 
escrita. Sentado numa pedra, encostado ao tronco de uma velha acácia, frente à 
capela-biblioteca do campo de concentração, escrevia sem poder mudar de sitio: 
só debaixo daquela árvore adquiria o estado meio sonâmbulo que ditou o 
romance. 

Contei tudo isso ao Kapapa. Ele me olhou, assanhado, com a minha 
dúvida e ripostou sem pestanejar: “E qual é, ò branco?!... que escritor...” – e 
acabou de beber sua cervejinha, sem nunca mais. Sempre achei questão de 
preguiça mental aceitar coincidência ou intervenção sobrenatural para explicar 
factos reais. Para tudo tem que ter uma explicação cabal, mesmo que ninguém a 
saiba. É só questão de paciência e tempo. Paciência, vou tendo; tempo é que a 
cada dia que passa, fica mais curto. Terei de aceitar a coincidência? (p.53). 

 

Embora o autor não tenha optado por rubricar esta nota com a recorrente sigla 

“N. do A.”, ele deposita nela sua mais notável impressão digital. A referência a dados 

biográficos e bibliográficos, identificadores do enunciador que se apresenta, não deixa 

dúvidas: trata-se do escritor Luandino Vieira, preso no Tarrafal, autor de Nós, os do 

Makulusu (2004[1967]), o mesmo que se faz presente na escrita deste romance. Seu 

depoimento na nota de rodapé, contudo, revela um conflito entre a “explicação cabal” 

para os “factos reais” e a “intervenção sobrenatural” na criação artística, um dilema que 
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é a própria expressão do fazer literário, situado entre a realidade e a fantasia, pelo viés 

da verossimilhança. Dividido entre as prerrogativas lógicas na “coincidência” entre os 

“Kibiakas” das duas narrativas e uma magia da inspiração divina (a dos deuses 

africanos que habitam a velha acácia, por exemplo) no incontrolável processo da criação 

ficcional, o autor promove uma irônica confluência entre realidade e ficção, história e 

literatura.  

O efeito de seu comentário – e, bem sabemos, de efeitos se faz o texto literário – 

é mais o de uma aproximação entre o personagem e a realidade “viva”, do que de uma 

verídica inscrição do mesmo nessa realidade. Em outras palavras, marcar Kibiaka como 

sujeito “potencial”, no universo que ultrapassa as páginas do livro, é confirmar sua 

verossimilhança externa e isso, no que concerne ao universo artístico, equivale a lhe 

atribuir uma biografia histórica. Não importa se ele e os outros guerrilheiros do 

romance, incluindo o Kapapa, correspondem a pessoas que Luandino tenha conhecido 

pessoalmente. Da mesma forma, nunca importou se Domingos Xavier e Vavó Xíxi 

possuíam registro civil na sociedade angolana. Todos eles são homens e mulheres 

possíveis, diante de um mundo no qual estão ancoradas suas vidas ficcionais, e isso já é 

suficiente para que sejam representantes nacionais. Com a liberdade de quem transita 

entre a realidade e a fantasia, o escritor acaba por erguer um universo que mimetiza o 

seu próprio mundo, sem o compromisso de responder por ele. Em suma, formulando 

uma máxima provocativa, dir-se-ia, com certa dosagem irônica, que o literato é um 

historiador que não precisa de provas. 

 Novos representantes nacionais entram em cena nas secções subsequentes do 

livro, guerrilheiros cujos perfis e comportamentos nem sempre correspondem àquilo 

que se poderia chamar de uma “angonalidade imaginada” nos tempos de luta. No 

capítulo intitulado “Zapata, melhor dizendo: Ferrujado e Kadisu”, por exemplo, é 

narrada a trajetória de dois “camaradas que sempre queriam estar juntos, numa amizade 

lá muito deles mesmo. De pé; [...] sentados, [...], lado a lado; deitados, no sono. 

Sonhavam juntos. Viviam assim, conjuntados” (p.62). Por sua opção (talvez fosse 

melhor dizer condição), se viam silenciados e vulneráveis, em meio à ideologia e à 

conduta da guerrilha. Afinal, a um guerrilheiro não se permitem sentimentos que o 

fragilizem. Os dois companheiros de luta, também companheiros na vida, tinham uma 

conexão que concorria com as “tarefas individuais” (p.63) que eram atribuídas pelos 

responsáveis. De tão vinculados, os dois acabaram por se fazer um só guerreiro, de 

codinome Zapata. 
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O nome de guerra comum dos camaradas era uma homenagem a Emiliano 

Zapata, “um centauro, o que quer dizer: um revolucionário mexicano” (p.55), cuja 

história fora contada entre os guerrilheiros, na “base de Kididi-Kitubia, aos 17 de 

setembro de 1966” (p.58). Ainda que tenha sido um herói latino-americano, portanto um 

sujeito deslocado na luta africana, o mexicano se tornara um referencial simbólico para 

os dois personagens do capítulo, de modo que ambos “queriam se chamar de um só 

nome de guerrilheiro: Zapata. Porquê, só mesmo nosso comandante Ndiki Ndia podia 

saber” (p.62). A identificação entre os três homens – ou, melhor dizendo, a identificação 

dos dois guerrilheiros com o centauro mexicano – não é esclarecida plenamente na 

narrativa, como revela o trecho citado anteriormente. Essa verdade é enterrada com o 

comandante Ndia, narrador da história de Zapata e cúmplice da amizade dos 

companheiros. Há, no entanto, pistas semeadas na narrativa para a formulação de 

hipóteses de um leitor investigativo. 

Em primeiro lugar, os relatos sobre o mexicano revelam que ele era “solitário; 

mas muito comunitário com todos. Homem de ideias altas, fixas, em seu ‘havemos de 

voltar’: independência e terra” (p.56). Somado a isso, os rumores de que ainda 

estivesse vivo em algum lugar do planeta, “[na] Arábia, querem uns; ou na África, 

entre nós, outros” (p.57), valorizavam-no como simbólico herói. Em outras palavras, 

sua condição de guerreiro errante e determinado o aproximava de todos os homens do 

mundo, em luta por sua terra e pela dignidade de seu povo. E, assim como as palavras 

de Agostinho Neto podem ser disseminadas em outros continentes em luta, também os 

ícones latinos proliferam em terrenos diversos. Os dois homens angolanos, muito 

embora pudessem não ter consciência do que representava o gesto de uma auto-

nomeação mexicana, firmavam um significativo elo entre diferentes nações na luta 

global pela cidadania e pela inclusão dos povos excluídos nas sociedades mundiais. 

Há, também, um proposto jogo homonímico, ao longo do capítulo, a justificar a 

simpatia de um dos guerrilheiros pelo nome de Emiliano Zapata. Na juventude, 

Ferrujado, na época conhecido por seu nome de batismo, Moisés Mezala, conhecera 

Emiliano de Jesus Júnior, “um mexicano que queria dar a laranja dele aos camponeses” 

(p.72). Capataz de fazenda, considerado branco na hierarquia do colonialismo, embora 

fosse mexicano, Emiliano virou Kazutu nas lutas angolanas. Morreu para salvar sua 

honra, deixando um livro que escreveu para registrar a história, ou sua versão dela. 

“Aliás, o Livro, merece maiúscula – aquele livro de assentos das cantinas, lojas e 

quitandas dos colonos [...] – o livro nosso do destino de séculos” (pp. 75-76). Apesar de 
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não preencher os requisitos de um perfeito soldado angolano, por ser estrangeiro, branco 

e antigo capataz, e não ter sido nomeado como um dos guerrilheiros do capítulo, 

Emiliano é integrado à luta pela autoria dos seus simbólicos escritos, contidos no livro 

de capa preta.  

Curiosamente, no mesmo capítulo, renomados escritores angolanos são inseridos 

na ficção, convidados a participar da grande luta enredada no romance. Na infância, 

Moisés Mezala se encontra repentinamente com “um inspetor agrícola, Viriato da Cruz, 

que tinha sua veia de poeta e grossos óculos e por ali cruzou” (p. 70). Anos mais tarde, 

quando Diamantino procura por Kadisu, desaparecido no período da guerra civil, outro 

escritor surge como personagem: “Em dúvida, pus amigo meu, o escritor Manuel Rui, 

perguntar saber noutro escritor igual, ex-guerrilheiro mas homem muito memorioso” 

(p.79). Além dos dois, Pepetela também entra em cena, convocado pelo “autor”, em 

uma de suas notas, aliás já citada em nosso primeiro capítulo. Após Diamantino proferir 

algumas palavras supostamente da autoria de Ndiki Ndia, um professor comenta que 

aquelas frases em quimbundo são uma tradução dos versos de Goethe. “E para que 

dúvidas não houvesse logo ali recitou, em língua alemã, os versos que Pepetela – 

paciente e quizombeteiro como sempre! – copiou para mim num papel que guardo” 

(p.59). Evidentemente, os escritores “ex-guerrilheiros memoriosos” não poderiam faltar 

ao livro dos guerrilheiros que Luandino subscreve enquanto tece  a narrativa do 

Kapapa. 

Outro guerrilheiro não enunciado no título do capítulo, mas decisivo na sua 

tramada rede de relações é Ndiki Ndia, líder dos guerrilheiros, referido como o “sempre 

idolatrado comandante” (p.59), este, um homem da ficção. Apesar de não ser o 

“guerrilheiro na vez”, Ndiki Ndia tem uma participação de destaque neste trecho do 

livro. Responsável por narrar a história de Zapata, no início, ele também será um 

mediador das tensões entre os guerrilheiros, conselheiro, líder espiritual e, na situação 

especifica do capítulo, cúmplice da obscura relação entre Ferrujado e Kadisu. O 

entendimento do líder sobre o que passava com os dois é narrado por Kapapa, nas 

entrelinhas, desde o momento em que “Ferrujado trazia, perdido em sua sombra, um 

estreitinho muzuangala, um miúdo aí de uns quatorze anos [... e] uma Thompson, 

americana” (pp.63-64). Revela o narrador um comentário feito pelo comandante, na 

época: 

 
“Troféus de guerra...” – classificou, na votação de todos, nosso 

comandante, camarada Ndiki Ndia. Se era a Thompson se era o muzangala não 
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chegou de explicar, deu ordem só de lhes ouvir; relatar; escrever para informação 
e ponto final (p.64). 

 

    A indicação do líder para que os soldados só ouvissem o camarada, relatassem 

e escrevessem suas informações “e ponto final” é uma palavra de ordem para que 

houvesse respeito à sua privacidade, um gesto que ilustra a generosa liderança de um 

guerrilheiro que é referência de conduta para o narrador, desde O livro dos rios.  

Enquanto “pai dos guerrilheiros”, ele acaba por ser um quarto ponto de apoio do 

personagem no primeiro livro, representativo de um momento em que suas lembranças 

se organizavam segundo a ordem paterna, como temos afirmado. Na quebra de 

hierarquia proposta no segundo livro, apresentado como uma sequência fraterna de 

relatos, ele será uma voz evocada para o esclarecimento sobre a vida dos guerrilheiros, 

como seu pai e seu avô, e não mais um guerrilheiro enfileirado na progressão dos 

capítulos. 

O último segmento do livro dedicado aos guerrilheiros, antes do fundamental 

epílogo, narra em duas partes a história de Kizuua Kiezabu, o general Kimbalanganza, 

líder nas lutas anticoloniais. A parte um, iniciada por “Era uma vez um homem” (p.81), 

apresenta sua formação, a opressão na infância e a crueldade do poder colonial perante 

os seus familiares. A vida de restrições, em muitos sentidos, acabou por definir o 

pensamento e a ação daquele homem que fora preparado para a luta pelas 

circunstâncias. O futuro do “herói”, no entanto, revelará ao leitor uma surpresa. A 

grande virada da narrativa se dá na segunda parte, que começa com a preciosa sentença: 

“Era outra vez, era outro homem” (p.89). Encontrado anos mais tarde, por um já maduro 

Diamantino, na ilha do Mussulo, o ex-guerrilheiro será, agora, o dono de “uma casa tão 

branca e tão grande que tinha quintal de mar” (p.89), a fiscalizar sua área marítima, 

decretando estar “proibido navegar chata, dongo, canoa, tudo que flutuava com gente” 

(p.89). Assim está narrado o reencontro entre os dois ex-camaradas: 

 
Era então desta vez, vinte anos mais tarde da missão que fomos no 

Kwanza. O ex-guerrilheiro Kizuua Kiezabu, na cara do ex-guerrilheiro Kene 
Vua. 

 
Frente a frente. 
 
E o general Kimbalanganza tinha aprisionado na canoa do Kapapa, no 

ximbicanço pelo quintal do mar alheio. E o general ofereceu de lhe pôr de 
marinheiro e logístico do convés de seu iate. E o Kapapa (isto é: eu) respondeu: 

 
- Não sou cuco! Não guardo ninho alheio... (p.90). 
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A cena é simbólica de uma divisão pós-guerra, dentro e fora do romance, entre 

aqueles que mantiveram o propósito da luta e os que se valeram da vitória para serem, 

então, os detentores do capital e do poder. Nesse sentido, não é descuidada a “confusão” 

entre a primeira e a terceira pessoas na narrativa, um encenado “lapso” cometido por 

aquele que detém o “poder da escrita”. Há que se advertir o leitor de que duas pessoas 

falam uníssonas as frases: “Não sou cuco! Não guardo ninho alheio...”, dois sujeitos em 

um, criatura e criador. Afinal, um autor que se fez presente, ao longo de todo o 

romance, merece um lugar cativo na divisão axiológica que se apresenta no desfecho, 

bem próximo do epílogo. Os dois lados encenados no romance são espelhos de uma 

realidade local e até, em nível macro, global, a dividir os homens: há aqueles ligados às 

causas e coisas coletivas; outros, voltados ao próprio umbigo. Uns vão cuidar do bem 

comum; outros, acumular os próprios bens.  

O autor, cuja biografia dispensa qualquer testemunho a seu favor, e seu narrador 

estão unidos no propósito da partilha de recursos; juntos, como guerrilheiros de uma 

luta que não cessa. Talvez nunca se chegue à vitória, nessa guerra mais perversa que as 

anteriores, porque invisível e indolor, na imediata acepção. É preciso, no entanto, 

prosseguir, continuar viagem, multiplicar homens e sonhos. Se a morte é o fim de todo 

guerrilheiro, a narrativa desses homens não termina, não apenas porque haverá o 

próximo livro da trilogia, mas no sentido da incompletude da vida como um bem 

comum.  É preciso, pois, que nasçam novos homens, aqueles que ainda serão a 

esperança do homem novo:   

 
Era uma vez um homem, nome dele ainda não sei. 
Será meu neto, próprio ou alheio. Vão lhe nascer e crescer, vai ter seus 

plenos direitos de juiz, quimbanda com poderes recebidos na intimação de seus 
sonhos ou sentença xinguilada de seus recentes antepassados. Não vai de 
precisar imolar nada nem ninguém nos pampos, essas encruzilhadas vão de estar 
limpas de sangue (pp.93-94). 

 

 Ciente de que a “desaparição da utopia ocasiona um estado de coisas estático 

em que o próprio homem se transforma em coisa” (MANNHEIM, 1976, p. 285), 

Luandino Vieira aponta, para o personagem e todo leitor que o acompanhe, o caminho 

do sonho ou a “intimação do sonho”. Intimá-lo é, paradoxalmente, reconhecer um 

ambiente pouco propício para semeá-lo e registrar sua permanência, quando muitos 

decretam a sua morte. Haverá, em um futuro desejável, “encruzilhadas limpas de 

sangue”. Em um romance que narra o triste fim de muitos guerrilheiros – quase todos 

morreram e, dos poucos sobreviventes, um descambou para o lado dos exploradores –, o 
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nascimento de um miúdo é a redenção, a ponta de esperança necessária para continuar 

caminhando, ou para que os rios sigam seu curso.  

A noção do sonho como motor da vida humana será reforçada no último capítulo 

do romance, intitulado “Nós, a onça”, no qual o narrador reassume o fio narrativo, 

admitindo como seu o tear (ou o teor) das memórias narradas: 

 
Quando, às vezes, ponho diante de meus olhos aos grandes errores e 

tribulações, aos muitos sofrimentos que por nós passaram e vejo a figura de 
tantas vidas, e não menos mortes, no livro da nossa luta, pergunto saber: vivem, 
nossos mortos, se vivos os vejo em meus sonhos? (p.97) 

 

Se enquanto autor secundário, usando termo de Bakhtin (2003), Diamantino se 

distanciou para deixar que falassem os guerrilheiros que povoam sua memória, não lhe 

será custoso admitir-se como editor, no sentido cinematográfico, das cenas narradas.  É 

ele o responsável pela seleção e montagem das “películas” que a memória produziu em 

sua mente.  Recupera-se, com isso, o “elo perdido” que, na arquitetura textual, fez com 

que o autor (agora, o primário) optasse pela ausência do termo romance na assinatura de 

O livro dos guerrilheiros. Justifica-se a unidade textual que o termo substituto 

narrativas, no jogo de simulações próprio da forma romanesca, parece dilacerar por 

completo. Em “Nós, a onça”, o epílogo, a retomada da estrutura parafrásica do primeiro 

capítulo evidencia a estruturação início-meio-fim do livro e reforça as conexões entre o 

primeiro e o segundo títulos da trilogia De rios velhos e guerrilheiros.  

Nota-se, também, entre os dois romances, um elo provocado pelo jogo de 

imagens anímicas. Enquanto em O livro dos rios, a cobra de três caudas – símbolo da 

vida em tripla formação, metáfora da multiplicidade identitária – ilustra a narrativa, em 

O livro dos guerrilheiros, um desenho representando “uma onça seguindo seus trilhos 

de caça com as sete pintas principais de sua pele” (p.95) se apresenta como outra 

imagem significativa nas memórias do ex-guerrilheiro; imagem da força coletiva, com 

as manchas separadas-mas-unidas no corpo felino. A imagem de pontos e traços  

rabiscada na “areia da praia” (p.95) é uma referência aos sonas, desenhos na areia feitos 

pelos Tucokwe63 (cokwe/ chokwe), grupo étnico-linguístico localizado numa área 

correspondente ao nordeste de Angola, com penetração no centro-sul. Os sonas são 

desenhos simbólicos da tradição, representando valores e crenças da terra, contrariando 

a versão de que todas as sociedades tradicionais de Angola eram ágrafas.  Esses 

                                                
63 SONA: Os desenhos na areia. Angola. Disponível em: <http://www.tucokwe.org/cultura/artigos/ 
sona_os_desenhos_na_areia.html>. Acesso em: 05 mai. 2010.  
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“escritos”, diferentemente da tradição escrita ocidental, não se fecham em si, como 

páginas encadernadas; ao contrário, são sempre acompanhados de contos da oralidade, 

cantos e provérbios que por eles estão representados imageticamente, ou melhor, são 

por eles ilustrados. Além disso, a referência a um desenho que se apaga (com a mão ou 

com as ondas do mar) é simbólica, tanto do ponto de vista histórico-cultural, na medida 

em que esta manifestação artística está a se perder na memória coletiva angolana; 

quanto do ponto de vista narrativo, referência à fugacidade das reminiscências tecidas 

pelo narrador.  

Reunindo todos os homens que povoavam a sua memória, já que as figuras 

paternas, do primeiro livro, agora ganham a companhia dos ex-companheiros de luta, 

Diamantino compõe a imagem da onça: malhas separadas em um só corpo guerreiro, 

um corpo coletivo a sonhar e lutar em prol de um objetivo comum, “sonho onde que nos 

sonharam todos no sonho de cada qual” (p.97). A imagem da onça, coincidentemente, 

também aparece em O planalto e a estepe, de Pepetela. No capítulo “As guerras e os 

silêncios”, em meio ao relato de suas experiências bélicas, o narrador-personagem diz: 

 
A onça deixada para trás no nosso trajecto de humanização nunca se 

dilui completamente dentro de nós, por muitos livros lidos, viagens feitas ou 
debates intelectuais participados. Existe sempre uma unha ou dente da onça que 
se manifesta quando a ocasião é propícia. Somos considerados civilizados se 
somos capazes de o esconder sempre do conhecimento dos outros. Mas existe 
todavia um pedaço selvagem permanecendo de atalaia. E ao menos pretexto 
damos o bote (p.121). 

 

A força selvagem, destacada por Pepetela, também ajuda a compor o desenho do 

animal proposto por Luandino. Guerrilheiros agem selvagemente, contra a força da 

razão que poderia conter sua brutalidade e, além disso, estão sempre prontos para dar o 

bote. A selvageria, enfim, é uma urgência da guerra, a manifestar o pior dos homens. Na 

imagem complexa proposta por Luandino Vieira, no entanto, a onça é também um 

símbolo coletivo. Cada guerrilheiro ocupa uma mancha no malhado pelo da onça 

pensado pela narrador, “simples pintas só de sua pele mosqueada” (p.97). Ao avô, 

Kapapa delega as patas do animal, “o bravo dos pés descalços, malha de pata de onça 

em movimento” (p.98). O pai fica localizado na cabeça, “o prudente dos pés calçados, 

pequena malha em cabeça de onça, armado de sua 3ª classe condiscípula de Agostinho 

Neto” (p.98). O desenho das pintas na pele da onça é a grande metáfora da união 

nacional formada a partir de diferenças étnicas, religiosas, raciais, geracionais ou 

mesmo individuais que compunham a nação angolana às vésperas da luta pela 
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independência e, porque não dizer, das divergências políticas que havia sob o texto 

nacionalista interposto contra a opressão colonial.  

No passado, diferentes grupos e indivíduos se uniram em luta. Afinal, “uns de 

nós éramos já velhos e experimentados ximbicadores – mas nossas canoas, apodrecidas 

de tempo, não chegavam de tabucar” (p.99). Enquanto isso, “outros de nós assistíamos o 

naufrágio das velhas canoas. Sofríamos; verdade que sabíamos escavar canoas novas 

mas não chegavam de navegar os rios” (p.99). A divisão entre “uns e outros”, 

representativa de toda cisão diante da malha social, poderia ameaçar a unidade do 

“nós”, mas fora repelida (ou adiada) por um propósito maior de mobilização e ação 

conjunta. Inegavelmente, contudo, muitos que ali estiveram reunidos com armas e 

palavras eram contingenciados pela urgência da guerra, por uma simples condição 

particular de subalternidade. Tal abordagem aponta a pior fratura social, aquela em que 

a conduta humana e as ideias privadas ameaçam o ideal comum. “Uns e outros”, dessa 

forma, representam a ruína do “nós”, enquanto coletividade ou comunidade nacional, 

causada pelos predadores64 ou parasitas que, sigilosamente, abalam a saúde da onça. 

 
E se uns, sendo filhos dos homens que usavam sua cabeça baixa a 

levantaram; e outros, nunca mais tiraram chapéu às autoridades; se uns 
reivindicaram seu direito de ter funje para comer lhe com suas mãos e reclamam 
a mínima dignidade, a de barriga cheia; ou uso e costume de se chamar seus 
velhos nomes vindos da cinza do tempo; ou mesmo atrevimento de formar nova 
geração de nomes, nascidos na barriga da luta – outros se apegaram a suas 
antigas linhagens e gloriosas famílias, a reinos, colonos e mafulos, fidalguias de 
que pouca memória era, para dignidade sim, mas de privilégio. E, mais tarde, 
muitos vão de exigir ser chamados excelência e excelentíssimos e de camaradas 
só tratam a motoristas de seus carros e seguranças de suas riquezas...  

 
Em sua pele mosqueada, beleza de nossa onça não deixava nos ver as 

pulgas de seu pelo (p.100). 
 

No passado, “uns e outros”, antigos “ximbicadores” e novos “escavadores” de 

canoas, se uniram na luta pela independência, vindo a constituir um mesmo “corpo” 

feroz e guerreiro, como a onça vislumbrada por Kapapa. Vencida a luta, entretanto, 

tornou-se evidente o destino que cada integrante desse grupo pretendia para si, diante da 

conquista coletiva ou a partir dela. Uns e outros, no futuro do pós-guerra, de outro 

modo, são indivíduos cindidos pelo posicionamento ético, acima de qualquer divisão 

étnico-social. A nova secção que ameaça fazer desfalecer a onça é aquela que separa, de 

um lado, os homens e, de outro, as autoridades; e, da mesma forma, divide, em lados 

opostos, os camaradas e os excelentíssimos, a dignidade e os privilégios, o direito ao 
                                                
64 A grafia denuncia uma indireta alusão ao título de um romance de Pepetela (2007). 
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funje e a acumulação de riquezas. Contudo, no desfecho de um romance cuja luta não 

pode morrer – luta maior, que é a de continuar sonhando –, o narrador evoca as palavras 

de seu mentor Ndiki Ndia: “Camarada Kene Vua. Eie uadimuka!... O ‘ngo, se iala mu 

kilu, mukila mubekel’hanji... [Tu és esperto... Mesmo a dormir a onça continua a mexer 

a cauda...]” (p.104).  

Em posição de alerta, Kene Vua assume um ponto de observação específico na 

montagem da onça: “me coloco, no desenho, lá onde ele me mandou, na retaguarda 

sempre, morada de um futuro nome: o guerrilheiro que nunca desvigila, o rabo d’onça, 

o Mukilango” (p.104). A postura de retaguarda, tomada para si pelo personagem no 

desenho da onça, reforça a cautela e a desconfiança com as quais tem conduzido a 

narração dos romances que protagoniza. Sabedor das incertezas que circundam as 

histórias (e a História), incapaz de deter a “verdade” sobre os fatos que narra, Kene Vua 

tem na cauda felina uma representação não apenas do estado de alerta que caracteriza 

sua condição de guerrilheiro, visível no rabo erguido do animal em defesa ou prestes a 

atacar sua presa, mas também na oscilação de toda cauda em pêndulo, de um lado a 

outro, a manter em equilíbrio o animal. A imagem vale, então, um novo nome a um 

sujeito de muitas nomeações.   

O rabo da onça surge, na narrativa, como a peça final de um quebra-cabeças 

montado em capítulos. Antes de desfazer o jogo cuidadosamente armado, entretanto, 

nos últimos parágrafos do texto, antes da “morte” do livro, os retratos e as vozes dos 

guerrilheiros se misturam nas lembranças últimas de Diamantino. São as derradeiras 

imagens transitadas em uma mente que se esvai na finitude inequívoca da obra literária. 

É preciso fechar as cortinas, desligar o projetor, encerrar o livro. Desenhada a pele da 

onça, ela já pode, então, ser apagada. 

 
Agora sim, posso apagar meu desenho, final. E, por isso mesmo, fechar 

meus olhos, dormir, esquecer – quem sabe? – morrer. 
Assim foi que fomos homens: guerrilheiros; assim foi que ficámos – ossos 

dispersos (p.106). 
 
 

Ossos dispersos são aquilo que resta, após o sangramento de uma nação. Não 

são, no entanto, o fim. A morte, tanto para a realidade africana, quanto para o rito 

literário, é passagem, é mote para o que está por vir. As veias luandinas, no sentido mais 

poético, seguem abertas como uma inesgotável fonte que não cessa. 
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CAPÍTULO 5. Para não dizer que não falei das flores 
 

“Portanto, não vejo os países e os povos de África como um 
mundo à parte. Vejo África como uma parte fundamental do nosso 
mundo interligado”.65  
 
"África não está separada dos assuntos do mundo"66 
 
Barak Obama, em Gana (11/07/2009). 
 

 
 

A primeira visita de Barak Obama à África subsaariana, em 2009, após sua 

chegada à Casa Branca, movimentou as populações do continente e a mídia 

internacional. Desde sua candidatura, o envolvimento dos povos africanos com a eleição 

daquele que seria o primeiro presidente negro da maior potência mundial foi notório, 

expresso inclusive em quantias doadas para a sua campanha, via internet, que lhe 

garantiram folga nos gastos eleitorais. Antes mesmo que o presidente desembarcasse em 

Gana, país escolhido para a diplomática visita, já havia demonstrações de entusiasmo da 

população local, com faixas de rua e declarações apaixonadas ao “líder negro”. O jornal 

português Público noticiou os momentos de expectativa da população ganense até que 

Obama pisasse o solo africano. Na matéria jornalística, destacou-se a declaração de um 

taxista: “Este é um grande momento para o Gana e para África. Temos de celebrar os 

nossos”67. As frases destacadas resumem a simbologia do evento diplomático e/ou os 

sentimentos locais diante do grande encontro. 

Não se pode ignorar o valor emblemático de se levar um negro à presidência dos 

Estados Unidos, grande palco mundial e um dos países em que mais fortemente a elite 

branca excluiu os negros da vida social, como toda boa colônia inglesa. A posse de 

Obama é uma vitória da luta pela dignidade dos negros no mundo, do ponto de vista de 

uma visibilidade da causa internacional. Atribuir algum sentido “africanista”, 

“negritudinista” ou mesmo humanista ao seu governo, entretanto, sob a ótica política, 
                                                
65 Fonte: DISCURSO DO PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS BARACK OBAMA NO PARLAMENTO DO GHANA 
A QUANDO DA SUA PRIMEIRA VISITA A UM PAÍS DA ÁFRICA SUB-SAHARIANA: Telanon.com, 2009. 
Disponível em: < http:// www.telanon.info/diversos/2009/07/20/1638/discurso-do-presidente-dos-estados-
unidos-barack-obama-njo-parlamento-do-ghana-a-quando-da-sua-primeira-visita-a-um-pais-da-africa-
sub-sahariana>. Acesso em: 03 ago. 2012. 
66 Fonte: OBAMA PROMETE NÃO EXCLUIR A ÁFRICA DOS ASSUNTOS GLOBAIS: Globo.com, 2009. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1226353-5602,00-OBAMA+PROMETE+ 
NAO+EXCLUIR+A+AFRICA+DOS+ASSUNTOS+GLOBAIS.html> . Acesso em: 03 ago. 2012. 
67 Fonte:  BARACK OBAMA CHEGA AO GANA NA SUA PRIMEIRA VISITA À ÁFRICA SUBSAARIANA. 
Disponível em: <http://publico.pt/mundo/noticia/barack-obama-chega-ao-gana-na-sua-primeira-visita-a-
africa-subsaariana-1391321>. Acesso em: 05 set. 2012. 
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econômica, social e até cultural, será algo do plano das esperanças (uma utopia?), 

jamais uma garantia. E isso não acarreta nenhuma crítica pessoal ao governante, 

certamente um dos presidentes mais inteligentes e gentis da história estadunidense. A 

questão é sistêmica! Como figurava em uma faixa de um famoso bloco de carnaval 

carioca, “Obama é negro, mas ele foi para a Casa Branca”.   

Sua performance na África viria endossar esse escrito. Perguntado pelo mesmo 

jornal, antes do pouso definitivo de sua aeronave presidencial, sobre a escolha de Gana 

como destino de viagem, o chefe norte-americano justificou a decisão “por se tratar de 

um país onde se verificou com êxito a transferência do poder do Presidente John 

Agyekum Kufuor para John Evans Atta Mills”, referindo-se à vitória de um democrata 

em cima de um nacionalista, ou à vitória da democracia sobre a ditadura, celebrada por 

acordos internacionais com o FMI e o Banco Mundial. Obama não declarou, mas o 

jornal fez questão de publicar, Gana coincidentemente também se tornava, naquele 

período, “uma das maiores reservas africanas de petróleo”. Portanto, ao contrário das 

expectativas locais em torno da chegada de um líder que fosse “um dos nossos”, 

repetindo o pronome contido na supracitada frase do taxista ganês, aterrissava em Acra 

um representante legítimo da diplomacia norte-americana. Não poderia ser diferente.   

É pelo viés semântico estadunidense ou, melhor dizendo, pela semântica da 

hegemonia global que nos interessa destacar as frases em epígrafe, emitidas pelo 

presidente, durante sua visita à África. Independentemente das negociatas que 

contextualizaram sua visita, interessa-nos o valor das suas palavras, a pontuarem 

duplamente a África no mundo. Quando afirma não ver “os povos de África como um 

mundo à parte”, Obama acaba por ratificar, para rejeitar, um postulado recorrente no 

planeta, do qual é no mínimo testemunha. Afinal, só se justifica declarar não ver aquilo 

que é aceito como uma visão difundida. A declaração do americano sugere, nas 

entrelinhas, o subtexto “como muitos pensam” ou, pior do que isso, “como a prática 

revela”. Para se certificar dessa ideia, basta pensar na possibilidade de declará-la em 

outras partes do mundo, no Brasil ou na Rússia, por exemplo. Dizer que o Brasil faz 

parte do mundo é como afirmar que quem nasce no Brasil é brasileiro, uma obviedade 

que não seria pronunciada por nenhum líder mundial (talvez Bush o fizesse, mas esses 

são outros tempos). Logo, quando se diz isso sobre a África, se está admitindo pensar na 

hipótese reversa. 

Do ponto de vista das identidades africanas, restringidas à localidade angolana 

no foco deste trabalho, essa declaração do presidente dos Estados Unidos e seu sub-
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reptício reverso são primorosas bases de compreensão daquilo que os autores encenam 

nas suas ficções. Fazer e não fazer parte do mundo, estar dentro e fora dos assuntos 

globais, é uma tensão primordial para se entender as identidades imaginadas por sujeitos 

que “protagonizam” uma cena que “agora é global” (MELO, 2009, p.53) e que, 

paradoxalmente, ocupa o “mais desprezado dos sítios, África” (PEPETELA, 2008, 

p.349). Estar no palco angolano, nesse contexto, é estar em trânsito, no fluxo das 

passagens dos muitos habitantes pelo continente e dos homens do continente por muitos 

lugares do mundo, na fluência das águas dos rios que, desafiando a lógica, vão e vêm, 

levam e trazem sentidos para a terra angolana. 

Há, então, um contraditório e produtivo olhar dirigido às nações africanas, 

revelado no discurso do presidente dos EUA, e presente nos textos ficcionais, impondo-

lhes, simultaneamente, aproximações e distanciamentos em relação aos pontos cruciais 

do “mundo interligado”. Ao mesmo tempo em que dele “são partes fundamentais”, 

pelas contingências da globalização, essas populações são preteridas, na medida em que 

o centro hegemônico lhes atribui pouca importância do ponto de vista político-

econômico e, consequentemente, cultural. A pequena participação dos países africanos 

nos “assuntos do mundo” é legítima e precisa ser pensada e denunciada. Contudo, não 

invalida o caráter inclusivo proposto por Barack Obama e, igualmente, presente nos 

tramados tecidos textuais a representarem a complexa angolanidade nos novos tempos. 

Independentemente do quão desejável seja essa “participação no mundo”, que é também 

a participação do mundo em seu próprio território, é fato que os “povos de África” já 

não se pensam como “um mundo à parte”.  

As discussões sobre identidades, engendradas pelos escritores nos meandros das 

suas ficções, vão ricochetear em um pretenso símbolo da “autenticidade” local, que é a 

condição negra. Já discutimos à exaustão, por necessidade retórica, que tal emblema 

fora, no passado, fortalecido por significativas e necessárias lutas pela dignidade e 

sobrevivência de comunidades africanas deslocadas para outros continentes e seus 

descendentes diretos, oprimidos pelo racismo. A questão contemporânea posta à 

reflexão é a de que, em não se podendo conter os fluxos correspondentes às idas e 

vindas culturais, também expressas pelas concretas migrações, como se pode(ria), então, 

fixar a imagem do africano como negro? É possível, para além de ser desejável, 

eternizar um critério de raça (logo, de “origem”), para o entendimento da identidade 
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cultural? Essa questão, que levou Appiah68 a desenvolver alguns capítulos de seu 

notável trabalho filosófico, que é um já referido texto teórico de base para as ideias aqui 

defendidas, também move os escritores angolanos, quando pensam ficcionalmente sua 

nação.  

O vínculo entre as identidades africanas e a condição negra é uma evidência 

visível “a olho nu”, retomando a irônica expressão de João Melo (2001, p.124). Em 

todo o mundo, a africanidade ainda é pensada obrigatoriamente como negra, o que põe o 

branco e o mulato locais em situação suspensiva, como se estivessem para sempre 

deslocados, em uma espécie de deslugar. Certa vez, em uma turma de literaturas 

africanas, a discutir essa noção racial como pressuposto para as identidades africanas, 

propusemos provocativamente a indagação: “Se Mia Couto ou Pepetela tivessem filhos 

com uma brasileira, os meninos seriam afrodescendentes?”  A questão, reveladora de 

um problema conceitual, é tratada na ficção ensaística de João Melo da seguinte forma: 

 
[...] tempos atrás, conhecera um escritor angolano branco que tinha vindo ao Rio 
participar num simpósio sobre literatura africana em língua portuguesa e que, 
quando questionado por um militante do Movimento Negro sobre o facto de Angola 
ter enviado um branco para essa reunião, teve uma resposta de que ela [Jussara, uma 
mulata brasileira que assistia ao evento] jamais se esqueceu: 

- “Meus senhores, se pensam que eu vou pedir desculpas por ser branco, 
estão muito enganados!...” (MELO, 2001, p.114) 

      

 A proposta de mestiçagem como componente da africanidade, embora possa 

parecer a alguns como um enfraquecimento da militância negra, visa apenas contemplar 

a realidade transformadora do continente. Evidentemente, é compreensível que se pense 

o africano predominantemente como negro, da mesma forma como o europeu é descrito 

e se auto-define, de modo geral, como branco, apesar de haver muitas gerações de 

negros nascidos na Europa. As estatísticas reveladoras da maioria negra na África e a 

maioria branca na Europa endossam o imaginário das cores correspondentes a cada 

continente. A questão, posta tanto pelos filósofos, quanto pelos ficcionistas, é a de evitar 

a fixidez que promove separações onde devia haver união. O fato de haver mais negros 

africanos do que brancos ou mulatos não caracteriza grau algum de intensidade entre os 

supostamente “mais” ou “menos” africanos. A ideia da mestiçagem, em substituição à 

                                                
68 Faz-se referência, mais especificamente, aos capítulos “A invenção da África” (pp. 19-51), “Ilusões de 
raça” (pp.53-76) e “Identidades africanas” (pp. 241-251), do livro Na casa de meu pai (1997). 
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divisão racial, ao contrário do que pensam muitos, é inclusiva, a despeito da 

“sobrevivência” do racismo, como maléfico legado da orientação colonial. 

Os autores angolanos defendem a mestiçagem como um valor local, pela própria 

conformação da nação angolana, em função das diversas etnias que a compõe, desde 

sempre. Os brancos e os mulatos, oriundos dos contatos desses grupos com 

“imigrantes” europeus e americanos, nesse sentido, seriam contribuições novas no 

“vasto mosaico” (MELO, 2001, p.129) que já caracterizava a população local, antes 

mesmo do período colonial. Afinal, indo-se longe no passado histórico, se assim fosse 

possível fazer, a viajar com as “máquinas do tempo” eternizadas na ficção, o que se 

poderiam ver não seriam negros, mas muitos grupos étnicos, nem sempre em 

convivência harmoniosa, assemelhados (mas não idênticos) pelo tom de pele. Como diz, 

com propriedade, Walter Mignolo (2008, p.289), e que aqui já citamos, “não havia 

índios nos continentes americanos até a chegada dos espanhóis; e não havia negros até o 

começo do comércio massivo de escravos no Atlântico”. De modo mais ousado, pode-

se afirmar, enfim, que os negros não são originários de África, mas fruto de um 

imaginário europeu sobre os habitantes daquele continente. Esse enfoque instaura de 

vez a mestiçagem como fundadora das identidades locais. 

Nesse contexto, faz-se necessário pluralizar as representações da angolanidade. 

A multiplicidade assume-se como um valor de ordem para o entendimento das 

identidades locais, uma realidade de toda população mestiça. São muitos os rios que 

correm no território nacional, diferentes em forma e intensidade, mas todos legítimos, 

ramificados em afluentes que desafiam a integralidade até mesmo do mais soberano rio 

local, tornado moeda corrente, tamanha a sua relevância simbólica. Refletidos no 

espelho das águas, os sujeitos locais também serão muitos e recusarão o protagonismo. 

Nenhum homem caminhará só ou contará sozinho sua história, que, por natureza local, 

será sempre coletiva. Na África, nem diante do quase fim do mundo, haverá indivíduo 

capaz de se tornar uma lenda. Em contrapartida, o sentido da coletividade será 

construído apesar/a partir da impossibilidade de se unificarem os traços característicos 

da identidade local. Entender-se será um processo inesgotável de busca, incessante, na 

medida em que se reconhecem identificações que enlaçam os sujeitos em termos 

culturais e comportamentais, mas também se admite não serem essas tão óbvias e rasas 

a ponto de caberem em um verbete dicionarizado da angolanidade. Ser angolano é isso, 

é também aquilo e tantas outras direções apontadas. 
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Do ponto de vista estético, ou seja, em termos de uma arquitetura textual que 

seja, por si só, uma representação, esse sentido multidirecional e multifacetado das 

identidades exigiu manobras com vistas a uma quebra da linearidade discursiva. Na 

composição de suas ficções, os três autores contidos neste trabalho articulam uma 

espécie de pacto fragmentário. Somente um texto aos cacos pode espelhar personagens 

e homens reais em situação semelhante. Driblando as exigências quanto à sequenciação 

e à integralidade, comuns ao gênero narrativo, João Melo, Pepetela e Luandino dissipam 

a função do narrador, repartem a textualidade com parênteses e notas de rodapé, 

inserem discursos de outros gêneros na narrativa principal, enfim, extrapolam os limites 

daquilo que Bakhtin chamou de polifonia69. As construções dos seus discursos se dão a 

partir de relações dialógicas, também um conceito do teórico russo, de modo a 

permanecerem vivas e visíveis as diferentes vozes que os compõem. Tais relações, 

como formula a teoria, “podem penetrar no âmago do enunciado, inclusive no íntimo de 

uma palavra isolada se nela se chocam dialogicamente duas vozes, [e] são possíveis 

também entre os estilos de linguagem, os dialetos sociais, etc.” (BAKHTIN, 2008, 

p.211). Dessa forma, é certo dizer que as tensões narrativas que caracterizam as obras 

literárias analisadas neste texto, nos capítulos anteriores, fazem parte de um projeto de 

espelhamento de uma cultura composta igualmente por muitas vozes e que, por isso, só 

se apresenta a partir de relações dialógicas. Se antes a polifonia era já um recurso 

estilístico, mundialmente disponível, na mão desses escritores ela se tornou uma 

exigência do ato de narrar. 

A arquitetura mosaica dos três autores e seis livros facilitou a aproximação de 

gêneros que estariam diferenciados, segundo uma tradicional pedagogia literária. 

“Romances são obras integrais” e “contos são fragmentos”, quando se pensa segundo 

uma tradição de gêneros textuais. No entanto, na forma expressa por esses escritores, 

fragmentação e integralidade promovem um inusitado encontro, desafiando as 

classificações dos subgêneros narrativos. Pepetela, em O quase fim do mundo, promove  

a desintegração do romance, através da  disputa dos personagens pela narração, muitas 

vezes entrecortada no meio de um período, tornando-o um emaranhado narrativo, ao 

invés de um liso e firme tecido. Até mesmo em O planalto e a estepe, em que um 

narrador assume-me único timoneiro, trechos poéticos e aforismos promovem a quebra 

                                                
69 Sobre o conceito, vide nota 41. 
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do discurso, fazendo com que o leitor perceba as partes que compõem o todo, como 

peças de um jogo de montagens, retomando uma imagem já utilizada neste texto.  

De outra parte, os contos de João Melo estão costurados não somente em termos 

temáticos, na medida em que representam olhares particulares sobre uma nação em 

determinado momento, mas também pela presença de uma entidade autoral, a inserir 

comentários críticos sobre aquilo que os personagens e o narrador ficcional fazem e/ou 

dizem. A infiltração dessa figura exógena e a permanência de sua postura crítica, a 

atribuir um tom ensaístico aos textos ficcionais, promovem o alinhavo das narrativas 

apresentadas como contos independentes. No caso de Luandino Vieira, a gradativa 

dispersão do discurso é parte significativa de uma obra projetada em volumes (um ainda 

não escrito). Em O livro dos rios, a integralidade subjetiva, anunciada por um “eu” 

enunciador apresentado no começo, é desafiada pela crise de identidade. Junto à sua 

personalidade e à paisagem que o acompanha, o texto enunciado se reparte e segue em 

busca de um sentido coerente. Vai desaguar em um oceano de possibilidades, deixando 

ao leitor, como desfecho, a noção do múltiplo. A implosão da unidade discursiva terá 

efeitos irreversíveis em O livro dos guerrilheiros, que já nem se apresenta como 

romance, embora o seja.     

Pelas arestas desses discursos incompletos e inacabados, os autores penetram, 

como sujeitos possíveis, sempre a disputarem espaço na malha textual. Aproveitam-se 

da “fragilização” do narrador, no que se refere à sua condição de máxima autoridade do 

texto narrativo, e despontam de modo sinuoso nas curvas que a tessitura narrativa lhes 

apresenta. Obviamente, há gradações na “entrada” de cada escritor em seus textos, de 

modo condizente com os seus projetos estéticos.  Os parênteses de João Melo e as notas 

subscritas de Luandino são estratégias um tanto “invasivas” da intrusão autoral, por 

assim dizer, porque se adequam a escritas ficcionais que exibem com alguma clareza a 

sua maquinaria70. Pepetela, por outro lado, se mostra mais cuidadoso, tanto em relação 

às rupturas no fio condutor da narrativa, quanto na forma como, na qualidade de autor, 

se faz notar na trama ficcional. Suas experiências na desarticulação dos elementos 

narrativos tradicionais são feitas de modo a não prejudicar a cronologia dos fatos, do 

modo como estão apresentados textualmente. Há, entretanto, nos dois romances 

                                                
70 A expressão destacada é uma apropriação de imagem utilizada por Severo Sarduy em referência à 
linguagem barroca. Segundo o teórico, os escritores barrocos esforçam-se para “pôr em evidência do seu 
próprio reflexo, encenação da sua maquinaria (1988, p. 54). 
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analisados desse escritor, sinais depositados ao longo dos textos que vinculam suas 

narrativas ficcionais a uma entidade externa que as assina.  

Em O quase fim do mundo (2008), um narrador-personagem inicia a narração, 

que será compartilhada por outras vozes ao longo do romance, algo a ser revelado no 

segundo capítulo. Ainda no princípio do livro, no entanto, enquanto Simba Ukolo narra 

a sua estranheza diante do desaparecimento dos seres vivos, um comentário sobre 

escolhas lexicais durante a “escrita do livro” parece deslocar a leitura para outra 

entidade enunciadora: “A palavra desaparecimento, espero sinceramente, está aqui 

colocada com toda a propriedade, foi pensada e repensada, sopesada até em balança 

hipersensível, antes de ser escrita” (p.8). Nesse momento de leitura, fica em aberto a 

ideia de Simba estar ou não escrevendo ficcionalmente suas memórias. Conforme 

avançam os capítulos, contudo,  outros personagens vão “tomando para si” a narração e 

vai ficando nítida a impossibilidade de que algum deles possa ser escrevente do 

conjunto narrativo que se apresenta em forma de livro. Ao final do romance, é clara a 

presença autoral na mistura de vozes que entremeiam a narração. No penúltimo 

parágrafo, esse ente escritor, diluído na malha plurivocal narrativa, assume o comando 

de uma redação que está prestes a concluir: “Já no fim mesmo desta estória, é preciso 

relatar, uma abelha deu duas voltas no ar e poisou no braço de Simba Ukolo. Aquele 

homem atraía as abelhas, já eram três. Um homem de muitas abelhas, bom título” 

(p.381). 

Em “O planalto e a estepe” (2009), novamente um narrador-personagem, desta 

vez sem enfrentar nenhuma disputa com outros personagens pela narração, é 

interrompido por uma voz em terceira pessoa, apresentada graficamente por meio de 

uma formatação diferenciada. Frases verticalizadas, como versos poéticos, com fonte 

em itálico, saltam do discurso narrativo, embora se refiram ao mesmo assunto de que 

trata o narrador Júlio Pereira. Destacadas em relação ao discurso subjetivo principal, 

essas frases podem apresentar outra perspectiva em relação a aquilo que se lê na versão 

do personagem, como por exemplo: “Ela, porém, com sua cara de Lua, era a criação 

mais perfeita./ Ele não a amou apenas, adorou-a como uma deusa” (p.54).  A 

atribuição desse discurso ao autor será coerente com uma “Nota Prévia”, que apresenta 

o romance, antes mesmo da dedicatória autoral, informando aos leitores: 

 
A estória aconteceu. 
No essencial, mais ou menos como se conta. 
As personagens são de ficção. 
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Todas. 
Mesmo aquelas que fazem lembrar alguém (p.5). 

      

Se faltar, a algum leitor cético, provas materiais da presença autoral nos dois 

romances, vale destacar a datação e a assinatura do escritor ao final, marcas registradas 

de Pepetela, ao concluir as escritas de seus livros. Há, portanto, uma semelhança entre 

os projetos textuais desses autores, nestas obras analisadas, no sentido de um 

movimento desafiador da ficcionalidade, através de alguma forma de inscrição da 

autoria no plano diegético. Podem estar misturados às vozes que narram, inseridos entre 

parênteses ou subscritos em notas, de algum modo os criadores se fazem notar como 

evidências de uma construção ficcional. Se, no jogo de simulações do fazer literário, 

muitas vozes assumem a enunciação, também permitam a esses “entes”, ausentados à 

força por exigências teóricas71, segundo a tradição literária ocidental, virem à superfície 

textual falar em causa própria. Sua participação na obra desvela os bastidores da criação 

artística, na medida em que evidencia a existência necessária da figura de um autor, 

articulador da trama ficcional.  

 

Alguns leitores, sobretudo os “não iniciados” nos estudos literários africanos, 

dirão que essas características estéticas supramencionadas, destacadas em obras 

narrativas angolanas, não são exclusivas de produções localizadas no(s) país(es) 

africano(s). Há de se reconhecer que eles terão razão em dizê-lo. Os estudos literários 

internacionais apontam a fragmentação, a pluralidade e, como natural consequência, a 

“ressurreição” do autor, como conceitos presentes nos romances e nos contos 

contemporâneos mundiais. Temos ratificado, ao longo deste trabalho, o reconhecimento 

do quanto as narrativas angolanas também devem ser lidas, de alguma forma, como 

integrantes da chamada literatura universal72 (e a quantidade de traduções desses textos 

para outros idiomas endossam tal afirmação). Contudo, é preciso dizer que se deve ter 

                                                
71 Referimo-nos, aqui, aos teóricos estruturalistas e seus multiplicadores É importante destacar que, 
quando Roland Barthes (2004, p.58) conceitua a ideia da “morte do autor”, ele a faz tendo em mente a 
apropriação positivista dessa entidade, “resumo e desfecho da ideologia capitalista”, da “pessoa humana” 
autor. Diz o teórico: 

 
O autor reina ainda nos manuais de história literária, nas biografias de escritores, nas entrevistas 
dos periódicos e na própria consciência dos literatos, ciosos por juntar, graças ao seu diário intimo, 
a pessoa e a obra; a imagem da literatura que se pode encontrar na cultura corrente está 
tiranicamente centralizada no autor, sua pessoa, sua história, seus gostos, suas paixões [...]. 

 
72 Embora rejeitemos o termo como um denominador comum das literaturas, citamo-lo como um rótulo 
do mercado editorial. 
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cuidado ao ler esse fenômeno de similitudes literárias como se fizesse parte de um 

“processo de assimilação”, por parte dos escritores africanos, como se tal 

experimentalismo se tratasse de algo que supostamente tivesse sido inventado na 

Europa. 

É notório observar uma tendência nos discursos críticos, sobretudo os 

jornalísticos, de tratar os escritores africanos contemporâneos como “seguidores” de 

estilos europeus, apenas pelo fato de haver paridades entre as arquiteturas textuais 

pensadas e forjadas em um e outro continente (e também nas Américas). Inegavelmente, 

o intercâmbio literário leva e traz modelos de experiência que se renovam em outras 

construções textuais. No entanto, a questão é: A quem eles pertencem? Onde eles 

nasceram? É certo afirmar que determinado autor “criou uma nova forma de escrever”? 

Pode-se falar, como teimam alguns livros didáticos, em “obras inaugurais de escolas 

literárias”? E, neste caso da fragmentação do discurso, especificamente, amplamente 

explorada na contemporaneidade, quem teria sido o primeiro autor mundial a “meter a 

faca” no tecido textual literário? Uns dirão ter sido James Joyce, outros defenderão a 

escrita corrosiva de Dostoievski, alguns poderão até pensar em Machado de Assis... Se 

quiséssemos apimentar as discussões, poderíamos mesmo questionar: Que influências 

terão tido, na escrita ocidental, as narrativas orais africanas, tão fraturadas a ponto de 

parecem incoerentes, dentro de uma ótica racional linear? A verdade é que a ninguém 

ou a todos deve pertencer essa tal faca da escrita contemporânea, a ninguém, 

pessoalmente, e muito menos a países e continentes de onde essas pessoas tenham 

saído.  

A ideia faz lembrar a “descoberta da Europa” promovida na ficção por Pepetela, 

em O quase fim do mundo, quando os viajantes africanos chegam às terras do “Velho 

Mundo” pelo caminho por onde os europeus beberam nas fontes das antigas civilizações 

africanas. Curiosos por acessar espaços hegemônicos, os habitantes de Calpe vão acabar 

descobrindo o quão híbridos são os registros culturais exibidos na Europa, a incluir 

aspectos advindos de suas próprias culturas. É a ficcional lição de Said (1995, p.28), 

quando defende que, a partir do “imperialismo, todas as culturas estão mutuamente 

imbricadas”. Com tal afirmativa, o teórico não apenas assume a impossibilidade do 

purismo cultural nas colônias e nas demais populações oprimidas pelo centro político-

econômico-cultural, mas também provoca as culturas hegemônicas, no sentido de que 

elas se assumam como impuras, na medida em que foram afetadas pelos contatos com 

as culturas que julgavam “primitivas”.    
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O mundo está presente no texto angolano ou, em uma ampliação possível, nos 

textos africanos, da mesma forma que a “África não está separada dos assuntos do 

mundo”. Essa realidade é inquestionável. Isso se dá no nível do discurso, conforme já 

mencionamos, mas se observa também, curiosamente, de modo objetivo, nas tramas dos 

próprios enredos. Concretamente, há presenças estrangeiras nas estórias desenvolvidas 

pelos autores, sujeitos importantes para o retrato de uma angonalidade repensada em 

novos tempos. O português Lopo, já dissemos, é uma referência identitária para o 

angolano criado por Luandino, e ele não está sozinho. O mexicano Zapata, da mesma 

forma, será simbólico para alguns dos guerrilheiros amigos. O ex-português Mario 

Alberto Alves da Costa e o americano Bob Mcain, criados por João Melo, também são 

personagens que, sendo habitantes locais, compõem o mosaico angolano. Da mesma 

forma, a americana Janet, ambientada no novo mundo iniciado em Calpe, no romance 

de Pepetela, integra a nova população africana a prosperar no mundo.  

No que diz respeito à linguagem escrita, as influências externas estão igualmente 

presentes nos arranjos textuais, representativos da enunciação angolana. Há, por assim 

dizer, a incorporação de estruturas sintático-semânticas nascidas em outras partes do 

mundo. Hughes, Shakespeare, Goethe, Heráclito e textos bíblicos, além de referências 

cinematográficas hollywoodianas, são alguns estrangeiros que fazem parte da 

miscelânea que ajuda a compor o discurso local. Obviamente, esses textos, ao passarem 

pela imigração angolana, foram prontamente repatriados, em consonância com a ideia 

de “tradução cultural”, defendida por Bhabha (1998). Ainda assim, evidenciam 

influências externas na voz local, denunciando o permanente intercâmbio cultural (ainda 

que os fluxos em trânsito não respeitem, em intensidade, a reciprocidade que o termo 

“intercâmbio” sugere) que caracteriza as culturas locais, sobretudo em tempos 

proclamados de “globalização”.  

Encarar a hibridação cultural, contudo, não será apenas um “gesto para frente”, 

como se essa fosse uma problemática da modernidade, um desafio para o futuro das 

nações africanas. As histórias nacionais e até mesmo algumas tradições autóctones 

serão, muitas vezes, revistas pelos pensadores da geração da distopia, não por desprezo 

às bases consolidadas, mas em um gesto de desconfiança quanto à coerência de todos os 

discursos construídos e à “pureza” de alguns dos símbolos erguidos ao longo dos 

tempos. Os escritores irão às fontes dos rios para descobrirem que muitas delas não 

estavam onde se pensava ou apresentavam-se misturadas a outras águas. Os processos 

políticos que legitimaram o estado angolano, as divisões dos grupos étnicos e sua 
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participação na história nacional, algumas crenças pautadas em velhas tradições locais, 

enfim, o passado será repensado e recontado, de modo a se admitirem outras versões 

para discursos que estavam passivamente depositados na memória coletiva angolana, 

levando-se em conta o conceito de Maurice Halbwachs (1990) para o termo grifado. 

 

A hibridação cultural também compreende uma espécie de diálogo das distopias 

globais presente nos discursos locais, visto que Angola é “parte do mundo interligado”. 

Se é possível pensar na desilusão dos angolanos diante dos rumos do projeto 

nacionalista, também não se pode ignorar que, no âmbito internacional, o momento 

aponta para outras modalidades distópicas e elas, em certa medida, condicionam os 

sentimentos angolanos enunciados pela via literária. Isso quer dizer que, além dos 

desenganos em relação à vida sociopolítica angolana, revelados nas linhas e entrelinhas 

dos textos analisados, há também desilusões de abrangência mundial, de algum modo 

neles presentes.  

A queda do socialismo, a partir da dissolução da URSS, disseminou no mundo o 

descrédito em relação ao sonho de uma economia solidária. O projeto de igualdade 

plena e comunhão dos recursos nacionais revelou-se uma utopia global. Não houve 

casos, no mundo, em que um país eliminasse a desigualdade social e prosperasse, com 

liberdade e satisfação popular. Em “O planalto e a estepe”, Pepetela aborda a questão, 

pelo olhar de um angolano deslocado para a Rússia, em função do apoio soviético nas 

lutas pela libertação nacional. Ao ver de perto a realidade sociopolítica russa, no 

epicentro do controle internacional comunista, em plena Guerra Fria, Júlio Pereira 

descobre, antes mesmo da decepção em relação ao caso angolano, a desilusão quanto à 

implementação do projeto socialista: 

 
- Falhámos em toda a linha, camarada – me disse Serguei um dia, parecendo 

mais desesperado. – Não construímos a sociedade do futuro, nem a mais justa, como 
prometemos aos povos do mundo. Antes pelo contrário, criámos tremendas 
injustiças em todos os países onde tentámos espalhar a revolução, na Europa ou fora 
dela (p.135).  

 

No mundo capitalista, a outra fatia do tabuleiro mundial, os caminhos não foram 

mais animadores, nem tampouco os resultados exitosos. A “exportação cultural” 

estadunidense, do “american way of life” aos produtos “made in USA” infiltrados nos 

países pobres, como revelam os contos de João Melo, fizeram parte de uma estratégia de 

dominação capitalista, semelhante aos propósitos coloniais. No fundo, manteve-se a 
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missão de “defender o Império onde fosse preciso” (MELO, 2009, p.54). E a ficcional 

vinda do presidente norte-americano ao árido nordeste brasileiro para visitar a menina 

chamada Madinusa, no conto homônimo, é a cena irônica do marketing internacional do 

americanismo, como estratégia expansionista do império, a cravar, no terceiro mundo, 

as garras invisíveis do neocolonialismo. Também Pepetela põe a mão na ferida do 

capitalismo global, em “O quase fim”, quando provoca em seus personagens o desejo 

monetarista, diante de um mundo semiacabado, e, ao final, os faz exploradores da nova 

força de trabalho que vem das aldeias. É a colheita africana de uma ideologia capitalista 

semeada há tempos nos terrenos baldios do mundo.  

Para Luandino, cujas ficções estão mergulhadas profundamente nos rios e nas 

memórias angolanas, as interferências “estranhas” aos corpos locais estão mais 

penetradas no discurso, a evidenciar paridades entre o que se passa em Angola e outras 

partes do mundo, do que propriamente diante dos “olhos” dos seus personagens. Em 

relação à distopia capitalista, no entanto, a ideia aparece sucinta na resposta de 

Diamantino a um ex-comandante, hoje rico empresário a apoderar-se do mar onde está 

sua propriedade, em “O livro dos guerrilheiros”. Diamantino está numa chata, pequeno 

barco de pesca. Diz o ex-colega de luta:    

 
- Não tens vergonha de andar numa chata?!... 
- Tenho! – disse eu. – Mas é pró camarada general andar de iate. Senão, não 

dava!... O mar não cabia para os dois (p.92).  
 

A curta resposta do personagem é a definição minimalista, sob a ótica crítica, do 

exercício capitalista, onde quer que ele se dê. Outra menção à ordem econômica global, 

no mesmo livro, aparece na apresentação do personagem mexicano Zapata, um símbolo 

para alguns guerrilheiros angolanos, pois, afinal, ele também tinha o “seu ‘havemos de 

voltar’: independência e terra” (p.56). O personagem, no entanto, fora traído por um 

companheiro de luta.  

 
Mataram-lhe mas não morreu nunca mais – foi traicionado num dos dele, 

caiu na emboscada. Um flexa dos antigos (e flexa é pior que tuga; tuga é teu inimigo 
só, flexa é teu traidor, quando ele vai te leva com ele...) lhe vendeu no seu segredo 
nos imperialistas americanos (pp. 56-57).  

 

O imperialismo americano, expressão maior do capitalismo no panorama atual, 

mantém vivo o processo exploratório que caracterizou o colonialismo em todo o mundo. 

Embora o México, o Chile, a Argentina e o Brasil nunca tenham sido especificamente 
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colônias norte-americanas, todos esses países estiveram, e em parte ainda estão, 

submetidos aos caprichos e regras do norte continental. Já não é segredo, nos recentes 

registros da história mundial, que os governantes estadunidenses estiveram envolvidos 

até o último fio de cabelo nas ditaduras militares, ocorridas simultaneamente nesses e 

em outros países latino-americanos, em meados no século passado, inclusive no que diz 

respeito ao ensinamento e à logística dos métodos repressão e de censura, enquanto 

proclama(va)m, em suas terras, a democracia e a liberdade de expressão, por exemplo. 

Mas o trecho destacado do livro de Luandino mostra também outro desencanto, 

já não dirigido ao Império. Há traidores nos movimentos de esquerda, não apenas nas 

lutas angolanas, mas também nas mexicanas, deslocamento que sugere uma 

exponencial. A luta pela independência angolana coincidiu com as lutas pela 

democracia na América Latina, em uma espécie de momento de irmandade utópica 

intercontinental. A decepção com os ex-combatentes de esquerda que se venderam às 

promessas imperialistas é uma constante reproduzida em todo o mundo. Os líderes 

soviéticos com privilégios, em “O planalto e a estepe”; o guerrilheiro magnata de 

Luandino, dono de iate, a controlar o mar; o “Camarada Excelência” a oferecer 

vantagens pecuniárias ao amigo político, ambos ex-colegas de luta, em “O elevador”, de 

João Melo; e os camaradas do PT fugindo com dinheiro público em malas e cuecas, na 

vida pública brasileira; todos estão emparelhados por suas condutas ou são, sem 

rodeios, farinhas do mesmo saco.       

A verdade é que a distopia angolana faz parte de uma teia de relações globais, 

cujo aporte das desilusões se apoia na própria conduta humana e social. Quando 

conclui, em “O livro dos rios”: “A nossa luta vai ser muito solitária, hoje eu vejo” 

(VIEIRA, 2006, p.58), Kapapa está reproduzindo essa consciência. O sonho se 

particulariza, quando já não se crê na ordem social. Organizados, os homens sempre se 

digladiaram por poder, em toda a história mundial. Mimetizando-os, os sobreviventes 

na fictícia Calpe vão reconstruir o mundo e concluem: “sempre foi assim, uns 

trabalham, outros mandam” (p.378). E quem ousar resistir ao “inevitável”, palavra que o 

narrador de Pepetela utiliza para justificar a conduta desses personagens, poderá ouvir 

de seus semelhantes o conselho que a esposa de Pedro Sanga, personagem de João 

Melo, dá ao marido, no dia em que ele se vai encontrar com um antigo companheiro de 

luta, “atual” empresário bem sucedido: Você deve “tentar adaptar-se aos novos tempos, 

a ser mais flexível, enfim, a acomodar-se” (2001, p.10).  
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Angola é o mundo, não apenas porque é um microcosmo da humanidade, mas 

porque é mais um espaço ocupado pelo pensamento-e-ação que a globalização, 

eufemismo para o neocolonialismo ocidental, como defende Mignolo (2003), 

determinou como valores e condutas para os homens e suas sociedades. Os meninos 

angolanos em passeio no Rio, citados em uma ilustração no primeiro capítulo, são 

também cidadãos do mundo, sujeitos que carregam nas costas o implante de uma 

“cultura global”, que evidentemente fala inglês, considerando a ideia do que Canclini 

chama de “globalização imaginada” (2003)73. Não importa em que parte do planeta se 

viva, hoje, todos (ou quase todos) têm facebook, comem no McDonalds, vestem jeans e 

t-shirt, calçam nike, ouvem world music em seus Ipods, compartilham vídeos do 

youtube... É claro, não se pode esquecer do indivíduo que, por falta de recursos, não tem 

acesso a esse aparato e, muitas vezes, nem tem o que comer. A esse, no entanto, 

lembrando aqui a criação de Graciliano Ramos, será reservado apenas o silêncio. 

No século XXI, as histórias locais estão atravessadas por projetos globais, 

brincando com as expressões que compõem um título de Mignolo (2003). É-nos 

fornecida, para não dizer imposta, uma ambiência cultural ocidental metropolitana, 

sobretudo via televisão e cinema, de modo a tornar-nos assustadoramente semelhantes. 

Basta viajar para uma das grandes capitais do mundo para entender esse fenômeno. Há 

uma estranha familiaridade, com perdão do paradoxo, que salta aos olhos de todo 

visitante. Obviamente, existem (ou resistem) traços culturais de caráter local, sobretudo 

nos meios rurais, nas cidades interioranas e nas periferias, como defende o referido 

teórico argentino. No entanto, as semelhanças metropolitanas, de tal forma gritantes, se 

destacam em uma cultura global que privilegia os centros urbanos como polos de 

difusão cultural. Em outras palavras, a cultura luandense tem poder como representação 

angolana, da mesma forma como as culturas carioca e paulista são o “retrato do Brasil”, 

a nova-iorquina e a de Los Angeles se destacam no cenário norte-americano, e assim 

por diante. E essas realidades estão linkadas, para além dos vieses de cada respectiva 

realidade nacional. 

Há uma possível e legítima identificação entre os centros urbanos mundiais, de 

modo que uma somali, habitante da capital, historiadora e apaixonada por arte, em 

                                                
73 No livro referido, o autor mostra o paradoxo entre o compartilhamento de uma produção cultural em 
massa, sobretudo através da música e do cinema, a criar consideráveis aproximações internacionais, e 
uma perigosa e crescente distinção entre os centros e as periferias, além de um desequilíbrio no fluxo de 
informações, preponderantemente gerado a partir dos Estados Unidos (especialmente Hollywood e Nova 
Iorque), do Japão e da Europa, promovendo contraditórios afastamentos.  
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referência à personagem de Pepetela, se pode sentir parcialmente “em casa” em Paris, 

ou um luandense em Lisboa, um paulistano em Nova Iorque. Podemos, contudo, 

arriscar o palpite de que, em um ficcional futuro, o qual Pepetela não narrou, a jovem 

africana sentirá falta de uma parcela de sua africanidade que escapou a uma 

impressionada sintonia parisiense, do mesmo modo como os brasileiros no exterior se 

queixam, com o tempo, da falta de um tal calor humano, característico do nosso país. A 

justificativa para esse sentimento dúbio, em relação ao pertencimento cultural, reside na 

própria dimensão paradoxal da identidade coletiva em tempos de mundialização. 

Estamos conectados ao mundo, mas ainda temos laços com as localidades. Afinal, assim 

como acontece em relação às comunidades nacionais, às quais se associam identidades, 

também a globalização é imaginada, como define Canclini (2003).   

Tememos por uma “terceira guerra mundial” que, apesar da denominação 

abrangente, jamais seria uma empreitada de todos os países do planeta. A luta por 

petróleo e a intolerância religiosa, principais causadores da “desgraça internacional”, 

apontam para regiões específicas do mundo, interessante ao centro hegemônico 

econômico e cultural. Lutamos contra o “aquecimento global”, ainda que esse seja um 

problema das potências desenvolvidas e suas industrializações desmedidas. Falamos em 

“desenvolvimento sustentável”, como um problema geral, embora a insustentabilidade 

ocorra fundamentalmente nos Estados Unidos, na Europa e, hoje, em parte da Ásia. 

Celebramos os “patrimônios da humanidade”, embora muitos habitantes do mundo não 

possuam vistos que lhes permitam conhecê-los (como revelam os personagens de O 

quase fim do mundo) ou, o que é pior, recursos financeiros para acessá-los. Em outras 

palavras, somos parceiros globais para sentir os efeitos danosos das ações humanas à 

nossa morada comum, mas não o somos para desfrutar dos benefícios naturais ou 

humanos dispostos no mundo.  

A questão é que a inevitável globalização só trouxe a desejada comunhão 

logística e cultural, subentendida em seu radical nominal, para quem pôde pagar por ela. 

E isso se deu, na medida em que houve uma notória internacionalização do poder 

financeiro, a unir, por exemplo, representantes de todos os continentes e de 

praticamente todas as nações nas páginas da revista Fortune, embora eles representem 

uma franca minoria em toda a parte. Em compensação, na outra extremidade do cabo-

de-guerra monetário, alguns excluídos começam a ensaiar uma espécie de “pacto das 

periferias” espalhadas pelo mundo, fazendo valer outra vertente da palavra distopia. 

Esta, pela própria etimologia, também sugere a dispersão ou a ausência do “topos”, o 
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espaço múltiplo ou o não-lugar, algo que também se observa nos textos contemporâneos 

abertos neste trabalho. Sair ficcionalmente de Angola, para a Europa, a Rússia, o Brasil, 

o México ou, metaforicamente, desaguar no vasto mar, significa também romper com as 

fronteiras da utopia e promover a multinacionalização dos problemas enredados.  

A África, em recentes discursos acadêmicos, jornalísticos e diplomáticos, em 

diversos países, tem adquirido status simbólico de uma possível representante dos locais 

periféricos do mundo, na medida em que, quantitativamente, ainda abarca um 

expressivo número de excluídos da nova ordem econômica mundial. Misturada a essa 

ideia, há a simbólica noção da terra “progenitora” dos negros espalhados pelo mundo, 

estatisticamente ainda em situação de desprestígio em relação aos brancos no poder. 

Acima das discussões raciais, étnicas ou geopolíticas, contudo, saltam aos olhos dos 

artistas africanos uma divisão maior e mais significativa entre os homens, aquela que 

define exploradores e explorados, na cena global. A África, nesse sentido, torna-se 

palco para a representação dos marginalizados em todo o mundo, o que talvez explique 

(repito: talvez) o interesse crescente pela cultura e, especialmente, pelas literaturas 

africanas em todo o planeta, inclusive em sítios que não veem naquele continente uma 

matriz cultural, ao menos numa relação direta.  

Os escritores africanos aqui reunidos, no entanto, vão além da vitimização da 

África e de sua representação periférica. Há de se falar de explorados habitantes do 

continente, mas também dos exploradores, exibir uma vasta gama de sujeitos que, na 

medida em que existem, devem ser admitidos como representantes locais, 

independentemente do quão desejável seja sua performance. Em tempos de distopia, é 

compreensível que a literatura já não se comprometa com idealizações, mas exiba, por 

representação, as fraturas da realidade. Já não há uma lição única e linear do que seja 

tornar-se, ou melhor, reconhecer-se angolano. Domingos Xavier podia ser descrito, sua 

história narrada, quando se entendia uma nação em marcha, a seguir seguramente por 

um destino. Agora são muitos caminhos. Os homens se vão por toda a parte, em Calpe, 

na Rússia, ou nas páginas dos livros que narram as histórias dos guerrilheiros e dos 

muitos filhos da pátria. Encontram-se e desencontram-se em percursos diversos. A 

quem desejar conter esse fluxo de idas e vindas, de muitos paradeiros, de entradas e 
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saídas, em nome de uma luta que ainda visa conquistas e, assim, requer a concentração 

do povo, vale advertir: “viver não é preciso”74. 

No entanto, a rendição à imprecisão inevitável dos destinos pessoais e coletivos, 

arranjada pelos ficcionistas, não deve ser confundida com a desistência do sonho, como 

força motriz humana. Representar uma sociedade segundo as lentes da distopia é um 

gesto de ampliação, significa acoplar aos sonhos sua sombra, aquilo que muitas vezes 

fora encoberto pelo desejo. Junto ao desencanto, portanto, há ainda a esperança. Entre 

os muitos personagens que passeiam pelas tramas lidas, existem aqueles que ainda se 

mantêm em marcha, no sonho de viver a própria história. O homem simples, com um 

palito na boca, ainda assiste a tudo e a todos, sem alterar sua conduta. Diamantino 

permanece nos rios e vai ao mar com sua pequena chata, embora a alguns possa parecer 

vergonhoso possuir tão pouco. Os viajantes de Pepetela voltam para as terras africanas, 

ainda que tenham a chance de usufruir para sempre dos benefícios estrangeiros, porque 

entendem que somente ali, no espaço da familiaridade, poderão recomeçar a própria 

história. Se o Sul não é mais uma utopia, ao menos ele é o espaço das suas vidas. 

Já não há o sonho maiúsculo, projeto do “homem novo”, imaginado por Marx, 

integrante de uma sociedade erguida sob a égide da igualdade e da solidariedade. Não 

mais se crê, de igual modo, na auto-regulação socioeconômica, proclamada pelo 

neoliberalismo. Os países não são tão independentes como se supunha, nem os 

revolucionários necessariamente bem intencionados. Entretanto, o sonho, como espécie 

viva da natureza humana, não morreu. Ainda há de se permanecer firme e seguir 

caminho, apesar das intempéries. Espera-se por justiça, mesmo que ela pareça ser uma 

parca luz no fim do túnel. Estende-se a mão a um companheiro, num gesto fraterno, 

mesmo sabendo que, hoje, mais se apontam armas do que flores. Para todos nós que 

fazemos parte da geração da distopia, sonhar é seguir viagem, navegar e perseverar na 

eterna semeadura da ética e da partilha, fazendo valer a máxima poética de que “quem 

sabe faz a hora, não espera acontecer”75.   

   

 
  

                                                
74 Referência a fragmento de um verso da Mensagem de Fernando Pessoa (2004, p. 841), por sua vez uma 
suposta alusão à frase de Pompeu, general romano, 106-48 aC., dita aos marinheiros, amedrontados, que 
recusavam viajar durante a guerra. 
75 Versos da música “Pra não dizer que não falei das flores”, de Geraldo Vandré. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não pode existir epílogo76 
 
 

“Cuida-vos muito, ó filósofos e amigos do conhecimento, de vos expordes ao 

martírio, de sofrer pela ‘vontade de atingir a verdade’! E evitai também de defenderdes 

a vós mesmos!” (NIETZSCHE, 2009, pp.36-37) De forma irônica, ainda que com 

seriedade contundente, o filósofo alemão, um dos precursores do pensamento pós-

moderno, atenta para o perigo intelectual e acadêmico de se fazer das análises 

científicas a busca cega por uma “verdade”, determinando a observação pela paixão e 

pelo desejo, ao invés de ler as coisas do mundo em sua complexidade. Ele prossegue, 

em justificativa, argumentando que: “há maior verdade nos pontos interrogativos que 

pondes atrás de vossas palavras e frases favoritas [...], que em todos os aparatos solenes 

de que as revestis entre os acusadores e perante os tribunais” (ibid., p.37). A 

provocação, dirigida especificamente aos pensadores do seu tempo, divididos entre o 

determinismo religioso e o positivismo científico – paradoxalmente aproximados, 

portanto, pela ilusão das certezas – ecoa até hoje e é preciso ainda propagá-la. 

Curiosamente, afinal, o subtítulo do livro “Além do bem e do mal”, de onde essas 

reflexões foram extraídas, é “Prelúdio de uma filosofia do futuro”. O que estava a 

pensar era, portanto, o anúncio de um mundo intelectual por vir. Ei-lo. 

Neste “futuro do pretérito” nos vemos já amparados por propaladas ideias 

relativistas, a ponto de aceitarmos com naturalidade algumas incertezas científicas e 

literárias, observando e descrevendo um mundo que se fragmenta e se dilui. Há, no 

entanto, resquícios de um positivismo científico a manifestar-se nos atos de leitura, ou 

melhor, no uso que muitos sujeitos-leitores, sobretudo os acadêmicos, fazem das 

palavras ficcionais. Erguem-se os objetos literários como símbolos de lutas, contentores 

de máximas incontestáveis sobre o mundo representado, como se bíblias fossem. 

Mesmo as ideias relativistas se podem tornar ilusórias determinações anti-

deterministas. A própria concepção de um mundo líquido “e certo” pode ser um 

perigoso gesto positivista, disfarçado em um tom modulador. É nesse sentido que 

trazemos, ao início deste texto final, os conselhos nietzschianos dados a nós, “amigos 

do conhecimento”, como mote para um profundo gesto de reflexão sobre a leitura 

crítica, tanto esta aqui feita, quanto qualquer outra que se venha fazer. Pensamos que, no 

                                                
76 O subtítulo deste capítulo é citação da frase final do romance “A geração da utopia”, de Pepetela: 
“Como é óbvio, não pode existir epílogo nem ponto final para uma estória que começa por portanto” 
(2000, p.376). 
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íntimo, ainda temos que considerar a possibilidade de desconfiar das próprias certezas, 

de pôr pontos interrogativos onde há “pontos finais” (ou até exclamativos).  

Ouvem-se ainda, nas comunicações científicas e/ou nos corredores acadêmicos, 

categóricas afirmações sobre a sociedade (incluindo aí a arte que a representa), a 

apresentarem conclusões de caráter binário: ou isto, ou aquilo77. Em certa medida, por 

exemplo, propondo aqui uma aproximação com nosso universo semântico, persistem 

certas estereotipagens e rotulações no modo como são pensados os indivíduos em sua 

condição de representantes de certos grupos sociais. Europeus ou africanos, negros ou 

brancos, homens ou mulheres, heterossexuais ou gays, moradores da favela ou do 

“asfalto”, uns e outros são separados por divisores forçados contra a natureza humana. 

De fato, há diferenças históricas entre os grupos, normalmente travadas em torno da 

organização do poder. Há trajetórias comuns de exclusão e flagelo, induzindo os 

homens marginalizados à ação solidária. É legítimo, portanto, pensar no africanismo, 

nos movimentos negros, no feminismo, na bandeira GLBT, na Central Única das 

Favelas, como políticas de equidade social. No entanto, os esforços de “unidade” que 

compõem essas lutas compreenderão laços identitários? Podemos aceitar positivamente 

que “a mulher é isto, o homem é aquilo”, ou que há uma “cultura negra” contra uma 

“cultura branca”, uma “identidade gay” versus outra que seja “hetero”, um 

comportamento específico dos “favelados”, diferenciado de outro que seja da população 

do “asfalto”?  

Antes que se responda a tais perguntas com objetivos “sim” ou “não”, é 

prudente aceitar o conselho filosófico, antecipador do estado de tensões que caracteriza 

a nossa “filosofia do futuro”. Entre o sim e o não, há o talvez, parafraseando a sentença 

de Pepetela, na voz de “Teoria”, em Mayombe (1982, p.7). Entre isto e aquilo, há 

gradações significativas que merecem atenta observação, ao invés das taxativas 

determinações. Pensemos, de modo atento, na questão que remete à ideia de uma 

“identidade racial”, a supostamente constituir as “identidades africanas”. No primeiro 

capítulo, enveredamos por um desvio à brasilidade, a fim de amparar, conceitualmente, 

um delicado ponto de interrogação proposto, não apenas por nós, mas pelos próprios 

autores estudados e, também, por teóricos dos estudos culturais, diante da expressão: 

identidade negra? O dégradé da nação brasileira, epidérmico e cultural, nos parece 

exemplar para sustentar tal desconfiança conceitual. Afinal, a despeito das 

                                                
77 O itálico destaca uma referência ao poema de Cecília Meireles (2001, p. 1483), cujos versos são 
lembrados em estruturas frasais que se seguem no parágrafo subsequente.    
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manifestações racistas que, aqui e ali, permanecem vivas na nossa sociedade, a 

mestiçagem se instaurou, no imaginário popular, como formadora da identidade 

nacional, de modo a incluir negros e brancos como partes de uma vasta aquarela. O 

resultado é que, no Brasil, as raízes africanas pertencem a todos e, em contrapartida, o 

negro não se percebe como um africano deslocado, ao contrário do que ocorre em outras 

partes do planeta. A experiência brasileira manda um recado ao mundo: Desconfie-se de 

que a identidade coletiva possa ser atribuída à condição racial dos sujeitos. 

A ideia encontra eco no modo como os africanos têm repensado sua condição 

identitária, a partir de um modelo que tem a “raça negra” como base. É legítimo 

vincular o africano ao negro, ou vice-versa? Sim e não: talvez. Os autores recusam-se às 

determinações a esse respeito, não porque fogem da responsabilidade em definir um 

ponto de vista, mas porque desconfiam de que haja uma resposta única e certa para uma 

questão complexa. Não se pode ignorar que a pele negra que tinge o mundo é originária 

das etnias africanas, como também as culturas que seus integrantes levaram para outros 

continentes. No entanto, em certa medida, as dinâmicas populacionais tornaram as 

divisões étnicas, suas cores e suas culturas, difusas ou confusas. Hoje, uma mãe de 

santo branca luta contra um evangélico negro pela preservação e legitimidade da cultura 

afrodescendente. Um soldado norte-americano negro, enviado do imperialismo, abusa 

sexualmente de uma miserável nordestina loira, filha de imigrantes holandeses, com 

quem faz uma filha mulata. Outra mulata somali deseja passar o resto de sua vida na 

Europa, enquanto a branca de olhos azuis se sente acolhida nas terras africanas. O negro 

angolano se sente representado por um guerrilheiro mexicano, que o ajudou a formar 

sua identidade. As misturas de cores, literal ou metaforicamente, se tornaram novos e 

irreversíveis sentidos identitários. 

Mas ainda há o imperialismo branco e a opressão negra no mundo. A 

compreensão da mestiçagem, como um conceito imaginado para certas culturas, não 

visa à negação do jogo de forças que ainda aponta o ariano, do hemisfério norte 

ocidental, do sexo masculino, heterossexual, representante de uma maioria detentora do 

poder, do ponto de vista econômico, político e cultural. É necessário, então, saber 

construir a representação da África negra, como um símbolo de resistência da tradição e 

da força “contracultural”, mas desconstruí-la para conseguir entender a dinâmica 

complexa das relações humanas e sociais. É preciso defendê-la e duvidar dela ao mesmo 

tempo, exibi-la como arma contra os dominadores e revelá-la como um artifício, que se 

possa utilizar para iludir o adversário. Longe dos olhos fascistas e racistas, fechados na 
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segurança de nossas casas acadêmicas e culturais, não podemos estar cegos para a 

mestiçagem que se apresenta com a expressão complexa das culturas locais, sobretudo 

no Brasil e na África. Os escritores angolanos não nos deixam esquecer, inclusive, que 

essa noção envolve não apenas as misturas rácico-culturais, surgidas a partir dos 

encontros dos europeus com os africanos, mas a própria miscelânea promovida pelos 

contatos frequentes entre as etnias locais, antes, durante e depois do colonialismo. 

Mas a advertência embebida pela filosofia nietzschiana não se encerra nessas 

questões políticas. É preciso dizer “talvez”, também, em outras situações acadêmico-

científicas, duvidar do que parece exato, sobretudo se essa impressão da certeza for um 

determinante viés de leitura. Em outras palavras, deve-se ir ao texto literário aceitando 

suas provocações inesperadas, ao invés de fazer uma busca de sentidos pré-concebidos. 

Isso se aplica a toda e qualquer literatura, mas é ainda mais evidente na produção atual, 

tendo em vista que, pela via literária, os intelectuais do nosso tempo reproduzem aquilo 

que a filosofia contemporânea78 preceitua como a ruína e a fragmentação da ideia 

absoluta. Os escritores encenam ficcionalmente a descrença nas respostas divinas, 

sociais ou humanas para os problemas do mundo, não apenas levantando essas questões 

como enredo, mas também no modo como se dá a própria formulação do discurso 

literário. Ou seja, os efeitos da distopia global na arte se manifestam no sentido de 

romper com a ideia de que é preciso apresentar soluções prontas e discursos lineares ao 

“espectador”. Já não se ficcionalizam caminhos apontados, mas uma coletânea de 

alternativas.  Pensa-se a enunciação literária como um mosaico tão vasto quanto o é a 

identidade coletiva representada. Compreender o homem como parte desse mundo, 

portanto, será um exercício inesgotável de dar forma e conteúdo àquilo que escapa a 

uma simples e completa observação, um interminável exercício retórico. 

A partir daí, a grande questão posta a nós, pesquisadores, diante das literaturas 

africanas, é como prosseguir em análises que buscam, nos textos literários, estímulos 

para nossas intermináveis lutas minoritárias. A vertente engajada dessas literaturas se 

justifica, na medida em que há uma compreensível aproximação entre elas e pelo menos 

três entidades científicas que se voltam à África como universo de observações: os 

núcleos de estudos negros, os grupos de estudos pós-coloniais e os cientistas 

geopolíticos, interessados principalmente nas questões que se referem à divisão 

internacional do trabalho. Para cada um deles e em suas diversas combinações, há 

                                                
78 Referimo-nos a pensadores como LYOTARD (1993) e BAUMAN (1998).  
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causas que ainda precisam ser defendidas com gestos, panfletários ou artísticos. Sem 

negar a importância de todos esses movimentos, contudo, não se pode ignorar o perigo, 

do ponto de vista da precisão científica, de se fazer obrigatória e unicamente da análise 

literária um movimento político. Há, nesse caso, uma dualidade: a luta precisa de 

bandeiras, requer unidade, não pode prescindir de um líder. A arte, por sua vez, nem 

sempre se permite “amarrar em cordas”79, estilísticas ou ideológicas. 

Essa conclusão pode parecer sugerir, com equivocada obviedade, uma negação 

da arte à luta, como se impusesse entre ambas um divórcio (a palavra é apropriada, 

tendo em vista que, em África, não se pode esquecer o casamento político-artístico que 

se dera no período das lutas pelas independências). Mais uma vez, contudo, deve-se 

afugentar qualquer resposta taxativa, que não leve em conta as possibilidades 

mediadoras entre duas “verdades” que se opõem: “a literatura pode ser uma arma contra 

a opressão” e “o texto ficcional deve estar livre da realidade que o circunda”. Afinal, 

sem desprezar a liberdade artística, também não se pode ignorar o quão enganosa é a 

ideia de que a literatura deve ser apolítica, neutra no que se refere a uma ideologia que 

fundamenta a escrita, a partir de um sujeito que a assina. Afinal, como afirma Bakhtin 

(2003), de algum modo, toda enunciação é ideológica. Novamente, portanto, faz-se o 

elogio do talvez. Os autores contemporâneos, cientes das tensões que esticam e puxam 

suas obras, para cá e para lá, no vasto campo das ideias, provocativamente, parecem 

esquivar-se de qualquer tentativa de inscrição de seus discursos literários em um ponto 

fixo e seguro de observação.  

A grande travessia a ser enfrentada pelos leitores, e especialmente entendida 

pelos acadêmicos, diante das narrativas contemporâneas – especificadas, aqui, como as 

angolanas –, pode ser ilustrada pela figura de um labirinto. O cenário é composto por 

“muitos rios”, que seguem em indefiníveis direções. A narrativa pode não pertencer a 

um ente ficcional, pleno e identificado, mas a muitos enunciadores em uma malha 

complexa e entremeada. Os personagens serão tantos e tão diferentes, que não permitem 

a formação de uma representativa “massa” populacional, sendo detectáveis apenas 

como um “vasto mosaico”. Vagando nesse mapa de pluralidades, os sentidos e os 

valores escorrem por toda parte e, inapreensíveis integralmente, vão sendo coletados de 

modo disperso e inseguro durante a leitura. Como se tangenciassem a incoerência, os 

escritores simulam por escrito a incontingência da “verdade” sobre as coisas do mundo, 

                                                
79 A expressão entre aspas é um empréstimo da frase “Onda ninguém amarra com corda” (2005, p.55), 
extraída do livro “Quem me dera ser onda”, de Manuel Rui.  
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a partir de uma coleção de possibilidades. As narrativas só existem como hipóteses, pois 

se nada mais se pode afirmar categoricamente sobre o espaço e sua gente, então os 

escritos ficcionais devem ser compostos de modo a representar, o mais amplamente 

possível, a diversidade e a multiplicidade de versões a respeito do mundo.  

Diferentes dos heróis nacionais, que a literatura exibia nos tempos de luta, os 

novos filhos da pátria não cabem em um mesmo álbum de retratos, nem se explicam em 

simples e únicas descrições. O verbete da angolanidade é ampliado para muitas 

direções. O espaço, também. Luanda, embora politicamente centralizadora, já não 

contém a síntese nacional; seus limites foram rompidos pela força expansiva das 

representações. A própria geografia fora deslocada para o mar, para a fictícia Calpe, 

para o Brasil, a Rússia, a América e até para a Europa! Os rostos nacionais se 

multiplicam em mil tons e as peles negras, representativas de muitas etnias, se 

identificam e se afastam, se dividem e se fundem, são significativas para uns e não para 

outros. Os signos da terra e da ancestralidade permanecem vivos, mas são muitas vezes 

indetectáveis, em meio aos valores mundiais que não param de ingressar na África. Os 

ideais do neoliberalismo disputam a tapa, com a tradição socialista na história angolana, 

quem pode trazer mais benefícios ao país. Enfim, de um modo familiar ao que temos 

por brasilidade, os escritores angolanos assumem a representação da miscelânea 

cultural, como o indicador mais próximo do que seja a sua identidade. 

Na nova conjuntura política, econômica, social e cultural de Angola, já não há 

um inimigo evidente para espelhar, em um efeito contrário, a imagem do homem 

nacional. São agora muitos inimigos em vista e uns invisíveis, tantos quanto são os 

homens que compõem a sociedade local. São externos e internos, brancos e negros (e 

também mulatos), capitalistas e socialistas, urbanos e rurais, velhos e novos, enfim, se 

apresentam tão variados que não mais compõem um grupo que sirva de parâmetro único 

para opor e, assim, compor a angolanidade. Desse modo, cabe aos intelectuais, atentos 

aos sinais que brotam no ambiente nacional, rejeitar qualquer tentativa, normalmente de 

ordem pública, de dar feição ao “ser ou não ser angolano”, nos novos tempos. Na 

panfletagem política, é muitas vezes conveniente a construção imagética do inimigo 

para a adesão popular em nome de uma causa comum. Nossos literatos eleitos, no 

entanto, recusam esse artifício retórico.  Como “homens de esquerda”, no sentido mais 

intenso, expressões das vozes contra-discursivas a questionar o status quo, projetam a 

quebra da unidade e do discurso simplista da angolanidade.  
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É necessário, dessa forma, que estejamos atentos para não lermos a versão 

disfórica e multifacetada da sociedade angolana, presente na literatura contemporânea, 

como se essa compreendesse uma negação da “verdadeira identidade” nacional. A 

indagação dos três autores, aqui estudados, a respeito da angolanidade, embora irônica e 

provocativa, não nega o desejo da busca existencial coletiva, apenas compreende a 

complexidade e a efemeridade de toda noção identitária. No fundo, Diamantino, Ngola 

Kiluanje e Júlio Pereira fazem para si uma mesma pergunta: O que significa ser um 

angolano hoje? Evidentemente, essa pergunta é pertinente a um contexto pós-guerras 

(um plural intencional), a partir da sedimentação de uma Angola que começa a ser 

avaliada. Antes só havia um projeto, antes era a utopia. O que é ser angolano, quando já 

há um país que, como todos os outros, é sinônimo de pluralidade, diante de um mundo 

invasivo e evasivo? Sou angolano, mas tenho laços com um amigo português, com o 

qual me identifico, em certa medida. Sou angolano, mas passei grande parte da vida na 

Rússia, onde me tornei um homem. Sou angolano, mas sou branco e, ainda assim, sirvo 

como referência ancestral a uma mulata brasileira. Angolano, mas também possuo 

referências nas grandes capitais europeias, apaixonei-me por uma oriental, quero ser 

como Michael Jordan e, ao mesmo tempo, tenho raízes na minha própria terra, para 

onde sempre voltarei, onde ainda vivem o meu pai e o meu avô. Sou ainda um 

guerrilheiro, que luta por justiça e igualdade. Sou múltiplo e, por isso, difícil de ser 

definido. 

A Angola Profunda será sempre uma referência identitária, espécie de símbolo 

uterino da sociedade, mas não pode ser imortalizada ou frisada como retrato da nação. 

Afinal, toda identidade nacional, “imaginada” a partir da convivência sociocultural, é 

uma noção em movimento, resultante de trocas permanentes entre os muitos sujeitos 

que compõem a população local, mesmo que momentaneamente, e também entre eles e 

os habitantes do mundo, hoje linkados pelas mídias internacionais. Nesse sentido, como 

atentos “retratistas” do coletivo nacional, os escritores que abraçamos não fogem à 

missão de representar o indesejável. Pode parecer confortável, a alguns leitores, agarrar-

se a um universo literário onde as minorias têm vez, onde se enaltecem as expressões 

culturais obscurecidas, onde heróis eternamente românticos servirão de guia para uma 

nação em busca de sua identidade. Infelizmente, entretanto, a arte não se pode 

comprometer com esse espaço de desejo. O artista recusa ver as coisas acomodadas nos 

lugares que lhes foram atribuídos, seja por influências políticas, sociais, culturais ou 
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simplesmente comportamentais. Toda boa obra literária, em certa medida, é um pouco o 

“livro do desassossego”.  

Através de suas criações ficcionais, portanto, João Melo, Pepetela e Luandino 

Vieira encenam a crise nacional, sintetizada na crise da subjetividade, e, ao mesmo 

tempo, representativa de uma crise mundial. Já não há um piso firme onde se possa 

caminhar, nem tampouco espelhos seguros que devolvam aos sujeitos e suas 

organizações uma imagem íntegra e confiável. Tudo o que sabem é que pouco sabem. 

Os sentidos estão diluídos, bem como os valores e as crenças. Já não há um mar de 

certezas onde se possa navegar. E, no entanto, é preciso. Em meio à descrença, há de se 

ter força para seguir viagem. Afinal, ainda se constrói um país, à procura de sentidos 

peculiares diante de um mundo de profundas conexões, desejoso por uma cadeira de 

honra na festa da globalização. Ainda se luta contra a desigualdade e a exploração da 

miséria humana, já que, mudam-se os atores, mas persistem os mecanismos de poder. 

Também se luta por igualdade, por justiça e ética nas relações humanas, embora a 

vitória das práticas individualistas, no país e no mundo, pareça enfraquecer qualquer 

chance de que a riqueza e as terras sejam de todos e para todos. Os homens são 

pequenos diante do sistema, uma cara lição da distopia. Não mais se espera pelo grande 

líder que virá, não simplesmente porque não se creia na sua aparição, mas porque, 

mesmo que ele surja, representará uma pequena peça em uma azeitada engrenagem.  

Como mimeses80 dessa realidade distópica, os sujeitos ficcionais aqui estudados 

oscilam entre a singularidade ímpar e a descoberta de pares muitas vezes inusitados, 

seja no próprio país ou no mundo. Seu novo território rompe os limites da geografia. 

Trocar a utopia pela distopia é também ampliar o escopo das lentes sociais, sair da ilha 

(embora não se percam jamais os vínculos identitários forjados nesse espaço de 

representações). Há de se ter uma grande comunidade, unida por laços antes 

inimagináveis, que fale muitos idiomas ou o mesmo com vários sotaques. Ter-se-á uma 

numerosa população que tenha muitas cores e crenças, habitante de uma localidade 

indefinível, onde o respeito e a igualdade sejam uma nova linguagem. Não importa se 

Madinusa é brasileira, Natasha é russa, Janet é norte-americana, Sarangerel é mongol, 

Zapata é mexicano, Gavinho é português e Diamantino, angolano. Todos fazem parte de 

uma mesma “raça”, homens conectados por ideais e princípios, valores que os mantêm 

                                                
80 Faz-se, aqui, uso da expressão mimese no seu sentido aristotélico, de “imitação da vida” pela arte.  
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unidos contra a miséria humana e o preconceito – à margem, portanto, das instâncias de 

poder.  

A geração da distopia busca ampliações nos terrenos seguros que a utopia 

instaurou. Onde havia o negro, acrescente-se a ideia da mestiçagem, aplicável a todo 

aquele que possa ser descrito como um produto de misturas culturais, sejam essas pré- 

ou pós-coloniais. À uniformidade necessária à concepção de uma nação, junte-se a ideia 

da multiplicidade, conceito comum a toda organização coletiva. Às tradições culturais 

autóctones e/ou nacionais, somem-se as manifestações advindas dos contatos externos, 

mesmo que não se tenham valido das vias mais nobres por onde são efetuadas as trocas 

culturais. Nada mais está no seu lugar, nem do ponto de vista formal, nem no plano das 

representações que mimetizam a vida. A ficção há que espelhar um país e um mundo, 

onde só se pode afirmar o talvez. E os leitores, comuns ou críticos, se devem preparar 

para uma atormentada travessia, que não propõe conclusivas deduções e nem pontos 

finais. À procura de respostas, pelos caminhos do mundo, o homem entenderá que está 

sempre diante do infinito.  
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