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INTRODUÇÃO 

 

A nossa dissertação, que tem por título “Óscar Ribas – A oralidade que se 

escreve”, resulta do interesse que temos sobre as culturas africanas, nomeadamente as 

que se encontram representadas nas antigas colónias portuguesas.  

Interesse que vem desde a escola primária quando vimos, pendurado numa das 

paredes, um mapa da Europa no qual alguém escrevera sobre a imagem de Portugal: 

“Portugal não é um país pequeno”. Ao lado daquele, um mapa-mundo, onde se 

destacavam os territórios portugueses, do Minho a Timor.  

Ensinaram-nos que Portugal tinha um grande Império e que, territórios como 

Angola, com uma superfície catorze vezes maior que a metrópole, eram colónias 

portuguesas. Os espaços ultramarinos integravam, por assim dizer, a Europa. Tinham 

populações diferentes, etnias diversas, costumes desconhecidos porém, eram limitados 

pelas fronteiras portuguesas.  

Na continuação da escola primária frequentámos o liceu. Um liceu feminino, onde 

se preparavam as jovens para serem o suporte ideal de uma família, que se pretendia 

defensora das traves mestras da Nação: Deus, Pátria e Família. Qualquer destes 

conceitos era inquestionável. Na coesão do conjunto e na indivisibilidade de cada um, 

entre si, residia a força do País. 

Porém, no que respeitava à unidade territorial, este quadro estável foi abalado, em 

1961, pelo desencadear da Guerra de Libertação em Angola, a principal colónia 
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portuguesa no Ultramar.1 Guerra cujo objectivo era o corte radical com a Metrópole e 

consequente independência, como país soberano. 

Como se sabe, o Governo português promoveu, então, uma campanha de 

informação no sentido de reforçar o sentimento da unidade nacional, na qual o espaço 

angolano era, indubitavelmente, o mais importante: “Angola é nossa”. Começámos a 

ver aquela Angola pequena com outro olhar. 

A vida profissional levou-nos a qualificarmo-nos noutros campos mas, não 

esquecemos aqueles mapas, fomo-nos informando e trabalhando sobre as questões 

africanas e, na sequência desse interesse, outras janelas de conhecimento se abriram. 

Quando, anos mais tarde, nos surgiu a oportunidade de retomar a vida académica, 

optámos por uma licenciatura em Estudos Africanos e foi, porventura, essa escolha que 

nos permitiu o acesso a conhecimentos de que até aí não dispúnhamos. 

Com um plano curricular que se repartia pelas dominantes da História, da 

Geografia ou da Economia mas que, também, contemplava disciplinas no âmbito da 

Literatura, com especial enfoque nas Literaturas Africanas em língua Portuguesa, 

preparámos o terreno para a abordagem de outras disciplinas, que se revelavam 

imprescindíveis para a compreensão do quadro referencial, onde se move toda a cultura 

africana. 

Tentámos colmatar as lacunas da nossa formação no campo literário, com a 

apetência por aprendizagens ao nível da Etnologia e da Sociologia e, assim sendo, não 

foi nosso propósito conceptualizar ou teorizar conceitos operatórios com acentuado grau 

de elaboração mas, tão somente, usar uma linguagem satisfatoriamente formalizada. 

                                                 

1 Considera-se o ataque do MPLA à prisão de Luanda, em 4/2/1961, como a primeira acção da Guerra 
Colonial. Seguem-se os massacres às populações brancas e trabalhadores negros, ao seu serviço, pela 
UPA, a partir de 15/3/1961, na chamada Zona Sublevada do Norte, que compreendia os distritos do Zaire, 
Uíge e Quanza Norte.  
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Sabíamos dos “Estudos Africanos” que aquele mundo se regia por outros padrões, 

outras regras, outros objectivos. Para o nosso estudo procurámos entretanto o suporte de 

toda aquela estrutura que, a nosso ver, é a tradição. Tradição alicerçada na memória, 

como força motriz de sobrevivência e como elemento essencial na construção do 

imaginário de que a oralidade é o veículo transmissor. Surgiu-nos, então, o nome de um 

angolano que dedicou toda a sua vida ao levantamento e estudo da literatura oral da sua 

etnia: o angolano era Óscar Ribas e a etnia a Quimbundo.  

Surpreender a escrita da oralidade, na obra de Óscar Ribas, surgiu-nos como o 

objectivo a alcançar. Não propriamente a execução desse processo na totalidade da sua 

obra, mas sim a escolha de um dos seus livros que pudesse ser visto como texto 

emblemático, que nos bastasse para elucidara questão intercultural, resultante dos 

seculares contactos entre os povos de Angola e os portugueses. Circunscrever o nosso 

trabalho a um único texto pareceu-nos uma opção adequada, visto que dessa maneira 

poderíamos concentrar a nossa atenção no aprofundamento das questões, em vez de nos 

ficarmos por considerações mais abrangentes e gerais. Sunguilando – Contos 

Tradicionais Angolanos reunia as duas linhas orientadoras necessárias à prossecução do 

nosso objectivo: a mudança verificada no sistema literário, na passagem da oralidade 

para a escrita e a enorme e variada presença aculturativa portuguesa refractada nos 

contos tradicionais. 

Óscar Ribas escreveu Sunguilando em 1967, em plena guerra e escolheu uma  

escrita que podemos apelidar da angolanidade. Angolanidade como categoria do espírito 

e da sua relação pessoal com a Pátria. Embora não saibamos o pensamento do Autor, 

podemos especular sobre as razões que o levaram a escrever esta obra: Óscar Ribas 

desejava transmitir uma mensagem que chegasse ao maior número de ouvintes e 
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produz, nas narrativas, um meta texto que é dirigido ao receptor português. Os contos 

narrados estabelecem uma relação entre o Emissor e o Receptor: o Emissor é o povo 

angolano e o Receptor é diversificado, em primeiro lugar é o colono português e, 

depois, são todos aqueles que dominam a língua portuguesa. Óscar Ribas cumpre esse 

objectivo. Numa obra patrocinada pelos portugueses utiliza o português padrão na 

escrita e o sociolecto africano no discurso das personagens.  

Escolhemos este autor porque pensamos ser um dos maiores estudiosos das 

tradições angolanas, com trabalhos variados, muitas publicações e obras editadas mas, 

quase desconhecido em Portugal e, tememo-lo, na sua própria terra. 

Com a proximidade do centenário do seu nascimento, 1909 – 2009, desejamos 

que este trabalho possa ser uma pequena contribuição para a divulgação da sua obra e, 

se assim acontecer, ficamos felizes. 

Pensamos que a produção de um discurso escrito, em paralelo com uma narrativa 

oral, será um factor de sobrevivência da cultura tradicional, num contexto de 

modernização. 

A passagem à escrita, das narrativas orais angolanas, poderá ser um instrumento 

fundamental na construção de uma identidade nacional, parecendo-nos de todo o 

interesse o seu estudo académico e a sua divulgação. 

Na prossecução do nosso trabalho, reflectiremos sobre a noção de espaço de 

aculturação, o qual releva da alteração do relacionamento das comunidades tradicionais 

com os novos elementos, levados pelos europeus, neste caso, os portugueses. Espaço 

esse que não se resume aos limites geográficos, mas sim a um lugar de significações 

sócio culturais. 
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Da imbricação desses dois sistemas culturais, comportando, cada um deles, 

quadros políticos e religiosos diferentes, pensamos que resultará um novo campo onde 

se irá movimentar uma sociedade herdeira da cultura africana, contaminada pela cultura 

portuguesa.  

Sabe-se que qualquer obra literária é não só o resultado do trabalho aturado do seu 

autor mas, também, o corolário de outras competências, sejam elas teóricas ou práticas, 

agregando o apetrechamento individual e a influência cultural. Os contos que compõem 

a base do nosso trabalho relevam esses atributos. A par do conhecimento do meio 

cultural, em que as narrativas são produzidas, procuraremos salientar os campos 

semânticos inerentes à aculturação europeia, nomeadamente portuguesa, que ressalta na 

sintaxe usada, adequadamente, para cada um dos temas. 

Porém, pensamos não existirem dúvidas quanto ao resultado de uma sintaxe 

portuguesa escrita e de um estilo africano oral: uma semântica mestiça. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

1.1 Olhares cruzados 

No fim da primeira metade do séc. XIX Portugal possuía um enorme e disperso 

Império colonial mas, na verdade, o controlo dos dois maiores blocos além-mar, Angola 

e Moçambique, era deveras reduzido. No caso de Angola, sobre o qual versa o nosso 

trabalho, era ainda mais notória esta lacuna dado a extensão da Colónia onde somente 

uma estreita faixa de costa estava ocupada, o interior encontrava-se praticamente 

abandonado, salvo os postos de comércio, os presídios e as missões que se vinham 

mantendo desde o séc. XVI. Deste facto nos elucida o historiador Oliveira Marques: 

 

Por volta de 1830 ou 1840, a ocupação efectiva de Angola reduzia-se a uma estreita faixa 
litoral de 80 a 130 km de largura média, sem limites definidos para o interior. A própria 
linha de costa só se conhecia com pormenor até Benguela antes da expedição naval das 
décadas de 1830 e 1840 que a traçou de forma científica até à Baía dos Tigres, a 17º de 
latitude sul2. 

 

Esta realidade é sintetizada por José Freire Antunes, quando acrescenta uma outra 

ideia, que reforça a capacidade dos portugueses em se relacionarem com outras culturas:  

 

Os Portugueses acumularam uma singular experiência de contacto humano e comércio 
com as populações autóctones, mas não converteram essa experiência em poder territorial 
inquestionável3.  

 

Após quase quatro séculos de ocupação colonial, desde os idos anos de1482, 

quando D. João II ordenou a Diogo Cão a descoberta de novas terras em África e que 

                                                 

2 A. H. de Oliveira Marques, Breve História de Portugal, Lisboa, Presença, 1998, p. 522. 
3 José Freire Antunes, O Factor Africano 1890-1990, Venda Nova, Bertrand, 1990, pp. 26-27. 
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este concretizou, em duas viagens até 1486, marcando com os padrões reais territórios 

que se estendiam entre os 13º S e os 22º S, ou seja, uma faixa compreendida entre os 

actuais países Gabão e Namíbia, Portugal vê-se, nos finais do séc. XIX, obrigado a uma 

alteração na política de administração das suas províncias ultramarinas. A mudança da 

posição de Portugal nos objectivos da exploração das suas colónias, com a abolição da 

escravatura4 e a expansão do comércio legítimo, a par da reforma aduaneira de 1867, 

que protegia o comércio das mercadorias produzidas na indústria metropolitana, será um 

fim a concretizar. A este facto não são alheias as movimentações políticas e económicas 

europeias à época. 

Assentes, até então, numa economia baseada no comércio de mão-de-obra escrava 

e de produtos como a cera, a borracha e o marfim, as grandes potências europeias, 

Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha, irão ter necessidade de uma fonte produtora de 

matérias que alimente o forte incremento das suas indústrias. Assiste-se a uma 

concorrência feroz nos mercados abastecedores do algodão, açúcar, oleaginosas ou do 

sisal e África é alvo fácil como fornecedora dessa industrialização. Grandes companhias 

visam instalar-se naqueles espaços e o controlo político do continente africano torna-se 

um objectivo primordial. 

Nesse quadro surgem posições extremadas dos países europeus envolvidos, visto 

que é necessário determinar o que pertence a quem. A Grã-Bretanha era a maior 

potência à época, com um Império que controlava cerca de um quinto do Mundo, 

porém, outros países ocupavam lugar de destaque económico e político em África, 

como Portugal, França, Alemanha e Bélgica. Embora este último fosse um pequeno 

estado europeu, possuía uma das mais ricas regiões naquele continente, a zona do 

                                                 

4 A extinção da escravatura, em todo o território português, é proclamada a 25/2/1869. 
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Congo. Para não perder esta extraordinária posição, Leopoldo II, rei da Bélgica, 

promove em Bruxelas, no ano de 1876, uma Conferência Geográfica no sentido de 

traçar fronteiras que delimitassem os territórios africanos sob soberania europeia e, de 

uma forma especial, o desejo expansionista inglês, no objectivo de traçar um outro 

“mapa cor-de-rosa” ligando o Cairo ao Cabo. 

Esforços diplomáticos superam os desentendimentos, mesmo entre velhas alianças 

e, em 1885, sob os auspícios do Chanceler alemão Otto von Bismarck, é assinado um 

Acto Geral, orientador do direito europeu sobre os territórios africanos e que leva à 

decisão controversa definida na Conferência de Berlim, 15 de Novembro de 1884 a 26 

de Fevereiro de 1885, que só a efectiva ocupação dos territórios ultramarinos, pelas 

potências coloniais, seria condição para a sua pertença. 

No que toca à Conferência de Berlim, ela marca simbolicamente uma ruptura com 

o passado. A relação entre europeus e africanos não mais será sustentada no interesse de 

ambas as partes. Resultado das negociações de Berlim, os países intervenientes devem 

ocupar, efectivamente, os territórios da sua influência, o que só será conseguido com a 

presença de estruturas e activos humanos provenientes das Metrópoles. 

Coloca-se a necessidade da implementação de um sistema que permita a 

exploração económica dos territórios, cujos lucros devem ser encaminhados para as 

respectivas potências colonizadoras. Os aparelhos políticos, administrativos e sociais 

africanos são desmontados e substituídos pelos importados da Europa. É notória a 

resistência das populações autóctones a esta situação, que subverte a ordem vigente. 

Portugal vai seguir as linhas orientadoras acordadas. 

Como já referido, o comércio europeu com os africanos teve uma função positiva 

na modernização das suas sociedades. Era uma actividade que lhes permitia a obtenção 
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de objectos de uso ou de prestígio, que não conheciam. Um comércio respeitador das 

normas e poderes tradicionais africanos como, por exemplo, a ritualização do acto 

comercial em que, no aspecto do lucro, para o branco há um factor importante que é a 

concepção do tempo enquanto, para o africano, o tempo é social e religioso. 

A exploração da terra é limitada às necessidades das comunidades e os excedentes 

rigorosamente controlados visando a reposição necessária em períodos de falta. Há uma 

divisão social do trabalho, que segue regras ancestrais orientadas pelos ciclos 

vegetativos. A organização social, centrada na família extensa, submete-se aos poderes 

tradicionais. 

Assiste-se a uma quase total inversão deste quadro de valores, bem como a uma 

nova visão em relação aos africanos. Para a generalidade dos europeus, os africanos 

passaram a ser vistos como selvagens, com pretextos depreciativos, nomeadamente o de 

que não tinham capacidade de se governarem por si próprios. Era um imperativo ético e 

moral civilizá-los, isto é, fazê-los seguir padrões e comportamentos similares aos dos 

ocidentais. 

Lembremo-nos que o séc. XIX é um período de enorme crescimento e 

investimento científicos, com importantes descobertas e grandes nomes em todas as 

áreas do conhecimento. Associações científicas proliferam um pouco por toda a Europa. 

Estas instituições coordenam as Sociedades de Geografia europeias, que promovem e 

organizam expedições ao continente africano e vão ser os instrumentos privilegiados 

para o conhecimento mais profundo de África. Uma metodologia científica vai ser posta 

ao serviço das necessidades de rigor no levantamento das condições físicas e humanas 

dos espaços africanos: a fixação e densidade demográfica das populações, bem como o 

seu poder guerreiro; a riqueza das regiões, quer no potencial dos solos como dos 
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subsolos; a navegabilidade dos rios; acidentes geográficos impeditivos da progressão no 

interior, montanhas, falhas tectónicas, grandes florestas de difícil incursão; eixos de 

circulação de mercadorias e homens. 

A exploração sistemática de África, por elementos exteriores, vai fazer-se a vários 

níveis dos quais destacamos um objectivo principal: a obtenção de matérias-primas, a 

custos reduzidos, alimentadoras da florescente indústria europeia. Promove-se uma 

exploração intensiva do subsolo: ouro, diamantes, minérios vários e, por último, o 

petróleo; determina-se uma produção agrícola de culturas obrigatórias e em regime de 

plantação, em que os africanos trabalham embora os produtos lhes não interessem; 

procede-se à expropriação das terras que, como vimos pertenciam à comunidade e onde 

estavam enterrados os antepassados. Institui-se o trabalho obrigatório. Introduz-se a 

moeda5 como instrumento comercial e económico. 

Anteriormente, eram os chefes tradicionais africanos que negociavam 

directamente as suas mercadorias, agora são substituídos pela Banca e pelas Sociedades 

Anónimas, concessionárias da exploração que ali aplicam os seus capitais, cujas 

contrapartidas são pagas aos Estados europeus. A despromoção da cadeia hierárquica 

tradicional é evidente. 

A mudança de paradigma, resultante da Revolução Industrial, vai provocar a 

deterioração económica de uma burguesia que assentava a sua riqueza no comércio e 

para quem o conceito ocidental do valor da propriedade privada era um dado adquirido, 

conforme adianta Mário de Andrade:  

 

                                                 

5 Costa Leite Pitta e Cunha, Curso de Economia Política, Ass. Académica da Fac. de Direito, 1960, p. 5: 
“A moeda, condição necessária do funcionamento duma economia de mercado” e p. 9: “A moeda é assim, 
um bem que é objecto de troca não pela sua utilidade directa, mas pelos bens que a sua posse permite 
obter”. 
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Une couche sociale d’autochtones, détenant encore une partie de la propriété foncière et 
occupant des postes élevés dans la hiérarchie administrative, s’était constitué dans ce 
contexte historique. Elle jouait objectivement un rôle assimilable à celui d’une 
bourgeoisie.6  

 

Uma burguesia, maioritariamente mestiça, surgiu nas zonas costeiras, 

correspondentes aos maiores portos comerciais – Luanda e Benguela – a partir de 

núcleos primários onde se tinham edificado a Igreja e a sede do Governo, fonte da 

disseminação cultural e do poder.  

São estas as sociedades referidas por Mário António Fernandes de Oliveira:  

 

Além disso, o sistema económico dominante em Angola até ao fim do século XIX, não 
precisou para o seu funcionamento, de uma estrutura mais ampla que a constituída pelos 
núcleos litorâneos e as feiras e presídios do interior – instituições caracterizadas por uma 
mobilidade que não foi nem podia ser propícia ao caldeamento de valores culturais, […] 
na área do quimbundo, o resultado de três séculos de contactos foi mais o de aquisições 
mútuas das culturas em presença que o da formação de produtos híbridos.7 

 

Mário António acentua o carácter de troca cultural e, até mesmo, a mais-valia 

obtida pela partilha de conhecimentos e experiências, não enaltecendo qualquer das 

culturas. 

Sociedades refractárias de inter-penetração de saberes diferentes irão ter um papel 

de maior relevância na construção de uma identidade angolana. Estes espaços8 têm uma 

população com acesso a um nível de vida alto o que proporciona aos seus filhos uma 

instrução de elevada qualidade e a aproximação a padrões sociais mais ocidentalizados.  
                                                 

6 Mário de Andrade, Mélanges (Présence Africaine, 1947 – 1967), Paris, Présence Africaine, s. d., p. 153. 
7 Mário António Fernandes de Oliveira, Reler África, Coimbra, Instituto de Antropologia, U. de Coimbra, 
1990, p. 338. 
8 Para Mário António, na obra anteriormente referida, página 337, são estas zonas, a que chama de 
“ilhas”, o alforge da cultura angolana, resultante da aculturação entre as culturas indígenas africanas e a 
portuguesa: “[…] estudo da cultura angolana tal como ela resultou do contacto da cultura portuguesa com 
as culturas indígenas – fenómeno que, afora nalgumas zonas que quase poderei apelidar de “ilhas”, não 
atingiu o necessário estádio de sedimentação – […]”. 
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Assim, vemos em Angola a proliferação, nestes espaços, de um ideário 

republicano, a par de uma aproximação a uma estética romântica que recupera os 

valores tradicionais e que funciona como germe da consciência de Nação. Será pois, 

nestas zonas urbanas, espaços fechados e, como tal, propícios a uma mestiçagem, em 

que a língua e cultura portuguesas são dominantes, que se irá produzir aquilo a que 

poderemos chamar de uma osmose cultural da qual resultará um produto social que se 

convencionou apelidar de crioulo, conforme apreciação de Francisco Soares: 

 

As comunidades crioulas, definidas enquanto comunidades cujos valores, e padrões de 
comportamento, resultam, necessariamente, do cruzamento de referências culturais de 
origem diversa, são comunidades onde se operou uma disjunção entre território e cultura9 

 

para, mais adiante, nos esclarecer que esta não é uma definição absoluta: “Mais do que 

várias outras designações, crioulo reportar-se-á sempre a concepções dinâmicas, 

plásticas, de uma específica comunidade intermédia”10.  

 

As condições novas, criadas pela chegada de povos europeus a África, conduziram os 
europeus e os africanos a adaptarem-se à nova situação, abrindo-se dessa forma a 
possibilidade de cada um misturar os conceitos e instrumentos que, viessem de onde 
viessem, prolongavam de uma forma nova e mais eficaz as sabedorias anteriores.11  

 

Parece-nos da maior importância realçar o fenómeno da interculturalidade, que 

temos vindo a referir, como fio condutor na realização do trabalho sobre os contos do 

corpus que iremos tratar. 

                                                 

9 Francisco Manuel Antunes Soares, A Lírica em Verso de “M. António” - Uma Estética e uma Ética da 
Crioulidade Angolana – Estudo Literário, Dissertação apresentada à U. Évora para a obtenção do grau de 
Doutor em Literatura Portuguesa, Évora, 1995, p. 22.  
10 Idem, Idem, p. 26.  
11 Idem, Idem, p. 277.  
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1.2 A cidade colonial 

Conforme anteriormente referimos, a fixação portuguesa em Angola fez-se, 

maioritariamente, nas zonas portuárias, em função do seu valor estratégico como pólos 

de escoamento e entrada do comércio com África. Luanda e Benguela (a província de 

Benguela foi criada em 1617 e a capital S. Filipe de Benguela em 1648) são os dois 

portos com maior movimento até meados do século XX. Destas cidades importa olhar 

para Luanda.  

Luanda foi fundada em 1576, com o nome de São Paulo da Assumpção de 

Luanda, pelo capitão-donatário de Angola (1575-1589), Paulo Dias de Novais 

“Instalados em 1575 na pequena ilha de Luanda, os Portugueses puderam fixar-se em 

terra firme em 1576, após terem estabelecido um acordo com as populações 

Mushiluanda”12. A escolha deveu-se sobretudo às condições do seu porto porquanto, a 

zona baixa de Luanda é insalubre e deficitária em água potável o que, à primeira vista, a 

tornaria excluída para um estabelecimento prolongado. 

Pelas descrições da cidade feitas por António de Oliveira de Cadornega13 ficamos 

a saber que o porto de Luanda está situado entre as barras dos rios Cuanza e Curimba a 

barlavento e as dos rios Bengo e Dande a sotavento. Este “porto quieto”14, no dizer de 

Cadornega, deve-se à posição da Ilha de Luanda, uma restinga que funciona como 

quebra-mar. Porto que, além de seguro, é grande pois nele poderiam fundear, em 

simultâneo, “muitas armadas”15. Percebemos que Paulo Dias de Novais não teve 

                                                 

12 Isabel Castro Henriques, Território e Identidade – A Construção da Angola Colonial (1872-1926), 
Lisboa, Centro de História da Universidade de Lisboa, Edição patrocinada pela FCT, 2004, p. 110. 
13 António de Oliveira de Cadornega, História Geral das Guerras Angolanas 1680 Tomo III, Lisboa, 
Agência Geral do Ultramar, 1972. 
14 Idem, Idem. p. 6. 
15 Idem, ibidem. 
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dificuldade na escolha, este era o sítio ideal para um entreposto comercial, que se queria 

com enorme capacidade de carga. 

A razão da decisão reside num factor essencial que percorreu toda a sua história 

de quatrocentos anos: o Comércio, no interland e nas trocas com o exterior, quaisquer 

que tenham sido as mercadorias alvo: a cera, o marfim, o algodão, o café ou mesmo os 

escravos. 

 

Cidade portuária, capital excêntrica de um vasto território, Luanda constitui um caso 
particular da geografia das cidades: é uma cidade sem região, no sentido da região 
próxima, por ela organizada e que com ela estabeleça relações diárias e directas. Criada 
como fortaleza e empório, desde logo foi capital da conquista.16 

 

Cadornega leva-nos a conhecer a urbe setecentista e dá-nos conta das defesas 

amuralhadas e fortemente equipadas de artilharia pesada e, dentre muros, a praça com a 

casa dos Governadores e Capitães Gerais; do Paço Episcopal; da Igreja Matriz; dos 

conventos, igrejas e “dormitórios”, de que destaca o Colégio da Companhia de Jesus, 

onde se ensinava a ler, escrever e contar. 

Há toda uma população heterogénea de “[…], cidadoens principaes e moradores 

antigos […] os mais delles gente branca do nosso Reino de Portugal […]”17 militares e 

comerciantes “[…]de grosso cabedal […] ao negócio das peças; […] despachão para as 

praças do Estado do Brazil, e outros portos, […]”18; brancos e negros; “[…]mulatos e 

pardos, que estes vêm a ser os naturais destas terras”19. 

                                                 

16 Idem, Idem, p. 30. 
17 Idem, Idem, p. 28. 
18 Idem, p. 31. 
19 Idem, Idem, p. 30. 
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Quase trezentos anos depois, na década de 60 do século XX, o geógrafo Ilídio do 

Amaral sintetizou o que Cadornega tão bem tinha observado. A visão de Ilídio do 

Amaral alicerça-se nos seus conhecimentos científicos e numa vivência de muitos anos 

naquela que era a sua cidade. Na obra Luanda escreve: “ […] Luanda, situada numa 

terra semiárida e quente, pobre de riquezas do solo e do subsolo, ficou reduzida, até ao 

século XIX, a acampamento de população flutuante […]20”. 

Luanda alimentou-se pois, das suas próprias funções: sede do poder colonial 

(político, militar e religioso) e plataforma da logística comercial. Daí a organização 

urbanística e a ocupação humana verificada na, quase diríamos, divisão espacial em 

duas partes, que correspondiam àquela dupla necessidade. Verifica-se, então, a 

existência de uma “cidade baixa”, mais próxima do porto, onde coabitavam as estruturas 

ligadas ao comércio marítimo, ou seja, a Casa da Alfândega, as casas dos prósperos 

comerciantes e os seus estabelecimentos. Expandindo-se em direcção à montanha, 

erguem-se o Palácio do Governador, a Casa do Tesouro, os conventos, as casas dos 

europeus e, assim, chega-se à chamada “cidade alta”. 

As cidades não são só o conjunto mais ou menos edificado mas são, acima de 

tudo, as pessoas que lá vivem. Os habitantes de Luanda eram das mais diversas origens, 

de extractos sociais díspares, de culturas heterogéneas. Confinada, praticamente até aos 

finais do século XIX, a um espaço geográfico que pouco se alterou desde a sua 

fundação, a população fixa era reduzida, visto que para a actividade económica ligada à 

exportação não eram necessários grandes efectivos. Mercadorias e homens entravam e 

saíam da cidade num curto período de tempo. 

                                                 

20 Idem, Idem, p. 13. 



 

– 17 –  

O fluxo das correntes migratórias rural versus urbano tem subjacente factores 

muito diversos, sejam eles provocados por guerras ou fomes, sejam a deslocação de 

mão-de-obra para suprir as necessidades de um aumento rápido de cariz económico, 

como é o caso da construção civil e obras públicas ou, como no caso de Luanda, a 

exportação exponencial do café nos anos 50 do século XX. Um dado parece ser 

consensual: a atracção que a cidade produz com a sua auréola de bem-estar, acesso à 

saúde, educação e projecção social, muitas das vezes ilusória. 

Cidade crioula21 ali se misturaram não só europeus mas as várias etnias angolanas 

representadas pelas comunidades que acorriam à urbe. Das nove etnias22 existentes em 

Angola, a procura de Luanda foi preferencialmente feita por Quimbundos, o que é 

natural dado que a cidade se situa na zona Quimbundo-Ambundo. Também a etnia 

Ovimbundo-Umbundo tem importante implantação na cidade, seguida do grupo 

Bakongo-Kikongo23.  

Continente da ruralidade, a urbanização processou-se, quase sempre, de forma 

exponencial tanto a nível espacial como demográfico, trazendo consigo graves lacunas, 

sejam económico-sociais, sejam de saúde ou de segurança.  

É nestes contextos sócio-económicos e humanos que se produzem os contos orais 

escritos por Óscar Ribas  em Sunguilando. 

A desordem é comum a quase todas as cidades africanas e a implosão 

demográfica agrava as já deficitárias condições. Há como que uma semelhança entre 

                                                 

21 H. Baumann, D.Westermann, Les peuples et Les civilisations de L’Afrique, Paris, Payot, 1970, p.161 : 
“[…] les habitants très abartis de Loanda, […];”  
22 José Redinha, Etnias e Culturas de Angola, Luanda, Instituto de Investigação Científica de 
Angola/Banco de Angola, 1974, p. 24: Quicongo, Quimbundo, Lunda-Quioco, Mbundo, Ganguela, 
Nhaneca-Humbe, Ambos, Hereros, Xindongas. 
23 Ramiro Ladeiro Monteiro, A Família nos Musseques de Luanda, Luanda, Fundo de Acção Social no 
Trabalho em Angola, 1973. 
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elas, como refere Georges Balandier: “Les villes coloniales d’Afrique présentent des 

visages aux multiples traits communs”24, que assinala, também, a progressão 

descontrolada das margens citadinas:  

 

Les cités s’étendent en absorbant d’anciens terrains de cultures, en digérant à la hâte les 
villages voisins de leurs frontières mouvantes”25, bem como a anomia social “La ville, 
sous sont aspect matériel comme sous son aspect humain, cherche sa forme dans la 
confusion26. 
 

As comunidades migrantes, como já referimos, são oriundas de regiões de Angola 

com especificidades culturais visíveis e os europeus chegados àquele território 

provinham muitas vezes de extractos sociais modestos, a que se juntava uma enorme 

percentagem de degredados, por causas políticas, ou mesmo por crimes de delito 

comum, sentenciados com pesadas penas27. A este propósito, no já citado estudo sobre 

Luanda, Ilídio do Amaral indica, para o ano de 1881 o número de 718 degredados 

fixados na cidade, para um total da população europeia de 1453 indivíduos, o que 

representava quase 50% dos europeus. Ainda, para aquele ano, a população total de 

Luanda cifrava-se em 11.172 pessoas distribuídas pelas seguintes actividades: 1.286 

eram funcionários do Estado; 170 tinham profissões liberais; 450 “em profissões 

mecânicas”; 10 viviam apenas dos seus rendimentos; 45 mendigavam e, a maior fatia, ia 

para os 7.000 serviçais, na maioria escravos. 

Temos, assim, uma percepção do que seria a capital de Angola nos finais do 

século XIX. Com uma ocupação desordenada e a crónica falta de água, que a captação 

                                                 

24 Georges Balandier, Afrique Ambiguë, Paris, Plon, 1957, p. 194. 
25 Idem, Idem, p. 195. 
26 Idem, Idem, p. 194. 
27 Orlando Ribeiro, A colonização de Angola e o seu fracasso, Lisboa, Imprensa-Nacional – Casa da 
Moeda, 1981, p. 132: “Angola foi o principal lugar de degredo: no fim do séc. XIX os degredados 
representavam 12% da população branca, […].” 
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da água do rio Bengo em 1899 procura amenizar, Luanda que, como vimos, manteve 

um crescimento estável até finais do século XIX e a primeira metade do século XX, 

sofre uma explosão demográfica, a partir dos anos quarenta, com o ciclo do café. De 

pouco mais de 50.500 habitantes (50.588) em 1930, vê este número quase quintuplicar 

em 1960, com um total de 224.540 residentes. Uma cidade cuja carga humana vai 

produzir uma enorme pressão nas suas débeis estruturas e que irá alargar as suas 

periferias projectando-as, cada vez mais, para longe do seu núcleo inicial.  

Aliado ao aumento demográfico da cidade está o decréscimo do nível de vida de 

grandes franjas de trabalhadores que vão residir cada vez mais longe do local de 

trabalho, gastando horas em deslocações e afastando-se do lugar com que tinham 

sonhado. Substituídos nos espaços que deixaram por outros mais afortunados ou, 

simplesmente, desalojados porque aqueles terrenos sofreram uma valorização apetecida.  

 

La poussée progresse si vite que, dans le meilleur des cas, les quartiers indigènes donnent 
l’impression de villages soudain frappés de gigantisme et, le plus souvent, de campements 
où s’installent sans fin de nouveaux arrivants28. 

 

São os muceques de Luanda. Aglomerados gerados pelo fenómeno da invasão e 

sucessão da urbe, que se misturam na malha urbana ou se estendem ao redor da cidade:  

 

A ausência de organização urbanística, a precariedade e a insalubridade do povoamento, 
o amontoamento de populações miseráveis, são, infelizmente, características comuns de 
muitos bairros populosos de cidades em países subdesenvolvidos29. 

 

                                                 

28 Georges Balandier, Idem, p. 185.  
29 Ilídio do Amaral, Idem, p. 67., apud Milton Santos, A cidade nos países subdesenvolvidos, Rio de  
Janeiro, 1965. 
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Para além da precária construção em cubatas e casas de pau-a-pique, outros 

elementos se conjugam para os tipificar, conforme aduzido por Ramiro Ladeiro 

Monteiro: 

 

Mas há outros indicadores a ter em conta para a caracterização destes aglomerados, como 
a ausência de infra-estruturas de saneamento, de comunicações e de outras que servem as 
zonas urbanizadas, bem como as afinidades profissionais, económicas e culturais 
existentes entre as suas populações30. 

 

Também Georges Balandier, na obra que temos vindo a citar, coloca a questão: 

 

Mais que dire de ces ville africaines où, à l’écart des bâtisses officielles et des zones 
résidentielles, se développent indéfiniment les quartiers noirs plus construits de cases 
dépaysées et de bicoques que de demeures ‘bourgeoisement’ habitables ? Elles 
témoignent moins d’une civilisation que de son absence31. 

 

 

 

2 ACULTURAÇÃO 

2.1 Interculturalidade 

A troca cultural é um fenómeno que acompanha o percurso humano, produzindo 

novos padrões culturais ou, pelo menos, modificando os já existentes e onde as 

transferências daí resultantes se efectuam naturalmente. Assim sendo, não se pode 

estabelecer uma hierarquização cultural, visto que, não há culturas mais ou menos 

evoluídas. Elas são o resultado da produção e actividade humanas e o aspecto da 

                                                 

30 Ramiro Ladeiro Monteiro, Idem, p. 30. 
31 Georges Balandier, Idem, p. 186. 



 

– 21 –  

dinâmica cultural advém da actualização de saberes, que cada uma faz ao longo do seu 

tempo histórico. 

Contrapondo-se à ideia de que as sociedades africanas seriam comunidades onde 

não vigoravam estruturas organizativas, sabe-se que não era essa a realidade mas que 

esses modelos configuravam quadros valorativos estranhos aos europeus. 

Temos, então, um processo de inter penetração de culturas em que são absorvidos, 

por cada uma delas, os elementos que mais lhe interessam, facto que é sublinhado pelo 

etnólogo José Redinha: 

 

[…], é evidente que sob o impacto da cultura ocidental, as culturas africanas 
experimentaram um profundo fenómeno aculturativo, para o qual contribuíram não só os 
europeus com a sua acção e exemplo, mas também os africanos com a sua 
receptibilidade32.  

 

A integração de estilos de vida e valores europeus em sociedades africanas 

processou-se de uma forma inteligente, aproveitando as mais-valias da experiência 

desses grupos a vários níveis sendo que, no caso europeu, foi o conhecimento ecológico 

africano porventura o mais importante. 

A uma hierarquia de direitos e obrigações e, com uma tecnologia adaptada ao tipo 

de economia escolhida, as sociedades africanas evoluíram no tempo, condicionadas por 

elementos endógenos (regras de parentesco, estruturas sócio políticas, migrações, etc.) 

bem como exógenos (colonialismo, guerra, alterações nas estruturas políticas de base, 

etc.) recriando sistemas de categorias próprias de pensamento e existência, que Selim 

Abou sintetiza: 

 

                                                 

32 José Redinha, Idem, p. 409. 
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C’est dans cette tension dynamique entre l’ouverture à l’autre et le retour à soi que réside 
le secret de la véritable acculturation qui, en ultime instance, est la tentative d’intégration 
de tout l’humain, dans l’étendue de son universalité et la richesse de sa particularité.33 

 

Poder-se-á inferir que, tanto os processos de abordagem cultural, como as 

comunidades nele intervenientes são diferentes, seja ao nível do tempo histórico, seja no 

âmbito da maleabilidade demonstrada na recepção das transferências mútuas. De 

qualquer modo não é de menosprezar o contributo europeu, no que respeita à expansão 

da inovação tecnológica entre os africanos que se encontravam num estádio mais débil. 

Porém, estas comunidades sofrem, em simultâneo, influências biunívocas e são, 

elas próprias, agentes de transformação do novo espaço34. A dificuldade em ultrapassar 

uma atitude etnocêntrica, torna a convivência problemática sendo que só poderá ser 

pacífica numa perspectiva de tolerância em que se reconhece o Outro numa posição de 

igualdade e de respeito pela sua diferença. Sobre esta problemática debruçou-se 

Henrique de Carvalho quando nos dá conta das dificuldades de compreensão das tribos 

que vai encontrando na sua expedição ao Muatiânvua:  

 

Devemos para isso despir-nos de todos os preconceitos, de todas as vaidades de raça, de 
religião e de cultura intellectual, e investigar os factos taes como elles se apresentam em 
cada individuo, em cada família e em cada tribo, relacionando-os sempre com todas as 
condições do seu viver physica e moralmente considerado.35 

 

                                                 

33 Selim Abou, L’Identité Culturelle – Relations interethniques et problèmes d’acculturation, Paris, 
Anthropos, p. 44. 
34 Claude Clanet, l’Interculturel – introduction aux approches interculturelles en Education et en 
Sciences Humaines, Toulouse, Pres. U. du Mirail, 1993, p. 22: ˝[…], nous définissons donc 
‘l’interculturel’ comme un mode particulier d’interactions et d’interrelations qui se produisent lorsque des 
cultures différentes entrent en contact ainsi que par l’ensemble des changements et des transformations 
qui en résultent.˝. 
35 Henrique Augusto Dias de Carvalho, Ethnographia e Historia Tradicional dos Povos da Lunda, 
Lisboa, I. N., 1890. 



 

– 23 –  

Será numa posição de afrontamento ou, por outro lado, de receptividade que se 

desenrolam as relações entre portugueses e africanos, os primeiros procurando 

estabelecer os seus quadros valorativos, os segundos demonstrando uma resiliência que 

permitiu a sobrevivência de mitos mobilizadores, ambos tentando uma convivência 

profícua, conforme escreve Alberto Duarte de Carvalho:  

 

Os relacionamentos que ao longo da história foram sendo forjados entre os portugueses e 
as populações sob a sua administração colonial, […], não devem por isso ser vistos 
apenas como uma virtude plástica sua de adaptação à vida em outros espaços. […], o seu 
valor mede-se antes pelo sentido das dinâmicas de incentivo para a partilha e para a 
troca.36  

 

Teremos, pois, que nos apoiar em conceitos gerais que nos permitam perceber o 

contributo das duas principais culturas: a europeia e a africana, na construção de um 

novo espaço cultural. 

Parece-nos que um primeiro passo será o entender o significado do termo 

“cultura”. No dizer de Terry Eagleton  

 

“Culture” is said to be one of the two or three most complex words in the English 
language, and the term which is sometimes considered to be its opposite – nature – is 
commonly awarded the accolade of being the most complex of all37. 

 

Lexema de significado diverso, torna-se difícil a sua compreensão. Do que nos foi 

dado analisar, pensamos que o termo “cultura” é uma construção ideológica, escorada 

                                                 

36 Alberto Duarte de Carvalho, “ Interacção Cultural nos Espaços Lusófonos”, in Interculturalismo e 
Cidadania em Espaços Lusófonos”, Cursos da Arrábida, coord. Maria Beatriz Rocha Trindade, Comissão 
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Europa-América, 1998, pp. 120-121. 
37  Terry Eagleton, The Idea of Culture, Oxford, Blackwell, 2000, p. 1. (Diz-se que “cultura” é uma das 
duas ou três palavras mais complexas da língua inglesa e o termo que é considerado muitas vezes o seu 
oposto – natureza – é normalmente distinguido com o galardão do mais complexo de todos.) 
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na tradição e alimentada, no tempo, pelo desenvolvimento humano, conforme sintetiza 

Malinowski “Como é óbvio, a cultura consiste no conjunto integral dos instrumentos e 

bens de consumo, nos códigos constitucionais dos vários grupos da sociedade, nas 

ideias e artes, nas crenças e costumes humanos”38. 

Com base nesta definição, iremos referir, sumariamente, os elementos 

preponderantes que marcaram cada uma das culturas em presença. 

Embora as várias culturas do espaço europeu contenham especificidades próprias, 

inerentes ao quadro geográfico e histórico em que se inserem, não se pode falar de uma 

cultura homogénea apesar de existirem denominadores comuns a todas elas.39 

Assim, a cultura não pode ser vista como um conceito inerte e estático mas, pelo 

contrário, será em cada momento um “conjunto polivalente”, dinâmico, que se 

reformula e adapta ao sabor do tempo social, como escreve Franco Crespi: 

 

A cultura surge então como um conjunto polivalente, diversificado e frequentemente 
heterogéneo de representações, códigos, leis, rituais, modelos de comportamento, valores 
que constituem, em cada situação social específica, um conjunto de recursos, cuja função 
própria surge diferentemente definida consoante os momentos.40 

 

Temos, então, na cultura europeia, tradições que a sustentam e a caracterizam, 

tornando-a única porque diferente. Assente no pensamento grego, direito romano e 

moral cristã, como estruturas fundadoras, este património milenar, herdado e passado 

através dos tempos, vai-se apropriando de novos paradigmas que o enriquecem. 

                                                 

38 Bronislaw Malinowski, Uma Teoria Científica da Cultura e outros ensaios, Lisboa, Ed. 70, 1997, p. 
37. 
39 Claude Clanet, Idem, pp. 15/16: “[…]: la culture comme un ensemble de systèmes de significations 
propres à un groupe ou à un sous-groupe, ensemble de significations prépondérantes qui apparaissent 
comme valeurs et donnent naissance à des règles et à des normes que le groupe conserve et s’efforce de 
transmettre et par lesquels il se particularise, se différencie des groupes voisins.”  
40 Franco Crespi, Manual de Sociologia da Cultura, Lisboa, Estampa, 1997, p. 30. 
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No que se refere ao pensamento, os filósofos gregos tornaram-no racional e 

lógico. Procuram uma explicação fundamentada para o papel do Homem na sua 

passagem pela Terra, a Natureza perde o seu carácter sagrado e passa a estar 

condicionada por leis explicadas pela razão. Desta materialização surge o pensamento 

científico, um encadeado de perguntas e respostas formuladas pelo Homem que deseja 

perceber, racionalmente, o mundo que o rodeia.  

Como referido, outra das bases da cultura europeia é o Direito Romano, uma Lei 

escrita que permitiu a Roma reger-se por um quadro normativo tendente a unificar o 

Império e a centralizar o poder. E é esta tradição de uma norma escrita, conhecida por 

todos, o fermento para os códigos institucionais que normalizam as relações entre o 

Poder e a Sociedade.  

Por último, a Moral de tradição judaico-cristã, baseada numa ideia de moral 

universal e no conceito de pessoa humana. Há um ente superior, Deus, para o qual se 

remete a explicação dos acontecimentos que a razão humana não percebe: a vida e a 

morte, os grandes enigmas da Terra e do Universo: a noite e o dia; o sol e a chuva; a 

terra e a água. Por outro lado, a pessoa humana é idealizada como uma entidade única e 

irrepetível, detentora de livre arbítrio, isto é, com capacidade para fazer as escolhas 

pelas quais se irá responsabilizar, o que leva à ideia de Liberdade. Acresce, ainda, 

dentro deste pilar moral, a concepção do tempo que passa a ser linear e irreversível, 

contrapondo-se à visão grega de um tempo escatológico, circular e, portanto, repetível. 

Tal como a cultura europeia, a cultura africana advém de uma diversidade de 

culturas que se foram construindo ao longo de milénios, naquele quadro continental. 

Para o nosso trabalho iremos considerar a cultura dominante na África subsariana.  
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O homem negro-africano não se assume como um elemento autónomo, ele é, 

antes de mais, um elo importante numa cadeia que faz a ligação estreita entre o Cosmos, 

o mundo dos seus iguais e a infindável cadeia dos antepassados. Cada homem, tal como 

as sociedades, é em si mesmo uma estrutura complexa: um microcosmo. A desordem 

vai provocar o desequilíbrio do espaço cosmogónico arquitectado pelo Divino. Há, 

deste modo uma visão unitária do Mundo, onde o Universo, a vida e a comunidade se 

imbricam como, Selim Abou, tão bem explicita na sua definição de cultura: 

 

Concrètement la culture n’existe que particularisée en fonction de la diversité des sociétés 
humaines, comme telle, elle peut être définie comme l’ensemble des manières de penser, 
d’agir et de sentir d’une communauté dans son triple rapport à la nature, à l’homme, à 
l’absolu.41 

 

Existe como que um eu alargado indissociável daquilo que é com o que 

representa, como resultado da tradição de que é portador, bem como do que fará para 

honrar o passado e enriquecer o futuro dos que virão depois dele. 

Na cultura negro-africana a concepção do mundo é sustentada por uma relação de 

forças que, em conjunto, asseguram a sobrevivência da espécie. Assim sendo, a cultura 

africana não é balizada em conceitos teóricos mas alicerça-se na ordem do Simbólico e 

do Imaginário e é, aqui, que entra o mito como uma narrativa em que se baseiam todas 

as justificações: 

 

[…] o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, […] o mito conta, graças 
aos feitos dos seres sobrenaturais, uma realidade total, o cosmos, quer apenas um 
fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, é sempre portanto 

                                                 

41 Selim Abou, Idem, p. 30. 
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uma narração de uma criação, descreve como uma coisa foi produzida, como começou a 
existir […].42 

 

Podemos inferir que esta visão do Mundo pelos negro-africanos define, por assim 

dizer, o proprium africano43. Este modo de ser, composto por variáveis tão dispersas na 

ecologia, na estrutura social ou na tradição dos grupos, vai produzir uma diferenciação 

ao nível dos estádios de desenvolvimento económico, social e cultural das sociedades, 

promovendo mentalidades, também elas, diversas. 

Dinâmica reconhecida por Agostinho Neto, em 1977, no Acto de Posse do 

Presidente da Assembleia-Geral da U.E.A., em Luanda 

 

A cultura evolui com as condições materiais e em cada etapa corresponde a uma forma de 
expressão e de concretização de actos culturais. A cultura resulta da situação material e do 
estado de desenvolvimento social.44 

 

Apontámos como sustentáculos básicos da cultura europeia, o pensamento grego, 

o direito romano e a moral cristã. Importa então determinar os congéneres para a cultura 

africana. 

Ao primado europeu do indivíduo e da razão lógica contrapõe-se, na cultura 

africana, a comunidade e o sentido gerontocrático. O africano encontra-se, como ser, na 

própria vida. Vida como um conjunto de actividades que lhe permitem um papel activo 

na manutenção do equilíbrio social, na salvaguarda do ecossistema a que pertence, na 

continuidade como agente insubstituível de ligação entre o passado e o futuro. 

                                                 

42 Mircea Eliade, Aspectos do Mito, Lisboa, Edições 70, pp. 12-13. 
43 Honorat Aguessy, “ Visões e Percepções Tradicionais”, in Introdução à Cultura Africana, Lisboa, 
Edições 70, s/d. 
44 Agostinho Neto, …Ainda o meu sonho… (Discursos sobre a Cultura Nacional), Luanda, U.E.A., 1980, 
p. 44. 
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A um direito civil, criminal ou religioso devidamente compilado e fixado nos 

códigos, opõe-se a norma verbal, a norma da tradição, que não é revista nem anotada 

porque se alicerça no mito, isto é, na Palavra primordial. 

No que se refere ao campo religioso, as sociedades africanas têm dois princípios 

fundamentais: a existência de um Deus supremo, criador do Mundo e da Ordem 

Cósmica e Humana e a crença na vida após a morte. Esse Deus está tão longe dos 

homens que se alheia dos seus problemas porém, tendo estes a necessidade de quem o 

contacte e interceda por eles, recorrem a intermediários a quem prestam culto: os 

Antepassados e os Génios. Verificámos que a adaptação da cultura africana revela, a 

este nível, um processo de reelaboração cultural resultando frequentemente num 

sincretismo religioso. 

 

 

2.2 Tradição e oralidade 

Nas culturas negro-africanas, a tradição oral45 e o campo do sagrado estão 

profundamente interligados e são, ambos, transmitidos pela Palavra46. Podemos inferir, 

então, o enorme valor e a importância funcional da oralidade em todos os domínios do 

quotidiano em África, seja no contexto pré-colonial, caracterizado por um forte 

entendimento tradicional, seja mesmo após as transformações resultantes dos contactos 

coloniais. 

                                                 

45 Jan Vansina, la tradición oral, Barcelona, Labor, 1967, p. 33: “Las tradiciones orales son todos los 
testimonios orales, narrados, concernientes al pasado.”. 
46 A. Hampaté Bâ, “A tradição viva”, in AA.VV., História geral da África, S. Paulo, Ática, 1980, p. 182: 
“Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele 
é a palavra”. 
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A Palavra comporta o testemunho da memória da própria existência humana; do 

poder ontológico da fala que ao nomear faz existir; da transmissão dos valores e 

interditos que regulam as sociedades. Porque, dada por Deus, a Palavra é Divina e é, em 

simultâneo, sagrada pois é através dela que o mito é mantido, numa recreação exemplar, 

como instrumento privilegiado que assegura a tradição ab origine ad eternum.  

Do exposto se entende que a família, como núcleo comunitário primário, seja o 

esteio da tradição e é nela e, nos mais ou menos complicados sistemas de parentesco, 

que se baseia o Direito, não o direito da norma escrita mas sim o direito gerontocrático, 

ordenado pela Palavra, pelo uso e costume. E aqui, na norma consuetudinária, a 

oralidade será, provavelmente, o elemento com maior peso na caracterização da cultura 

negro-africana. 

O dom da palavra é, deste modo, privilégio a ser usado com parcimónia por quem 

o detém e a quem é exigida a veracidade da sua transmissão mantendo a originalidade 

do discurso sob pena de, com a mentira, provocar o caos “[…] a mentira uma verdadeira 

lepra moral.”47 Esta cultura oral comporta uma forte presença de interditos morais e 

religiosos, liga o presente ao passado e constrói um enquadramento social para o 

indivíduo e para a comunidade.  

O homem existe na medida em que se assume como o garante das tradições que 

recebe do pai e transmite ao filho, formando uma cadeia contínua de aprendizagem. 

Podemos, então, perceber que em África são os velhos e as crianças que têm maior 

importância. Os velhos como portadores da herança da sabedoria e as crianças como a 

esperança da continuidade do grupo. Não ter filhos é a possibilidade do anonimato, da 

morte social, do apagamento da própria existência. 

                                                 

47 A. Hampaté Bâ, “A tradição viva”, in AAVV, História Geral da África, S. Paulo, Ática, 1980, p.186. 
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A vida sobrepõe-se a tudo o mais, ela é a força vital, uma expressão adiantada por 

Senghor e que nos parece pertinente:  

 

Au centre du système, l’animant comme le soleil notre monde, il y a l’existence, c’est-à-
dire la vie. C’est le bien par excellence et toute l’activité de l’homme ne tend qu’à 
l’accroissement et à l’expression de la puissance vitale. Le nègre identifie l’être à la vie ; 
plus exactement, à la force vitale.48 

 

que, mais adiante, reforça esta ideia: “La parole parlée, le verbe, est l’expression par 

excellence de la force vitale, de l´être dans sa plenitude”.49 

Essa “força vital” não é exclusiva dos homens, toda a Natureza está por ela 

possuída e acompanha o homem quando se transforma em antepassado. Podemos 

considerar ser ela que assegura a coesão entre a matéria e o espírito.  

Como vimos, a oralidade veicula o que de mais caro existe numa comunidade, ou 

seja, a sua tradição. A tradição é algo em que nos situamos e ao qual não podemos fugir 

e é ela que nos permite a compreensão de qualquer texto pois, sendo um discurso no 

presente, pressupõe concepções e juízos prévios “[…] e a própria produção e difusão 

dos textos da literatura oral são primordialmente condicionados pelas crenças, pelos 

padrões éticos, pelos usos e costumes desses mesmos grupos sociais […].”50 

É neste contexto do social que a literatura oral tem as suas escoras, conforme 

escreve Antonio Candido “Ela exprime representações individuais e sociais que 

transcendem a situação imediata, inscrevendo-se no património do grupo.”51 que 

                                                 

48 Leopold Sédar Senghor, “L’ésprit de la civilisation ou les lois de la culture négro-africaine”, in 
Présence Africaine nºs. 9-10, Paris, Jun. – Nov., 1956, p. 53. 
49 Idem, Idem, p. 58. 
50 Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura V, Coimbra, Almedina, 1982, vol. I, p.141, 4º. 
ed.. 
51 António Cândido, Literatura e Sociedade – estudos de teoria e história literária, São Paulo, 
Companhia Editora Nacional, 1980, 6ª.ed., p. 45. 
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enfatiza a função total da literatura oral, a sua intemporalidade e universalidade, como 

resultado da imbricação num sistema de valores colectivos, eles próprios emergentes de 

mitos, da ordem do religioso, social ou ideológico, transversais a toda a humanidade. O 

mito está ligado ao Cosmos, às forças do Universo, é como que a antecipação do 

pensamento e da visão tradicional do Mundo. 

Nas culturas tradicionais, de forte carácter gerontocrático e de formulação 

comunitarista, a vida tendia a organizar-se de modo ecológico, harmonizando o fazer 

produtivo e o lazer. 

No tocante à educação integradora, muitas formas podem ser rastreadas: 

adivinhas, provérbios, máximas, rituais diversos e entre todos sobressai o conto, nas 

suas diversas funções lúdica, pedagógica, critica, etiológica e filosófica. 

 

 

 

3 O ENSINO E A PROMOÇÃO LITERÁRIA 

3.1 A escola 

Conforme referimos, em capítulo anterior, Portugal manteve até finais do séc. 

XIX um número exíguo de população metropolitana em Angola. Será a partir da 

Conferência de Berlim que esse quadro vai sofrer alterações, pese embora o fraco fluxo 

migratório entre Metrópole e a Colónia até aos Anos 30/40 do séc. XX, altura em que 

sofrerá um forte incremento, não só pelo desenvolvimento económico resultante da 

produção cafeeira mas, também, pelo desígnio colonial da política nacional. 
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O reforço do espírito colonial do Estado Novo sustentava-se, entre outros esteios, 

no conceito da unidade territorial e da multiplicidade étnica subordinadas a uma religião 

oficial nacional, bem como numa educação uniforme para toda a população escolar. O 

que acabámos de dizer se pode inferir de textos publicados à época, que 

exemplificamos:  

 

A escola primária, tornada instrumento fiel da Nação, terá de ser considerada a principal 
força actuante, procurando, por todos os meios ao seu alcance, predispor o espírito das 
populações escolares para a grandiosa obra de restauração colonial.52 

 

Ainda neste documento, e como indicador do que deveria ser feito em relação ao 

ensino da História, adianta-se “[…] quanto a Portugal: a sua história é, essencialmente, 

uma história da colonização.”.53 Continuando a enaltecer as virtudes da disciplina, o 

autor do documento acrescenta “Agora que revive entre nós, graças ao esfôrço de 

reintegração portuguesa da ditadura, o espírito colonial […], devem os professores, nas 

escolas, acompanhar e fomentar a floração dêsse espírito.”54 

Tal como em Portugal Continental, o Ensino nas Colónias foi em parte dominado 

pelas Ordens Missionárias suportes para uma literacia mínima.  

A missionação católica em Angola foi sobretudo liderada pelos Dominicanos, 

cujos elementos acompanharam desde o início as expedições portuguesas àquele 

território. Estes contactos vão processar-se nas relações mantidas entre os emissários de 

D. João II e os responsáveis do Reino do Congo os quais parecem ser profícuos 

                                                 

52 De como pode a leitura, na escola primária, auxiliar a criação e o desenvolvimento do espírito 
colonizador in “A formação do espírito Colonial na Escola Portuguesa” – Tese oficial apresentada pelos 
serviços de orientação pedagógica da Direcção Geral do Ensino Primário, Lisboa, Imprensa Nacional, 
1934, p.13. 
53 O espírito colonial no ensino da história in Idem, p.34. 
54 Idem, Idem, p. 35.  
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atendendo aos resultados obtidos, sendo que os baptismos do Rei e da Rainha do Congo 

foram os de maior relevância. A continuidade destas relações vai conduzir à rápida 

aceitação de costumes e modelos portugueses, que serão no futuro factores essenciais de 

aculturação naquelas comunidades.  

Ainda neste sentido, assinalamos a opinião das investigadoras55 Catarina Madeira 

Santos e Ana Paula Tavares sobre a extraordinária importância que a convivência entre 

portugueses e africanos teve na adopção da escrita como factor de legitimação e 

credibilização de acordos e tratados político-jurídicos, não só entre os Estados africanos 

e a Coroa portuguesa, mas mesmo no relacionamento entre os poderes africanos. 

Para além da ordem religiosa dos Dominicanos, a evangelização de Angola é 

realizada por outras missões católicas, das quais destacamos a Companhia de Jesus:56  

“Na origem do ensino da escrita, encontramos sempre os ministros da Igreja, 

especialmente os missionários e acima de todos os Jesuítas.”. Esta Ordem fundou o seu 

primeiro Colégio, em Luanda, em 1593,57 que é encerrado no séc. XVIII, em virtude da 

extinção da Companhia pelo Papa Clemente XIV, em 1773, a que não é alheia a intensa 

actividade diplomática exercida pelo Marquês de Pombal. Durante cerca de um século 

pouco foi feito no sentido da organização de um programa de ensino público.  

É já sob os ventos Setembristas que nos anos 50 do séc. XIX, a Reforma do 

Ensino de Passos Manuel, se alarga às possessões ultramarinas.  

                                                 

55 Ana Paula Tavares e Catarina Madeira Santos, “Uma leitura africana das estratégias políticas e 
jurídicas. Textos dos e para os dembos, Angola c. 1869-1920, in A África e a Instalação do Sistema 
Colonial (c.1885 – c. 1930) III Reunião Internacional de História de África, Lisboa, IICT, Centro de 
Estudos de História e Cartografia Antiga, 2000 
56 Maria Emília Madeira Santos, “A Apropriação da Escrita pelos Africanos” in  Actas do Seminário 
Encontro de Povos e Culturas em Angola – Luanda, 3 a 6 de Abril de 1995, Lisboa, Comissão Nacional 
para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, p. 355. 
57 Manuel Nunes Gabriel, Os Jesuítas na Primeira Evangelização de Angola, Cucujães, Secretariado 
Nacional das Comemorações dos 5 Séculos, Fevereiro 1993, p. 67.  
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Reforçada a ideia da necessidade urgente de maior cobertura escolar na Colónia 

assiste-se, no Governo do general Norton de Matos58, entre 1912 e 1915 a um esforço 

nesse sentido. O surgimento do ensino secundário e a emblemática inauguração do 

Liceu Salvador Correia de Sá, em Luanda, em 1919 serão marcos importantes destas 

políticas educativas. 

Para além dos elevados custos financeiros que tal decisão acarreta, as dificuldades 

na manutenção de uma rede de escolas públicas, num território tão vasto como Angola, 

que não é destino suficientemente sedutor para professores qualificados, vão ser 

ultrapassadas em 1941, com o acordo do Estatuto Missionário negociado entre o 

Governo português e a Santa Sé, em que o primeiro entrega o ensino básico dos 

indígenas às Missões Católicas, opção determinante no sentido da construção de um 

quadro ideológico favorável à continuidade do poder colonial, conforme sintetiza João 

de Almeida, no Relatório de Distrito (no caso referente ao Sul de Angola), elaborado 

entre os anos de 1908 e 1910:  

Nenhuma instituição está como as missões religiosas em condições de educar e civilizar e, 
sobretudo, de radicar o domínio duma nacionalidade. Auxiliares das colónias, enquanto 
estas são mais especialmente destinadas às populações emigrantes com o fim de se 
fixarem, as missões são admiráveis instrumentos de transformação e integração das 
populações indígenas numa determinada civilização e nacionalidade.59 

 

Com as rápidas mudanças políticas e económicas do pós-guerra, a formação 

escolar é prioritária para o desenvolvimento da Colónia e as escolas missionárias não 

têm capacidade de resposta satisfatória. O Governador-Geral, general Venâncio 

                                                 

58 Norton de Matos cumpre um segundo mandato, como Governador-Geral, entre 1921 e 1923. 
59 João Almeida, Sul de Angola – Relatório de um govêrno de distrito (1908 – 1910) – Esbôço  
fisiográfico da região. Elementos etnográficos e históricos e dados diversos. Acção militar e 
administrativa. Progresso moral e material. Economia e fomento, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 
1936, p. 111. 
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Deslandes, altera as regras e em 1961 transfere a competência do Ensino para a esfera 

pública. 

Porém, nunca a Igreja deixou de ter um papel significativo na expansão da Escola, 

sabendo-se adaptar às diferentes escolhas ditadas pelo poder político. A decisão de 

Monsenhor Manuel Alves da Cunha, Vigário-Geral da Diocese de Luanda entre 1916 e 

1932, atesta claramente essa visão. As portas do Seminário de Luanda são abertas à 

formação de africanos: “As escolas eram as únicas manifestações da instrução pública e 

particular de Angola. Eram os únicos mestres os jesuítas, tendo-se notabilizado muito 

na difusão do ensino primário e agrícola”.60 

Ainda sobre a problemática do ensino em Angola assinalámos a opinião de 

Henrique Galvão61, no trabalho partilhado com Carlos Selvagem, que refere: 

 

Assistência escolar: É prestada pelas escolas missionárias e pelos Serviços de Instrução 
através de postos escolares, escolas primárias e escolas elementares de artes e ofícios. São 
as escolas missionárias, católicas e protestantes, as que exercem uma acção mais intensa, 
embora permaneça ainda muito reduzido o seu alcance. 

 

 

3.2 A imprensa 

Aliado da Escola, na difusão de conceitos e ideias de uma forma rápida, eficiente 

e prática, afigura-se-nos o fenómeno da Imprensa. Neste caso, o primeiro número do 

Boletim Oficial do Governo Geral da Província de Angola, de 13 de Setembro de 1845, 

                                                 

60 Manuel Nunes Gabriel, idem, p.73. 
61 Henrique Galvão e Carlos Selvagem, Império Ultramarino Português (Monografia do Império) – III 
Volume, Angola, Lisboa, Emprensa Nacional de Publicidade, 1952, p. 224. 
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sob a égide do então Governador Pedro Alexandrino da Cunha, poder-se-á considerar o 

marco da fundação do Prelo naquele território. 

Cerca de vinte anos mais tarde, em 4 de Setembro de 1866, regista-se o 

aparecimento do primeiro número de A Civilização da África Portuguesa, cujos 

redactores, Urbano de Castro e Alfredo Mântua, professavam um ideário republicano. 

Em 1878, surge o Jornal de Luanda, sob a direcção de Alfredo Troni, que conta com a 

colaboração de nomes grandes das letras angolanas como Joaquim Dias Cordeiro da 

Matta e Héli Chatelain, exemplos da pluralidade funcional em que se movimentavam os 

autores da época, os quais aliavam a escrita (prosa, poesia e crónica) à etnologia, à 

filosofia ou à linguística, tal como referenciado por Mário António de Oliveira quando 

escreve: 

 

Entre os colaboradores africanos do Jornal de Luanda contavam-se Joaquim Dias 
Cordeiro da Matta, o iniciador, sob o estímulo de Alfredo Troni e Héli Chatelain, do que 
havia de ser a literatura angolana, como corpo organizado de produções literárias, 
reflectindo uma sociedade e um país.62 

 

Com uma Imprensa activa os intelectuais, apesar do controle político, vão 

publicando análises e textos de opinião sobre os problemas sociais, económicos e 

culturais que enfermavam a sociedade angolana, tal como nos dá conta Alberto Duarte 

de Carvalho:  

 

[…] a imprensa privada e os jornais que iam surgindo em número cada vez mais 
significativo, de curta vida muitos deles, ampliavam o hábito de ler enquanto propagavam 

                                                 

62 Mário António de Oliveira, A Formação da Literatura Angolana (1851-1950), Lisboa, IN-CM, 1997, 
pp. 80-81. 
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os ideais do liberalismo e davam unidade a interesses de grupo, muitas vezes em conflito 
com os do poder que os oprimia a partir de Lisboa.63  

 

Apontamentos dispersos foram reunidos em 1901 num almanaque: Voz de Angola 

Clamando no Deserto – Oferecida aos Amigos da Verdade pelos Naturais, 64 numa 

escolha editorial típica do séc. XIX, de que é representativo o Almanach de Lembranças 

Luso-Brasileiro. 

As práticas jornalísticas vão ser uma força constante e responsável pelo alerta de 

consciência da cidadania dos “filhos da terra”. Serão mobilizadoras de novos horizontes 

refractados em temáticas inéditas na literatura angolana. Publicações culturais 

abarcando uma multiplicidade de temas e informações surgem, também, como eco 

alargado das aspirações de um povo que quer usufruir da sua maioridade. Perpassam nas 

décadas de 40 a 70, do séc. XX, paradigmas tão diversos como a valorização da 

africanidade, a luta pela escolha do seu destino como país independente ou a 

necessidade de recuperação de tradições e mitos que a oralidade não permitiu que se 

perdessem. 

Jornais e Revistas serão os veículos prioritários na divulgação dos novos tempos, 

O Académico, Angola, O Direito, O Estudante, todos com início de publicação em 

1933, o Diário de Luanda em 1936; Cultura em 1945; Costa Negra em 1947, para citar 

apenas alguns, e em 1951 a revista Mensagem, como marco separador da fronteira de 

uma literatura romântica para uma abordagem literária de cariz mais humanista e de 

engajamento social e político.  

                                                 

63 Alberto Duarte de Carvalho, “A propósito de uma Historiografia Literária Angolana”, in Vértice, nº. 55, 
Lisboa, 1993, p.14. 
64 A.A.V.V., A Voz de Angola Clamando no Deserto, Lisboa, Ed. 70, 1984. 
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A revista Mensagem, sintetizava o projecto do Movimento de 48 “Vamos 

Descobrir Angola”, na urgência da divulgação da cultura angolana: 

 

Celebrizava-se nessas funções a ‘Casa dos Estudantes do Império’, lugar de tirocínio e de 
apetências que se completavam em actividades de interesse cultural, em textos de 
reflexão, ensaísmo, crítica e escrita literária (poesia, conto). Postos em circulação 
veiculada pelo seu boletim Mensagem, agiam como um fermento de desejo criativo que, 
mesmo vindo por acréscimo, só poderia obviamente refractar o empenhamento político 
orientado pelo ideal das independências nacionais, historicamente inevitáveis.65 

 

Numa fase posterior, em que a questão colonial se colocava com maior acuidade, 

surgem, em 1957, o Diário de Luanda e a revista Certeza. Esta última estará nas bancas 

entre 1957 e 1961, marcando sobremaneira os temas caros a uma emancipação política, 

sejam os relativos à identidade africana, sejam os respeitantes à assimilação cultural dos 

brancos naturais de Angola. 

 

 

3.3 A literatura 

As literaturas africanas em língua portuguesa são o corolário de influências várias 

tanto a nível interno (literaturas orais dos espaços em que se movem, narrativas em 

língua árabe ou noutras línguas africanas com registo gráfico) como a nível externo, 

resultado de trocas de experiências de intelectuais que viajavam, principalmente para a 

Europa e Brasil ou que daí recebiam novas tendências. 

Neste sentido dever-se-á considerar, já na esfera da paraliteratura africana em 

língua portuguesa além dos escritos jornalísticos, os textos que compõem a 

                                                 

65 Alberto Duarte de Carvalho, idem, p.10. 
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correspondência trocada entre os Reinos africanos e a Coroa portuguesa, entre os 

missionários e os superiores das Ordens a que pertenciam ou, mesmo, as informações de 

exploradores ou simples comerciantes que percorriam aqueles territórios66. A este 

propósito não podemos esquecer o papel relevante dos “pombeiros” em Angola, na sua 

maioria homens africanos conhecedores do português e de línguas autóctones o que lhes 

facilitava a circulação e comunicação, essencial ao trato comercial entre portugueses e 

naturais. Mais tarde aparecem novos e mais habilitados comerciantes, os chamados 

ambaquistas, que devido à sua educação na missão de Cahenda, por Jesuítas e 

Capuchinhos, sabiam ler e escrever.  

Percebemos pois que é através desta contaminação de saberes que os escritores 

africanos tomam conhecimento dos ensinamentos dos mestres europeus que lhes são 

apresentados através de autores portugueses. 

Resultante do processo aculturativo a que nos temos vindo a referir, surge o nome 

de José da Silva Maia Ferreira, um mestiço de Benguela, filho de uma família rica, que 

escreve, em 1849, Espontaneidades da Minha Alma – Às Senhoras Africanas, 

67exemplificando na sua escrita, formalmente romântica e substancialmente africana, o 

fenómeno da “assimilação”. Respeita o padrão epocal do romantismo europeu, assume 

o conhecimento da escrita e da literatura que são expoentes do refinamento da sociedade 

fim-de-século, mas inova a substância ao escolher os temas dos quais sobressaem os 

tópicos africanos ligados ao corpo e à paisagem.  

Sobre este autor, Carlos Ervedosa escreve: “ […] é um dos casos típicos do 

fenómeno de assimilação cultural que, já nos primórdios do século XIX, se registava 

                                                 

66 Todas estas formas de escrita revelam ter de comum com a escrita literária o apuro do estilo, mesmo 
que pouco elevado, em certos casos. 
67 José da Silva Maia Ferreira, Espontaneidades da Minha Alma – Às Senhoras Africanas, Lisboa, Ed.70, 
1980. 
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nos velhos burgos […]”68 , opinião que podemos transpor para a figura de Óscar Ribas 

o autor do corpus que nos propusemos trabalhar. 

 

 

3.4 Óscar Ribas e a sua obra 

Óscar Bento Ribas nasceu em Luanda a 17 de Agosto de 1909, filho de pai branco 

natural da Guarda, funcionário público e de mãe negra de Luanda, Maria da Conceição 

Bento Faria, doméstica. Frequentou o ensino primário e secundário em Luanda, veio a 

Portugal fazer uma formação na área comercial e regressou a Angola onde se empregou 

na Direcção dos Serviços da Fazenda e Contabilidade. Ao longo da sua vida residiu em 

Novo Redondo (actual Sumbe), Benguela, Ndalantando e Bié. 

Iniciou a sua actividade literária ainda estudante no Liceu Salvador Correia de Sá, 

aos dezoito anos. Escreveu duas novelas: Nuvens que passam, em 1927 e Resgate de 

uma falta, em 1929 embora, em entrevista dada a Michel Laban a 31 de Julho de 1984, 

tenha confessado que a vontade de escrever havia surgido muito cedo “[…] quando é 

que eu comecei a sentir aquela vontade de escrever, de ser escritor? Talvez 14 

anos…Gostaria, sentia-lhe qualquer coisa… E depois, comecei a escrever […]”.69  

Numa segunda fase publicou Flores e Espinhos, em 1948 e Uanga em 1950, 

ambos escritos quando ainda possuía visão: “Nessa altura […] eu ainda tinha vista”70, 

seguidos de Ecos da Minha Terra, em 1952, que dedica “à memória das minhas 

inesquecíveis colaboradoras […]”. 

                                                 

68 Carlos Ervedosa, Roteiro da Literatura Angolana, Lisboa, ed. 70, s/d, p. 21. 
69 Óscar Ribas in Michel Laban, “Entrevista com Óscar Ribas em 31-7-84, ANGOLA – Encontro com 
Escritores, I vol., Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 1991, p.12. 
70 Óscar Ribas, idem, p. 13. 
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Força de vontade, empenhamento e curiosidade pelas coisas da sua terra, 

sobrepõem-se à fatalidade de uma doença que o atingiu aos vinte e dois anos e o levou à 

cegueira aos trinta e seis anos de idade. 

Óscar Ribas não se considera um escritor e, na entrevista acima referida, chega 

mesmo a confidenciar “Mas eu talvez me considere mais como etnógrafo…”71, opinião 

partilhada por Amândio César que escreve “No entanto não me ocuparei hoje de 

literatos puros. […] A etno-sociologia vai tomando vulto, e nomes como os de um José 

Redinha ou de um Óscar Ribas não podem confinar-se aos limites de uma província 

[…].72 

Poderemos destacar a singularidade da obra de Óscar Ribas no contexto literário 

da época, dominado pela poesia e, posteriormente, nas décadas de 50 e 60, em que o 

eixo principal da escrita recai sobre as temáticas políticas e a questão da soberania. 

Assim, este Autor afasta-se destas duas referências e empenha-se na afirmação de uma 

angolanidade que explora nas suas diferentes vertentes: literatura oral, religião 

tradicional e estudo da língua quimbundo, resultando daí o maior e mais diversificado 

conjunto da sua extensa obra literária. 

Na área da religião africana, Ilundo – Espíritos e Ritos Angolanos, publicado em 

1958 e agraciado com o Prémio de Etnografia do Instituto de Angola de 1959, é uma 

recolha preciosa para o estudo das religiões de Angola, em geral e da praticada nas 

zonas etnolinguísticas quimbundo, em particular. A par do exaustivo trabalho de recolha 

dos ritos religiosos, Óscar Ribas, procede ao seu estudo e ao enquadramento dos rituais 

                                                 

71 Idem, p. 11.  
72 Amândio César, PARÁGRAFOS de Literatura Ultramarina, Lisboa, Sociedade de Expansão Cultural, 
1967, p. 123. 
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quer sob o ponto de vista sócio-etnográfico quer linguístico. A trilogia Misoso73 

constitui espólio fundamental para a literatura angolana nos domínios da prosa, da 

etnografia e da sociologia. No quadro referencial do conto é publicado, em 1967, 

Sunguilando – Contos Tradicionais Angolanos. Sobre os estudos linguísticos, aos quais 

o Autor se dedica durante longos anos, surge em 1997 o Dicionário de Regionalismos 

Angolanos. 

Óscar Ribas procura uma narrativa, tanto quanto possível, fiel às falas das regiões 

e grupos informantes e revela a sua apetência por uma escrita da oralidade africana. 

Critério de rigor e inteligência que propicia ao leitor uma tal proximidade com o 

narrador que o faz receptor atento, na medida em que se sente participante na história 

contada. 

Porém, Óscar Ribas, mantém-se afastado mercê da dificuldade de mobilidade que 

lhe advinha do facto de ser cego e, como tal, necessitar de alguém que o acompanhasse. 

Para além desta limitação física, também uma postura pessoal discreta contribui para 

essa opção. José Carlos Venâncio sente-se quase obrigado a formular um mea culpa por 

não inserir a obra de Óscar Ribas nos seus estudos: “Óscar Ribas necessita duma breve 

apresentação. Poucos têm sido ultimamente os estudos sobre a sua obra. Eu próprio não 

o mencionei ao longo do ensaio que antecede esta antologia de entrevistas […]”.74 

Penitencia-se de tal facto, ao entrevistar o escritor num artigo que titula como “Óscar 

Ribas: A prova dos nove da literatura angolana” e em cuja introdução refere: “A sua 

obra literária, mantendo uma ligação estreita com as técnicas e os temas da literatura 

                                                 

73 Referimo-nos a MISOSO – Literatura Tradicional Angolana, vol. I, com a 1ª. ed. em 1961; MISOSO Il, 
1ª. ed. em 1962 e MISOSO III, editado em 1964 e que obteve o Prémio Monsenhor Alves da Cunha da 
Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra em Angola – 1964. 
74 José Carlos Venâncio,”ANGOLA – ÓSCAR RIBAS: A PROVA DOS NOVE DA LITERATURA 
ANGOLANA”, in Literatura e Poder na África Lusófona, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa – ICALP, Ministério da Educação, 1992, p. 85. 
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tradicional, desenvolveu-se à margem dos grandes momentos por que passou a história 

da literatura angolana.”75 De tal, é o próprio escritor que, na referida entrevista, nos 

elucida: “Bem eu tinha uma vida muito isolada…E como também digo, quase 

segregada, é o termo que se pode empregar […] vivia uma vida à parte…”.76  

Porém, este isolamento era apenas aparente. Óscar Ribas manteve sempre o 

contacto com os seus pares brasileiros, que apreciavam a sua obra e lhe reconheciam a 

qualidade, demonstrada pelos títulos honoríficos que lhe outorgaram: Membro Titular 

da Sociedade Brasileira de Folk-Lore (Natal, Rio Grande do Norte), em 1954 e a 

Medalha Gonçalves Dias, conferida pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em 

1968.  

Aquando da celebração do cinquentenário do escritor, a efeméride foi largamente 

comemorada, conforme atesta o suplemento cultural ABC do Diário de Angola77 de 6 de 

Setembro de 1959, que lhe dedica uma página inteira. Refere aquele jornal que, no 

âmbito das comemorações, se constituíra uma Comissão Executiva78 com o objectivo de 

organizar as várias homenagens ao Autor. Neste mesmo periódico é transcrito “um 

apontamento” que o escritor Mário António proferira, em 20 de Agosto de 1959, no 

Centro Cultural da Sociedade Cultural de Angola numa sessão integrada nas mesmas 

comemorações. Aí, Mário António, faz uma súmula da obra literária do homenageado 

                                                 

75 Idem, ibidem. 
76 Óscar Ribas, idem, p. 15. 
77 ABC – Diário de Angola, 6/9/1959, p. 3. 
78 Idem, ibidem, “A Comissão Executiva do Jubileu de Óscar Ribas é constituída, actualmente, pelo 
escritor e jornalista Artur Ferreira da Costa; pelo etnógrafo José Redinha; pelo professor do Liceu 
“Salvador Correia” dr. Saraiva de Carvalho; e por representantes do Instituto de Angola, da Sociedade 
Cultural de Angola, da Associação dos Naturais de Angola, da Liga Nacional Africana, dos alunos do 
Liceu “Salvador Correia”, do Colégio Cristo-Rei, do Seminário de Luanda e de cada um dos jornais e das 
emissoras de Luanda.”. 



 

– 44 –  

salientando a inegável contribuição dos seus escritos “[…] agora paredes-meias entre a 

ficção e a etnografia.”.79  

Ele próprio tinha a nítida noção que era usado como contraponto à contestação 

intelectual da época, enquanto exemplo de um escritor mulato a quem a Administração 

da Colónia disponibilizava meios para trabalhar. Disso dá nota, a Michel Laban, no 

seguimento da pergunta que este lhe colocou sobre o aproveitamento da sua obra, pelo 

Governo “- Bem, aproveitar-se da obra, talvez não…Vá lá, qual o termo a empregar…, 

aproveitar-se da minha actuação…Serviu-se, serviu-se da minha pessoa como 

instrumento mediador, vá lá…”.80  

Embora apercebendo-se do aproveitamento feito pelo regime, da sua pessoa, não 

se sentiu politicamente desconfortável, talvez dada a situação de quase dependência 

económica de um lugar no quadro da Função Pública não lhe permitir muita margem de 

acção. Por outro lado, não seria displicente o contributo de uma educação conservadora 

e católica e a limitação imposta pela cegueira, o que corroborou com as seguintes 

palavras proferidas na já mencionada entrevista a Michel Laban: “[…] eu sempre me 

dei bem com todos eles…”.81 E o Governo testemunha-lhe o seu apreço quando o 

agracia com a Ordem do Infante, em 1962.  

Com a Independência de Angola, Óscar Ribas, adapta-se à nova sociedade e o 

país acolhe-o bem. Integrou as comitivas do Ministério da Educação à U.R.S.S. e 

R.D.A., nos anos de 1977 e 1980, como Presidente do Instituto Óscar Ribas, uma 

instituição de apoio a cegos e amblíopes e, em 1989, a Secretaria de Estado da Cultura 

de Angola confere-lhe o Diploma de Mérito. Mas a situação angolana agrava-se com a 

                                                 

79 Idem, ibidem. 
80 Óscar Ribas, idem, p.15. 
81 Idem, p. 17. 
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guerra civil, o conflito gera uma escassez geral, os custos dos bens essenciais sofrem 

grandes aumentos e o escritor, cuja mulher tem graves problemas de saúde, decide 

abandonar Angola e vir para Portugal. Fá-lo com o consentimento do Presidente José 

Eduardo dos Santos que lhe promete apoio e instala-se em Portugal em 1983. Já em 

Portugal, mantem-se informado do que se passava com os intelectuais do seu País 

através da União dos Escritores Angolanos. 

Sobrevive com uma pensão de funcionário público e uma verba transferida pela 

Secretaria de estado da Cultura de Angola como pagamento da cedência da sua moradia 

transformada, entretanto, em casa-museu. 

Homem culto e de cultura, Óscar Ribas, percorreu quase um século de vida82, com 

poucas alegrias e muitas vicissitudes, movendo-se num espaço e num tempo de 

ambiguidades, onde é notória a sua frágil definição de pertença a um universo cultural 

exclusivo. Longe de constituir um factor de menoridade, esta incursão nos dois mundos 

– africano e europeu – permitiu-lhe uma escolha criteriosa dos valores mais marcantes 

de cada um. 

 

 

 

                                                 

82 Óscar Ribas morreu, de “doença prolongada”, em 19 de Junho de 2004, no Lar da 3ª. Idade – Fisgas de 
Alcoitão. Conforme vontade expressa, foi cremado e as cinzas levadas para Angola e depositadas no 
cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda. 
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4 ORALIDADE E CONTO 

4.1 O conto africano e a sua estratégia de enunciação 

 

 

A sabedoria africana encontra no conto oral o seu melhor testemunho como modo 

de expressão do pensamento profundo de um grupo étnico. O conto tem como objectivo 

transmitir a uma comunidade humana o pensamento dos deuses ou dos antepassados. É, 

portanto, a tradução e interpretação de uma realidade superior ao homem ou, como Eno 

Belinga sintetiza “La littérature orale est, de ce fait, le reflet de la conscience que les 

peuples africains se donnent d’eux-mêmes et du monde.”83Deste modo a tradição oral 

permite a ligação, sem rupturas abruptas, entre a ancestralidade e a modernidade. 

Como referido, o conto africano tem a sua génese no mito, mito com o sentido 

primeiro de narrativa fundadora, o que lhe confere uma característica extraordinária, 

que é o facto de não ter uma autoria individual mas sim colectiva. Assim, o conto 

emerge do povo, que é o guardião da história e é transmitido pelo povo e para o povo, 

num itinerário infindável, mas sempre actualizado, que acompanha as transformações 

produzidas na comunidade em qualquer tempo e em qualquer espaço.  

O contador não expõe uma narrativa inédita, ele produz uma história nova 

mantendo intacto o esqueleto do conto inicial, inovando a partir da sua capacidade 

multidisciplinar, isto é, partindo do núcleo central do conto que memorizou, trabalha-o 

com um conjunto de ferramentas que lhe são particulares, sejam os dotes oratórios, a 

mímica, a dança, a música e os silêncios sabiamente combinados, que prendem o 

público à performance, características que Jacques Chévrier assinala:  

 

                                                 

83 S. M. Eno Belinga, Comprendre La Littérature Orale Africaine, Paris, Ed. Saint-Paul, 1978, p. 21. 
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Une fois la présentation du récit achevée et la participation du public assurée, le conteur 
se lance dans son développement et c’est ici qu’il se distingue par ses talents 
d’homme-orchestre.84 

 

Um conto só existe a partir do momento em que é exposto a um novo auditório, 

que fará a sua apreciação. Daí a relevância da figura do contador, peça fundamental 

nesta transmissão de saberes, como refere Pierre N’DA: 

 

Si le choix du conte est important c’est la manière de le dire qui est capitale, car un beau 
conte peut être ‘massacré’ par un mauvais conteur, toute comme un conte moyen, grâce 
au talent d’un narrateur, peut faire le plaisir de l’auditoire qui manifeste bruyamment sa 
satisfaction.85  

 

As conversas entre quem conta e quem escuta são muito importantes, há uma 

interacção dinâmica e dela resulta o sucesso do conto, como fenómeno literário mais 

difundido na sociedade tradicional. 

Esta narrativa86 baseia-se numa espécie de jogo conhecido pelas duas partes, 

contador e público, em que ambas, ou qualquer uma delas, pode lançar os trunfos que 

tem, quando e como lhe aprouver. Não há vencedores nem vencidos mas apenas o 

prazer lúdico da participação. O lugar escolhido pelo contador não é o mais importante, 

pois será o espaço da reunião, seja no aconchego de uma casa ou no campo. O que é 

crucial é a comunhão entre o grupo familiar ou, outro mais alargado, que compreenda a 

aldeia onde o homem está inserido e do qual fazem parte os antepassados que o 

                                                 

84 Jacques Chévrier, Idem, p. 192. 
85 Pierre N’Da, “le conte traditionnel africain” in Recherche Pédagogique et Culture, nº. 47-48, Mai-Août 
1980, vol. IX, Paris, Imprimerie Laboureur et Cie, Paris, 1980, p. 21. 
86 Maurice-Jean Lefebve, Estrutura do Discurso da Poesia e da Narrativa, Coimbra, Almedina, 1980, p. 
170: “Convenhamos em chamar narrativa a todo o discurso que nos dá a evocar um mundo concebido 
como real, material e espiritual, situado num espaço determinado, num tempo determinado, reflectido a 
maioria das vezes num espírito determinado que, ao invés da poesia pode ser o de uma ou de várias 
personagens tanto quanto o do narrador”. 
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observam. Atendendo ao carácter eminentemente comunitário-social do Negro-africano 

tradicional e dado que a oralidade está sobremaneira ligada ao contexto rural, entende-

se que a apresentação do conto se processa nas horas de lazer deixadas pelos trabalhos 

no campo ou quando a comunidade se encontra junta, em ocasiões especiais e pontuais 

da vida do grupo: nascimento, iniciação, casamento ou morte, propícias à necessária 

disponibilidade de contar e ouvir. 

O contador não possui, necessariamente, um estatuto determinado embora deva 

possuir qualidades como a idade ou os dons oratórios que lhe possibilitem a transmissão 

da mensagem. É sempre alguém a quem é reconhecido o saber e a inteligência para 

captar a atenção do auditório, não tanto pela intriga do conto mas pela maneira como 

este é narrado. Assim, é fundamental a iniciativa individual para o sucesso da exposição 

pois há que improvisar as mais diversas abordagens no sentido de prender a atenção do 

público, conforme sintetiza Chevrier “C’est l’immédiateté des réactions du public qui 

constitue le critère fondamental de l’intelligibilité du récit et indique au conteur le seuil 

d’innovation à ne pas dépasser.”87 

Encarnar as personagens imitando-lhes a voz, o jeito de andar ou uma 

característica particular; começar um canto que a assistência acompanha com palmas e 

repetição do refrão; usar um provérbio como ponto de partida chamando a atenção para 

as verdades nele contidas e reflectindo, em conjunto, sobre o sentido oculto que ele 

veicula, são algumas das formas possíveis. Porém, o contador deve cumprir com alguns 

códigos fixos, como sejam a abertura e o encerramento do conto, que obedecem a 

fórmulas tradicionais, variáveis de região para região e de etnia para etnia, fórmulas 

essas que contemplam um pedido de autorização para iniciar a narrativa; uma canção ou 

                                                 

87 Jacques Chevrier, Idem, p. 192. 
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exclamações, como refere Pierre N’Da “Le preambule est variable d’une région à 

l’autre. La soirée peut commencer par des chants, par une formule initiale appropriée, 

ou par une petite scène”.88 As palavras que vai proferir tomou-as de outro, são 

património da comunidade a que pertence e aliam uma função lúdica a um objectivo 

pedagógico. Terminado o seu conto e tendo-se sujeitado à apreciação e criticas dos que 

o escutaram, o contador encerra a sua prestação solicitando ao auditório o julgamento da 

sua arte. 

Tivemos ocasião de referir que a tradição africana refracta o mundo como um 

todo e a concepção desse mundo é plasmada no conto oral. O universo do conto é 

ambíguo, o real e o maravilhoso convivem, o mundo dos homens e dos animais 

cruza-se, sem qualquer objecção. Como pertença colectiva, o conto oral, é conhecido e 

reconhecido por todos e tem por base a língua,89 património social que é, também, 

detido por toda a comunidade onde ele é transmitido.  

Assim, são estas duas realidades, a língua e o prévio conhecimento da narrativa, 

que permitem uma interacção entre o orador e a assistência, num mundo partilhado onde 

ambos se unem num sentimento solidário e de consciência de um destino comum. 

 

 

4.2 O conto oral escrito 

Em termos gerais, em várias culturas com origem desconhecida, o conto escrito 

atravessou Continentes e veiculou mitos, tradições, lições de vida e quadros 

                                                 

88 Pierre N’Da, Idem, p.17. 
89 Nuno Júdice, O Espaço do Conto no Texto Medieval, Lisboa, Veja, 1991, p. 42: “A língua é de todas as 
instituições sociais, a que oferece menor margem às iniciativas. Ela incorpora a vida da comunidade, e 
esta, naturalmente inerte, aparece antes de mais como um factor de conservação”. 
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comportamentais. Companheiro do Homem na sua caminhada através dos séculos, 

assume o seu maior relevo no séc. XIX, ganhando um estatuto que o projecta para o séc. 

XX, ombreando com os demais géneros literários apelidados de “eruditos”. O conto é 

uma história completa, um relato fechado, isto é, a narrativa é o presente que contém, 

em si mesma, o passado e o futuro porque é no presente que se desenrola a trama da 

história. 

André Jolles classifica-o de “forme simple”, que define como “[…] aux formes 

qui se produisent dans le langage et qui procèdent d’un travail du langage lui-même, 

sans intervention, pour ainsi dire, d’un poète.“90, isto é, uma forma que permanece 

através dos tempos e que, embora contada por vários, não perde a sua “forma”. A esta 

forma simples opõe-se a “forma artística” que pertence a um único autor de tal modo 

que o facto de ser contada por outro a faz perder a sua peculiaridade. Acrescenta que o 

conto não pode ser concebido sem o elemento maravilhoso e que este género da 

narrativa, por não estar sujeito a uma determinação histórica, tem a particularidade de 

ser entendido por todos, em qualquer tempo e espaço. Podemos resumir dizendo que o 

conto é caracterizado pela pluralidade, pela generalidade e pela mobilidade. 

Massaud Moisés realça, como elemento diferenciador do conto, o facto de ele ser 

uma narrativa que se desenvolve à volta de um único conflito “Trata-se, pois, de uma 

narrativa unívoca, univalente. Constitui uma unidade dramática, uma célula dramática. 

Portanto gravita em torno de um só conflito, um só drama, uma só acção: unidade de 

acção”91, funcionando como elemento redutor de todas as outras categorias. Assim, o 

espaço onde as personagens se movimentam é sempre restrito e o tempo tende a ser de 

curta duração, já que o passado e o futuro não têm interesse. No que respeita às 
                                                 

90 André Jolles, Formes Simples, Paris, Éd. Du Seuil, 1972, p. 18. 
91 Massaud Moisés, A Criação Literária – Prosa, São Paulo, Edições Melhoramentos, 1979, 9º. ed. p. 20. 
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personagens, elas são pouco numerosas. Refere, ainda, o carácter ontológico da fala e a 

dimensão performativa da palavra, adiantando que “O conto quer-se narrado em 

linguagem direta, ‘concreta’, objetiva.”.92 

Vladimir Propp que ao analisar as partes constituintes do conto, as relações entre 

si e destas com o conjunto, determina uma “morfologia do conto”. A partir do estudo 

das personagens, Propp verifica que há acções constantes a que chama funções “Por 

função, entendemos a acção de uma personagem, definida do ponto de vista do seu 

significado no desenrolar da intriga.”.93 Estas funções, em número de trinta e uma, 

aparecem no conto numa sucessão linear, ordenada, embora seja possível que ali não 

figurem na sua totalidade. No que respeita às personagens, Propp encontra sete 

personagens, cada qual com a sua esfera de acção, a saber: o antagonista, o doador, o 

auxiliar, a princesa e o seu pai, o mandatário, o herói.  

Tal como Massaud Moisés, Propp evidencia “o maravilhoso” como elemento 

fundamental do conto e define o conto maravilhoso enquanto género94 literário: 

“Podemos chamar conto maravilhoso, do ponto de vista morfológico, a qualquer 

desenrolar de acção que parte de uma malfeitoria ou de uma falta, e que passa por 

funções intermédias para ir acabar em casamento ou em outras funções utilizadas como 

desfecho.”.95 

                                                 

92 Idem, p. 28. 
93 Vladimir Propp, Morfologia do conto, Lisboa, Vega, 2003, 5ª. ed., p. 60. 
94 Tzvetan Todorov, Introdução à Literatura Fantástica, Lisboa, Moraes Editores, 1977, p. 11: “De uma 
maneira geral, não reconhecer a existência dos géneros equivale a pretender que a obra literária não 
mantém relações com as obras já existentes. Os géneros são precisamente esses entrepostos através dos 
quais a obra se põe em comunicação com o universo da literatura.” 
95 Vladimir Propp, Idem, p. 144. 
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No seguimento dos estudos de Propp, Claude Bremond96 traça regras gerais para o 

desenvolvimento de toda a narrativa alargando a possibilidade operatória do conceito de 

função, na medida em que o pode aplicar a qualquer texto, quando avança com a 

necessidade de uma grelha que possibilita a organização do récit97. Para Bremond 

existem quatro pressupostos fundamentais: uma unidade de base, isto é, a função que 

aplicada à acção e acontecimentos, vai produzir o relato; uma sequência elementar, num 

grupo de três funções, em que uma função abre a possibilidade do processo, uma outra 

que actua e a terceira que o conclui com sucesso ou fracasso; nenhuma destas funções é 

essencial à função seguinte da sequência e, por último, que as sequências elementares se 

combinam entre si, de forma a produzir sequências complexas. 

Greimas98, elaborou um esquema da narrativa em que esta se desenvolve em cinco 

grandes etapas, que não seriam mais que a transformação hierarquizada e sequencial, do 

estado inicial até ao estado final em que se movimentam seis personagens, a que chama 

de actantes: destinador; destinatário; objecto; sujeito – herói; aliado; inimigo. 

Será a partir da sucessão de fases, de “mouvements”, de uma personagem que se 

irá propor uma classificação do conto. Esses movimentos podem passar de uma situação 

inicial negativa para uma positiva e, não tendo o conto sido fechado, voltar-se a um 

novo quadro deficitário, e assim por diante, em ciclos que observam o mesmo princípio. 

                                                 

96 Claude Bremond,  “La logique des possibles narratifs”, in Communication 8, Paris, École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales – Centre D´Etudes Transdisciplinaires (Sociologie, Anthropologie, 
Sémiologie), 1966. 
97 Gérard Genette, “Frontières du récit”, in Communication 8, p. 152 : “ […] le récit comme la 
représentation d’un évènement ou d’une suit d’évènements, réels ou fictifs, par le moyen du langage, et 
plus particulièrement du langage écrit”. 
98 A. J. Greimas, Sémantique Structurale, Paris, Seuil, 1966. 
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Na sua aplicação no conto africano, Bremond, ao trabalhar sobre a classificação 

proposta por Denise Paulme99que, tomando como referência a função Herói, classifica o 

conto maravilhoso africano em sete tipologias: ascendente, descendente, cíclico, espiral, 

espelho, ampulheta e complexo, adianta a fragilidade desta opção construída sobre um 

único plano linear, conforme escreve: 

 

En d’autres termes, l’analyse typologique du conte ne doit pas se faire selon une lecture 
horizontale, au coup par coup, du début vers la fin, mais procéder d’une déduction 
verticale, du tout vers les détails.100 

 

Propõe como noção de conto-tipo “[…] l’intersection d’une forme dramatique (un 

profil typologique) et d’un contenu thématique (un ou plusieurs motifs). 

Como verificámos a classificação tipológica do conto não é consensual, de tal 

facto nos dá conta Mohamadou Kane quando escreve: 

 

 L’étude de la place du conte dans la littérature traditionnelle permet de se former une 
opinion précise sur la difficulté à laquelle se heurte toute tentative de classification d’un 
genre aussi mobile et diversifié à l’extrême.101  

 

Essa questão também se coloca no que respeita à narrativa angolana. De entre os 

estudiosos desta matéria queremos destacar Carlos Estermann, Héli Chatelain e Óscar 

Ribas. 

                                                 

99 Denise Paulme, La mère devorante – Essai sur la morphologie des contes africains, Paris, Gallimard, 
1976.  
100 Claude Bremond, “Morphologie d’un conte africain”, in Cahiers D’Études Africains – Gens et Paroles 
d’Afrique, Volume XIX, Paris, Mouton, 1979. p.498. 
101 Mohamadou Kane, Essai sur les contes d’Amadou Coumba – Du conte traditionnel au conte moderne 
d’expression française, Abidjan - Dakar – Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1981, p. 24. 
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O Pe. Estermann dirigiu, prioritariamente, o seu estudo para a literatura oral dos 

povos do Sudoeste de Angola, que compreendem os grupos etnolinguísticos 

Nhaneca-Humbe, Herero e Ambó porém, com a colaboração do Pe. António Joaquim da 

Silva, também trabalhou sobre os contos Bantos102 da mesma zona do território, que 

ordenou em cinco classes: estórias da vida quotidiana; contos de animais; contos em que 

intervêm monstros antropófagos; contos maravilhosos; contos que encerram elementos 

mitológicos. 

Quanto a Héli Chatelain, o missionário e iminente linguista suíço que chegou a 

Angola em 1885, deixou uma importante obra no domínio da língua quimbundo de que 

destacamos Contos Populares de Angola103, com uma primeira versão de 1894 em 

quimbundo e tradução em inglês. Procedeu a um aturado esforço para uma recolha, com 

elevada qualidade, de contos angolanos naquela área linguística, que enquadra em seis 

classes: a primeira que integra as histórias de ficção e que são traduzidas por mi-soso; a 

segunda classe é a das histórias consideradas verdadeiras, o equivalente às anedotas e 

que são chamadas de maka; na terceira classe figuram as narrativas históricas, as 

crónicas de tribos ou nações, que são apelidadas de ma-lunda ou mi-sendu; a quarta 

classe é a dos ji-sabu, os provérbios; a quinta classe corresponde à poesia e música, que 

não separa; uma sexta classe que respeita às ji-nongonongo, as adivinhas, usadas apenas 

para divertir. 

                                                 

102 Pe. Carlos Estermann, Cinquenta Contos Bantos do Sudoeste de Angola - Texto Bilingue com 
Introdução e Comentários, Luanda, Instituto de Investigação Científica de Angola, 1971. 
103 Héli Chatelain, Contos Populares de Angola – Cinquenta Contos em Quimbundo Coligidos e 
Anotados, Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1964. 
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Óscar Ribas divide os contos, em duas grandes áreas: as fábulas “os animais 

procedem como gente, igualmente revestidos de personalidade própria” e os contos de 

fantasia “entram os mais variados figurantes: homens, animais, sereias e monstros”.104 

Do que foi dito se releva que a complexidade da classificação dos contos resulta 

da própria essência do género na literatura africana, opinião partilhada por Mohamadou 

Kane, quando escreve: “Pour l’Africain, le conte releve de l’ordre de la vie qui est un 

tout infiniment varié.”.105 Daí que se processe uma mistura de temas, personagens e 

objectivos num único conto, pois este refracta a maneira de ser e estar africano, além de 

que, como refere Armando Moreno106:”[…] o conto é escrito para impressionar, mais do 

que para ser decomposto.”. 

 

 

 

5 CRIATIVIDADE DA ESCRITA 

5.1 Configuração dos universos crioulos 

O corpus do nosso trabalho, Sunguilando – Contos Tradicionais Angolanos, com 

edição única de 1967, alonga-se por 223 páginas onde são narrados 13 contos107. Óscar 

Ribas dedica este trabalho às crianças angolanas: “Para vós – crianças de Angola”. A 

Introdução é de sua autoria e nela especifica o objectivo principal da recolha da 

                                                 

104 Óscar Ribas, MISOSO – Literatura Tradicional Angolana I Volume, Luanda, 1961, p.27. 
105 Mohamadou Kane, Idem, ibidem. 
106 Armando Moreno, A Biologia do Conto, Coimbra, Almedina, 1987, p. 24.  
107 Os treze contos são: “O Peixarrão”, “A Vingança de uma Rival”, “A Sexa e o Gulungo”, “As Flores 
Milagrosas”, As Rivais”, “O Lobo e o Cão”, “A Alma”, “A Banza das Fêmeas”, “A Senhora ‘Pergunta 
Sempre’”, “A Cambanza”, “O Passarão”, “As Almas Protectoras” e “Ciúme que Mata”. 
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literatura oral angolana: “Por efeito da voracidade do Progresso, estão os contos 

tradicionais se perdendo no desinteresse das novas gerações” e a seguir, “Estamos 

tentando salvar algumas”. Sunguilando termina com um Elucidário dos lexemas 

angolanos que perpassam nos contos, o que constitui uma importante e imprescindível 

ajuda para o leitor. 

De salientar o facto de Óscar Ribas referir que os contos foram escritos 

respeitando, tanto quanto possível a versão escutada, embora apareçam nos contos 

vocábulos e construções gramaticais com algum refinamento e mesmo erudição.  

Da leitura do nosso corpus podemos imaginar o mundo em que se desenrolam os 

contos maravilhosos que Óscar Ribas passou à escrita. Analisando as narrativas 

percebe-se o peso da tradição, dos usos e costumes dos grupos que ali são mencionados. 

Sobressai o espírito de comunidade, o respeito devido aos ancestrais, a coesão familiar, 

o sentido ecológico que faz com que os recursos naturais sejam utilizados com 

parcimónia, sem excesso de consumo ou desperdícios inúteis. 

Contos de homens e mulheres simples, sem qualquer papel de relevo a nível 

individual, mas imprescindíveis na sua função primeira: serem pais. Daí decorre o tema 

central, na generalidade das narrativas: a família e tudo o que lhe está ligado, ou seja, o 

parentesco, a linhagem e o poder. Será, porventura, a rede familiar alargada o fio 

condutor da norma tradicional sendo que, a sua salvaguarda, mobiliza todos os esforços, 

quer pessoais, quer do grupo ou mesmo da etnia. 

De uma análise geral dos contos, apercebemo-nos da existência de um quadro 

social108 onde normas educacionais são passadas de geração em geração; de parâmetros 

                                                 

108 Armando Castro, O Sistema Colonial Português em África (Meados do século XX ), Lisboa, Caminho, 
1978, p.178: “[…] não parece existir entre grande parte da população de Angola uma verdadeira estrutura 
de classes sociais. De todos os estudos feitos ressalta que nas tribos não há estrutura de classes.”. 
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comportamentais balizados por interditos; grelhas de organização civil e religiosa 

sustentadas em mitos fundadores. Podemos referir o inquestionável poder 

gerontocrático; a submissão e subalternização da mulher em relação ao homem e o 

papel desempenhado por cada um deles em função do grupo; a economia de 

subsistência; a luta diária pela sobrevivência e a força da imaginação e da criatividade. 

Porém, à medida que vamos progredindo no nosso entendimento e nos 

focalizamos nos pormenores desta visão panorâmica, percebemos a coexistência de 

duas culturas que se interpenetram e conjugam de uma forma que se pode considerar 

harmoniosa109. Surgem, então, contributos inéditos que irão ser adaptados, assimilados 

ou simplesmente usados conforme a sua funcionalidade seja, ou não, uma mais-valia. 

As estruturas sociais, políticas e religiosas movem-se entre os valores herdados e os 

recém-chegados, produzindo novos padrões culturais ou, modificando os já existentes. 

O poder político tradicional passa a ser exercido pela Administração Colonial, 

consubstanciada no Governador, primeiro como representante da Coroa e depois do 

Estado. Os sobas não passam de intermediários entre esse poder e o povo. A uma 

economia familiar, de subsistência, chega o requisito do excedentário como condição na 

obtenção da moeda; o saber empírico dos mais velhos é ultrapassado pela inovação 

tecnológica: o alcatrão substitui, aqui e ali, a terra batida; a pedra é usada em vivendas e 

moradias; as janelas de vidro convivem com as simples aberturas das cubatas, tapadas 

com peles ou fibras. 

                                                 

109 José Redinha, Idem, p. 34: “As populações quimbundas do litoral encontram-se muito integradas no 
tipo de vida ocidental, […]”. E acrescenta: “Tipologicamente, o padrão étnico quimbundo caracteriza-se 
por uma ampla miscigenação, muito acentuada na zona de Luanda”. 
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A nível comportamental aparece uma série de códigos reverenciais que indiciam a 

convivência com novos interlocutores a quem, como portadores de um conhecimento 

novo, se reconhece a supremacia.  

A religiosidade africana, essa grande ligação do Homem ao Cosmos e ao espírito 

dos Antepassados, permanece inalterada. Porém, as crenças religiosas baseadas em dois 

pilares principais: o deus criador universal e os bons auspícios dos antepassados serão 

confrontadas com um Deus omnipresente, a que se presta culto através de oficiantes, os 

quais põem em causa convicções anteriores. 

Aproximamo-nos e vemos em detalhe: a floresta, os rios, as lavras e as pessoas 

que ali se movimentam e, chegando mais perto, conseguimos entrar no quotidiano: no 

trabalho, nas preocupações, na festa e na esperança da utilidade de uma vida. 

Mundos reais e mundos maravilhosos convivem nos contos, sortilégios de magia, 

antropomorfoses de medos, simbologias ancestrais, fenómenos só possíveis de 

acontecer nas histórias de encantar. Os contos exaltam as grandes virtudes morais, como 

a inteligência, a argúcia, a fidelidade, a bravura ou a obediência aos mais velhos, 

representando para os ouvintes verdadeiros modelos de conduta. Escarnece-se da 

estupidez, da crueldade, da cupidez, da mentira e dá-se ao público a possibilidade de 

fazer a sua própria interpretação e juízo. 

Com um sentido não escolar do que é ser-se etnógrafo, Óscar Ribas, contribui de 

uma forma simples para a preservação de valores fundamentais para a reformulação do 

passado histórico angolano bem como para a construção da nova identidade  
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Quand nous parlons de l’identité culturelle d’une personne, nous signifions son identité 
globale qui est une constellation de plusieurs identifications particulières à autant 
d’instances culturelles distinctes.110 

 

Nos seus contos oraliza a narrativa, traduzindo um pensamento que se processa 

em duas línguas maternas: o português e o quimbundo. Poder-se-á dizer que existe um 

dialogismo que é activado quando há a necessidade de tornar mais real o que é dito, 

projectando, desse modo, a sua identidade crioula. Usa a escrita como uma ferramenta 

da sua competência europeia e uma linguagem oral realçando a especificidade e riqueza 

da cultura africana. 

Parece-nos que o quadro que referimos se encontra plasmado nos contos de Óscar 

Ribas. Assim, temos uma infinidade de elementos aculturantes demonstrativos dessa 

partilha de séculos, potenciada na dinâmica verificada aquando da sedentarização tribal 

e, mais tarde, na decorrência do fenómeno da urbanização. À medida que os grupos se 

movem em direcção à cidade e ao que lhe está inerente: meios de comunicação e 

transportes, habitação, alimentação, educação e poderes administrativo e religioso a 

inter-penetração cultural é cada vez mais visível. 

 

 

5.2 Campos semânticos e temáticas dominantes nos contos 

Como referimos acima, o texto Sunguilando – Contos Tradicionais Angolanos 

compreende treze contos, distribuídos por desigual número de páginas sendo que o mais 

extenso, O Peixarrão, se estende por vinte e nove páginas e o menor, O Lobo e o Cão, 

                                                 

110 Sélim Abou, L’Identité Culturelle – Relations Interethniques et problèmes d’acculturation, Paris, 
Éditions Anthropos, 1986, p. 40. 
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contempla apenas duas páginas. No que respeita aos narradores verificámos que são 

oriundos da zona de Luanda ou de arredores muito próximos, como é o caso do 

Ndondo. Quanto às suas idades temos doze contos contados por pessoas com idade 

superior aos cinquenta anos: dez contos para três mulheres sexagenárias; um conto para 

uma quinquagenária e um outro para uma septuagenária. Curioso é o facto de o único 

contador masculino ser um jovem111, que narra o conto A Banza das Fêmeas. 

Como também indicado em capítulo anterior, orientámos o nosso trabalho no 

estudo dos contos sob uma perspectiva temática que, por sua vez, enquadrámos em 

campos semânticos que nos pareceram mais relevantes. Pensamos que esta opção é a 

mais abrangente e que contem todas as outras, ou seja, a questão pedagógica encerra a 

vertente etnográfica na sua componente espacial e, a social no que respeita à função das 

personagens. 

Para uma maior facilidade de apreciação construímos grelhas de análise que estão 

representadas nos mapas: A – Campos Semânticos e Temáticas Dominantes; B – 

Narração e C – Conteúdos, que apresentamos e de seguida passaremos a explicar. 

Em relação ao mapa A – Campos Semânticos e Temáticas Dominantes, 

elaborámo-lo a partir de dois eixos perpendiculares em que, no eixo das ordenadas, 

inscrevemos os temas a tratar: Iniciação, Interdição, Casamento, Fertilidade, Poligamia, 

Alimentação, Inteligência, Malvadez, Aculturação e, no eixo das abcissas, os campos 

semânticos preferenciais onde as temáticas se projectam: Economia, Religião, 

Instituições, Habitação, Poder, Família e Lexical, sendo que os primeiros seis sofreram 

subdivisões que nos pareceram necessárias. Contemplámos, ainda, uma última coluna 

                                                 

111 O jovem narrador, Inácio Gaspar, foi guia de Óscar Ribas durante os anos de 1953 a 1962. 
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que nomeámos “Número de Contos”, na qual referimos o número total de contos em 

que o tema é abordado.  

Na intersecção de cada uma das colunas consta, numa ordem sequencial, a letra 

correspondente a cada conto: “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m”, 

“n”, à qual acrescentámos um índice numérico, indicativo da posição hierárquica em 

que o respectivo tema se coloca em cada um dos campos semânticos. O símbolo O 

significa que não observámos qualquer nota que entendêssemos ser de assinalar. 

Quanto ao mapa B – Narração, seguimos o mesmo critério na sua construção e, 

assim, temos uma primeira linha “Contos”, onde indicámos os contos representados por 

letras ordenadas alfabeticamente, sendo que a letra “a” corresponde ao primeiro conto 

do corpus e a letra “n” ao último. Na segunda linha inscrevemos o nome do contador, 

na terceira a sua idade e na quarta o lugar de residência. Numa quinta linha indicámos o 

número de páginas que comporta cada narrativa. 

No que se refere ao mapa “C” – Conteúdos, prosseguimos com uma estrutura 

idêntica à dos mapas “A” e “B”. Na primeira coluna horizontal “Contos”, indicámos as 

narrativas pelas letras correspondentes, de “a” a “n” e, na primeira coluna vertical, 

referimos os dez elementos de maior relevância nos contos, a saber: Personagens, 

Estatuto, Actividade, Entes, Objectivo, Espaço, Falta, Castigo, Recompensa e Moral.  

Os espaços de intersecção das colunas horizontais com as verticais foram 

preenchidos, sucintamente, com as informações respectivas. 
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MAPA A – Campos Semânticos e Temáticas Dominantes  

Campos Sem. 
 

Temas  

Economia Religião Instituição Habitação Poder Família Lexical Número 
Subs. Mercado Cat. Trad. Port. Trad. Port. Trad. Rég. Rel. Trad. Port. Trad.  de Contos 

Iniciação � � � b3, g2, l3 � a4 � � � � � � � � 4 

Interdição l1 � � 
a1, b1, 
g1, i3 

� � � � � � � � 
a3, d1, 

i2, l2, 

m2 
� 7 

Casamento � � d3 d2 � b2 � � a7, d6 d5 d4 a5, d6 
g2, j4, l, 

m, n 
� 8 

Fertilidade � � � � � � � � � � � �  i1, j3,  � 2 

Poligamia � � � � � � � � � � � � 
b2, e2 
j2, l2, 

n2 
� 5 

Alimentação 
a2, 

c1,m1 
� � � � � � a6 � � � � g3, n3 � 5 

Inteligência 
/Esperteza c1 � � � � � � � h2 d2 �  f1,h1 � 5 

Malvadez  � � � � � � � � � � � 
e1, j1,  

n1 
� 3 

Aculturação i, j a, g, i, j, 
l, m, n 

b, d, l, n � a, d, h, � a, d, l � a, h d d c, g, m g, j, l, 
m, n 

a, b, c, d, e, 
f, g, i, l, m, 

n 
13 
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MAPA B - Narração 

Contos a b c d e f g h i j l m n 

Nome 
Narrador 

Rita Manuel 

Carlota 
Joaquina 
Nunes de 
Barros 

Rita Manuel 
Virgínia 
Francisco 
dos Santos 

Virgínia 
Francisco 
dos Santos 

Maria 
Cândida 
Camacho 

Rita Manuel 
Diogo 
Inácio 
Gaspar 

Rita Manuel Rita Manuel Rita Manuel 
Adelina 
João 
Rodrigues 

Rita Manuel 

Idade Sexagenária Sexagenária Sexagenária Sexagenária Sexagenária 
Quinquage-
nária 

Sexagenária Jovem Sexagenária Sexagenária Sexagenária 
Septuage-
nária 

Sexagenária 

Lugar Luanda Luanda Luanda Ndondo Ndondo Luanda Luanda Cassoneca Luanda Luanda Luanda Quissama Luanda 

Número 
Páginas 

29 6 4 6 6 2 16 6 17 23 25 14 22 
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MAPA C - Conteúdos 

Contos a b c d e f g h i j l m n 
P

er
so

na
ge

ns
 

Sr.João, 
Srª.Maria, 
Filho, Filha, 
Rei, Princesa 

Sr.João, 
Srª.Maria, 
Srª.Joana, 
Filho 

Sr.Sexa, 
Sr.Gulungo, 
Mulheres, 
Filhos 

Sr.João, 
Srª.Maria, 
Filhos, 
Padre, 
Cónego, 
Bispo, Papa, 
Governador, 
Rei, Princesa 

Srª.Maria, 
Srª.Joana, 
Bébé, 
Sr.Bequele, 
Maricas,  

Lobo, Cão 

Sr.João, 
Srª.Maria, 
Filhas, 
Namorados, 
Soba 

Sr.João, 
Srª.Maria, 
Filho, Soba, 
Srª.Andorinha, 
Sr.Rato 

Sr.João, 
Srª.Maria, 
Filha 

Sr.João, 
Srª.Maria, 
Domingas, 
Sango 

Sr.João, 
Srª.Maria, 
Filho, Nora, 
Srª.Domin-
gas, 
2ª.Mulher 

Sr.Mussuala, 
Srª.Saco, 
Filha, Filho,  
Homem, 
Genro, 
Quimbanda 

Sr.João, 
Srª.Maria, 
Filho, Mãe--
a-cota, Mãe-
a-dengue 

E
st

at
ut

o Pescador, 
Mulher, 
Filhos, Rei, 
Filha 

Marido, 
1ª.Mulher, 
2ª.Mulher, 
Filho da 
1ª.Mulher 

 Pai, Mãe,  Mãe, Pai Amigos 

Marido, 
Mulher, 
Filhas, 
Pretendentes 
das filhas, 
Soba 

Marido, 
Mulher, Filho, 
Auxiliares do 
Herói 

Marido, 
Mulher, 
Filha de 
ambos 

Marido, 
Mulher, 
2ª.Mulher, 
Filha do 
2º.casamen-
to 

Marido, 
Mulher, 
Mãe-a-cota, 
Mãe-a-
dengue 

Marido, 
Mulher, 
Filhos, 
Marido da 
Filha, 
Quimbanda 

Marido, 
Mulher, 
Filho, 
1ª.Mulher e 
2ª.Mulher 

A
ct

iv
id

ad
e 

Pescador, Rei 
de Portugal 

   
Trabalham 
na lavra 

   
Trabalham 
na lavra 

 
Trabalham 
na lavra 

Caçador, 
Trabalha na 
lavra 

 

E
sp

aç
o Mar, Mata, 

Casa, Palácio, 
Portugal, 
Angola 

  

Aldeia, 
Angola, 
Roma, 
Portugal 

Mata, Lavra, 
Casa 

Mata 

Casa, Mata, 
Banza, 
Sanzala, 
Embondeiro 

Banza, 
Montanha, 
Mar, Palácio, 
Portugal 

Mata, Lavra, 
Nascente de 
água 

Casa, Mata 

Lavra, 
Nascente de 
água, Mato, 
Lagoa, 
Moradia, 
Vivenda, 
Sanzala, 
Embondeiro 

Lavra, 
Dizanga, 
Sobado 

Casa, Lavra 

E
nt

es
 Srª.Peixarrão, 

Sereia, 
Sr.Serpente 

   Pássaro  
Alma 
maiombo-
lada 

Peixarrão Quituta  

Passarão de 
bemba, 
Velho e 
Velha 
Camucala 

 Pássaro 
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MAPA C – Conteúdos (continuação) 

Contos a b c d e f g h i j l m n 
O

bj
ec

ti
vo

 

Pescar mais 
e ficar rico 

Ficar com os 
pertences da 
1ª.mulher  

Terem o que 
comer 

Casar com a 
irmã 

Ficar com o 
marido só 
para ela 

Esconder a 
sepultura das 
respectivas 
mães 

Promoção 
social pelo 
casamento 

Vencer a 
guerra com o 
soba 

Ter um filho Ter um filho 
Recuperar o 
filho 

1º.Arranjar 
comida e 2º. 
Ficar com o 
marido 

Ficar com o 
marido só 
para si 

F
al

ta
 

Desobediênc
ia. Não 
cumpre as 
quijilas. 
Ganância 

Ganância, 
desrespeito 
pelos mortos 

Mentira 

Incesto, 
Traição, 
Ingratidão, 
Vingança 

Mata a filha 
da 2ª mulher 
do marido 

Engana o 
amigo 

Não ouve os 
conselhos 
dos mais 
velhos 

Traição 
Não cumpre 
as quijilas 

Ciúme, 
Malvadez, 
Hipocrisia 

Confiar em 
quem não se 
conhece e 
querer 
aparentar 
aquilo que 
não somos 

Ganância, 
Ciúme, 
Abuso de 
confiança, 
Fingimento 

Ciúme  

C
as

ti
go

 

Morte da 
Srª.Maria 

Morte  
Despromo-
ção social 

  

Correr 
perigo de 
vida ao casar 
com uma 
alma 
maiombo-
lada 

Desprezo Morte Morte 
Ficar sem o 
filho 

Morte Enlouquece 

R
ec

om
pe

ns
a 

O filho casa 
com a 
princesa 

  
O rapaz casa 
com a 
princesa 

  
Volta para 
casa dos pais 

Vence a 
guerra e casa 
com uma boa 
mulher 

 
Fica com o 
marido 

Tem o filho 
de volta 

Casa e é feliz 
A família 
vive feliz 

M
or

al
 

Os segredos 
devem ser 
guardados 

Os interditos 
devem ser 
cumpridos 

 

A perseve-
rança é 
recompensa-
da 

Não se pode 
confiar nos 
rivais 

Justificação 
do facto do 
lobo comer o 
cão e deste 
voltear até se 
deitar 

Devem 
escutar-se os 
conselhos e 
avisos dos 
mais velhos 
e experientes 

Mesmo os 
que nos são 
próximos 
podem-nos 
atraiçoar 

O prometido 
é devido 

Não se deve 
confiar em 
qualquer 
pessoa  

A 
perseveran-
ça é 
recompensa-
da 

Não se deve 
desejar mal 
ao próximo. 
A mentira e 
o ciúme são 
castigados 

A maldade e 
o ciúme 
cegam as 
pessoas 
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Como tivemos ocasião de referir, o conto observa uma importante função 

pedagógica que se renova em cada acto de narração, adaptando os ensinamentos que lhe 

estão subjacentes. Assim sendo, não é de estranhar a relevância de temáticas ligadas a 

comportamentos éticos, em contexto de processos iniciáticos caracterizados por dois 

princípios relevantes: a obediência e a resistência, como referido por Louis-Vincent 

Thomas: 

 

Il faut encore apprendre la soumission la plus totale aux ordres dês surveillants, ne pás se 
révolter contre leurs désirs et leurs décisions même injustes ou absurdes, ne pás protester 
contre les injures, les offenses ou les coups.112  
 
 

Situação que podemos exemplificar a partir do conto “l”, no qual a Srª. Domingas 

cumpre uma agonizante via-sacra para recuperar a sua função de mãe e onde é ajudada 

por elementos mais velhos e sabedores, quer sejam humanos ou entes mágicos, que a 

vão testando com provas de extraordinária dureza “Deixa o caminho bonito, vai pelo 

caminho porco. Depois vais encontrar um velho camucala, só com meia cabeça, meio 

nariz, meio tronco, apenas com um braço e uma perna. Está cheio de sarna. 

Cumprimenta-o bem, lava-o e cozinha para ele. Se assim fizeres vais ver outra vez o teu 

filho.”. A jovem assim faz e o monstro encaminha-a para uma outra velha ainda mais 

desagradável de ver mas que poderá orientar a Srª. Domingas. Apesar do horrível 

aspecto da velha camucala, ela trata-a por “Vavô” e, tal como fizera com o velho, lava-a 

e dá-lhe de comer. A velha diz-lhe, então, que poderá voltar para casa, que encontrará 

uma nascente onde verá malas bonitas a flutuar mas que só deverá abrir “A última feia, 

toda coberta de porcaria, essa sim, é que deves prendê-la e levar contigo.”, assim faz e 
                                                 

112 Louis-Vincent Thomas et René Luneau, la terre africaine et ses religions – traditions et changements, 
Paris, L’Harmattan, 2004, p.222. 
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retorna a casa da camucala abraçando a  mala. Quando a velha a abre surge o filho vivo 

e saudável. 

Entende-se deste modo também a relevância do tema da iniciação nas narrativas 

que trabalhámos. O homem negro-africano cumpre etapas sucessivas no contínuo que é 

a sua existência. A vida não começa com o nascimento, nem termina com a morte, ela é 

organizada numa cadeia em que cada elo tem uma missão a cumprir e onde a passagem 

de um estádio a outro é sempre objecto de preocupação e angústia. Para que esses 

processos se realizem, sem surpresas desagradáveis, é necessário cumprir um conjunto 

de regras precisas inerentes a cada um deles. Comecemos pelo nascimento. A criança 

que vai nascer traz consigo a herança do antepassado de quem incarnou, como tal, são-

lhe devidos os ritos que a introduzem na vida terrena. Durante a gestação outros ritos e 

interditos foram cumpridos, de modo a que a gravidez corresse bem e o bebé nascesse 

saudável: a mãe absteve-se de relações sexuais, não comeu determinados alimentos, 

protegeu-se de qualquer feitiçaria que lhe fosse dirigida113. O parto consubstancia um 

momento de alegria mas, também, de medo. Sabemos como a mortalidade infantil à 

nascença e pós-parto tem, em África, valores muito elevados, a que acresce a morte 

frequente da parturiente. 

Os espíritos protectores são invocados, desde logo o do antepassado que lhe deu 

origem, as miondonas,114 que agem como “Anjo da Guarda” durante a vida daquele ser. 

Ao nascituro será posto o nome115 somente após a cicatrização do umbigo, nome que irá 

                                                 

113 Sobre este assunto ver Óscar Ribas, Misoso – Literatura Tradicional Angolana - II Volume, Luanda, 
Tipografia Angolana, 1962, pp. 41 a 45. 
114 Óscar Ribas, Sunguilando, p. 208: “Miondona (ô), s. f. espírito tutelar”. 
115 Louis-Vincent Thomas et René Luneau, Idem, p. 31 : “ […] il place l’homme dans le groupe : il est 
alors l’indicateur qui permet de le reconnaître, le tableau qui le qualifie, le signe de sa situation, de son 
origine, de son activité, de ses rapports avec les autres.”  
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manter até à circuncisão, quando com novo nome será chamado pois, este será o 

momento da morte simbólica da criança e o seu renascimento como adulto. 

Os rituais iniciáticos da puberdade têm lugar em locais exteriores à aldeia, 

geralmente na floresta, em sítios só conhecidos pelos homens que orientam o processo. 

Os rapazes púberes são levados em grupo, acompanhados de homens que os orientarão 

nas provas qualificadoras. Além destes, vai o ancião que executa a circuncisão, bem 

como outros elementos que vão testar as capacidades de resistência, obediência e 

discrição daqueles jovens e prepará-los com ensinamentos, que vão do religioso ao 

social, passando pela educação sexual, bem como o acesso a normas tradicionais 

secretas, que reforçarão as suas posições como homens de pleno direito. 

Entendendo a iniciação como uma passagem de um estádio a outro observamos, 

para o conto “g”, a entrega da filha mais nova, do casal Sr. João e Srª. Maria, a um 

pretendente desconhecido. Após a transferência da autoridade, dos pais da jovem, para o 

marido, ele leva-a para longe “Para onde nos levará ele?”. É a inquietação do 

desconhecido, pressupomos que configure a caminhada para o local da iniciação “Após 

longo palmilhar, pararam, finalmente, diante de colossal embondeiro.”. Reforçando esta 

ideia surge-nos a apreciação das tias da cassule quando, de volta à aldeia “ […] 

relataram todo o mistério do embondeiro: a habitação sem portas […]” e o desespero da 

mãe, tal como as mães dos jovens iniciados que aguardam angustiadas o regresso dos 

filhos ausentes, quando não vê a filha chegar “- Aiuê, a minha filha, que já não volta! 

Aiuê, a minha cassule, que morreu! […]. 

No conto “a”, a Sr.ª. Peixarrão, o ente do mar, dirigindo-se ao Sr. João Pobrezinho 

da Pobreza pede que ele lhe leve o filho “ […] o nosso rapaz já está crescido. […] Trá-

lo amanhã.”. O pai do jovem mostra-se apreensivo com o que possa suceder ao filho 
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“[…], e não morrerá debaixo de água? Mas acabou sossegando: quem vai com a sereia, 

vivo continua.”116. O pai confia na protecção dada pela sereia. 

Abordámos a temática da iniciação no que se refere ao nascimento e à puberdade, 

surgindo, este tema, num outro momento de ruptura existencial: a morte. Para as 

culturas africanas, a morte é entendida como um rito de passagem para outra 

modalidade do ser e, é por isso que está relacionada com os ritos de iniciação, 

renascimento e ressurreição. A angústia da morte será pois a angústia da grande prova 

iniciática, que não é possível sem agonia e sem dor pois há uma morte, mesmo que 

simbólica e, por último, a ressurreição ritual do homem novo. 

 Se os processos anteriores prepararam o africano para um percurso de escolhas e 

decisões que vão definir o seu percurso terreno, o óbito será a possibilidade da entrada 

no mundo venerado dos antepassados e, de humano passar a espírito: “La mort devient 

alors la médiation de l’individuel vers le collectif considéré dans ce qu’il a de plus 

solide, la communauté des ancêtres.”.117 Assim podemos deduzir, no conto “b”, em que 

a Sr.ª. Joana, a segunda mulher do Sr. João, desrespeita a sepultura da primeira mulher, 

a Sr.ª. Maria, que tinha falecido e é avisada pelo Sr. João “ – Cuidado! Vê lá se te 

assombras!”, numa alusão ao facto da mulher morta já ter passado a espírito. 

De notar que, nos contos que estamos a analisar, as mortes ocorrem, na maior 

parte das vezes, em resultado do não cumprimento de interdições, sendo que a morte é o 

castigo para essa falta e uma das hipóteses para aquela situação de desordem. Para o 

africano a morte por causas naturais é rara, verificando-se esta ruptura por acção de 

forças sobrenaturais: “La mort physique, au contraire, ne peut être qu’une vengeance 

                                                 

116 O ente Sereia corresponde ao ente quimbundo das águas do mar, a Quianda. Este ente maravilhoso 
pode tomar qualquer aspecto, seja peixe, pessoa ou coisa e a sua aparição tanto pode ser de bom ou mau 
augúrio.  
117 Louis-Vincent Thomas et René Luneau, Idem, p. 251. 
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des dieux, à moins qu’elle ne résulte des maléfices d’un sorcier, voire d’un magicien ou 

du comportement délictueux de la victime ; […]”.118 

Como exposto, em capítulo anterior, o homem negro-africano não se movimenta 

num quadro individualista, antes porém, a sua existência é um elemento na engrenagem 

social da qual depende e com a qual, por outro lado, se articula. Toda e qualquer 

desordem pessoal vai destabilizar o edifício relacional do grupo ou mesmo da etnia. No 

sentido de obviar conflitos, existem regras convencionadas tradicionalmente que 

balizam comportamentos e práticas sociais, sem as quais uma ruptura pessoal, ou da 

comunidade, seria inevitável. Estas normas conformam o tema da interdição.  

A interdição assume em África um papel normativo profundamente persecutório. 

Considerando os interditos como um conjunto de normas, transmitido de geração em 

geração, que regem as sociedades e os homens, verifica-se quão difícil se torna separar 

o campo religioso do social, pois ambos se conjugam num objectivo comum, tal como 

nos alertam Louis-Vincent Thomas e René Luneau, na obra que temos vindo a citar: 

“Les liens entre religion et société restent étroits.” Para ainda referirem : 

 

[…] sa tache première est de réorganiser (ou de maintenir) l’équilibre des forces afin 
d’affirmer la prépondérance de l’ordre métaphysique, moral et social, condition 
essentielle de la permanence du groupe et de son éventuelle promotion.119 

 

Temos, então uma enorme abrangência do conceito, que vai do alimentar ao 

religioso e social incluindo, neste último, a vertente familiar. 

Do nosso estudo dos contos, destacámos este tema em sete narrativas: os contos 

“a”, “b”, “d”, “g”, “i”, “l”, e “m” cobrindo o campo semântico da economia de 

                                                 

118 Idem, p. 253. 
119Louis-Vincente Thomas et René Luneau, Idem, p.267. 
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subsistência em “a”; a religião tradicional em quatro: “a”, “b”, “g”, “i” e a família 

tradicional em cinco: “a”, “d”, “i”, “l”, “m”. No que se refere à economia de 

subsistência, este tema aparece no conto “a” onde o pescador Sr. João Pobrezinho da 

Pobreza não cumpre os interditos impostos pela sereia “Mas não digas nada à tua 

mulher. Desta conversa, pi!” e conta à mulher porque a pesca tem sido abundante 

 “- Nunca te disse nada. Mas esta fartura de peixe […], quem no-la tem dado é a senhora 

Peixarrão de Matumbo ã Dala”. Sofrendo as consequências da quebra do interdito o 

pescador é castigado pela sereia “De mim nada mais esperes!” e “O peixe, como que 

proibido, evitava a tarrafa do amaldiçoado pescador.”.  

Já no conto “l” é a jovem mulher que quer mostrar ao marido uma capacidade de 

trabalho que não possui, desculpando-se com o facto de ter de tomar conta do filho 

“Ainda se não tivesse a criança, já não perdia tempo em a lavar, dar-lhe de comer, fazê-

la calar quando chora! Sem estes cuidados trabalhava muito mais!”, deixando que um 

ente, o Passarão, o faça por ela, passando uma responsabilidade que era sua a um 

desconhecido “Ê senhora Domingas, dá-me o teu filho, eu tomo conta dele […], mas 

com uma advertência “Mas cuidado, não digas nada disto a ninguém!”. A Sr.ª. 

Domingas não resiste a contar ao marido a razão do sucesso do seu trabalho “Mas não 

digas nada, só a ti estou contando esta conversa! Foi ele mesmo que mo pediu.”. 

Quando pede o filho de volta o Passarão devolve-o aos pedaços, castigando-a pelo facto 

de não ter guardado segredo.  

No campo semântico da religião tradicional, o tema da interdição aparece em 

primeiro lugar nos contos “b” e “g”. Para “b” é quebrado o interdito quando a segunda 

mulher desrespeita a memória e a sepultura da primeira esposa “Aí, coloca o gral em 

cima da sepultura, põe-se a pilar as macocas.”, e a morta avisa-a, cantando “Tu, que 
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queres pilar / vai mas é pilar para o morro, / que um dia ressuscito”. A senhora Joana, 

embora sabendo que estava a infringir uma norma “Pilo mas olhando para os lados! – e 

relanceava a vista, tanto para a direita como para a esquerda.”, não considera a 

advertência e é castigada com a morte “Lentamente, molemente, ela, o quino, o 

mussalo, a quinda com as macocas, tudo se foi afundando, afundando…”. 

Quanto ao conto “g”, nele é explorada a interdição do incesto, mesmo que não 

consumado mas, simplesmente, desejado. Um casal tinha três filhas em idade de casar e 

o pai, de uma forma discreta, afastava os pretendentes fingindo-se admirado com a 

desistência destes e fazendo-se desentendido sobre a frase dita pelos rapazes quando se 

despediam “Por carne que não comas, não persigas o lobo”. Teimando em não perceber 

o que estava a acontecer, ele e a mulher vão colocar a questão ao soba que lhes responde 

dizendo que ele deve autorizar os namoros das filhas, finalizando a conversa com 

“Primeiro, tu senhor João: esta conversa quer dizer que um pai não pode casar com a 

sua filha. Para o pai, a filha é como carne de quijila120. Se uma fera a levar, para que há-

de o dono perseguir o animal?”. 

 Ainda neste tema mas, em relação à família tradicional, o interdito é apontado 

como tema de segunda importância nos contos “i”, “l” e “m”. No conto “i”, a Sr.ª. 

Maria, no desejo de ter filhos, concorda com as condições propostas pela sereia no 

sentido de a tornar fértil “Querias um filho, agora to dei. Estás grávida. Mas não contes 

nada ao teu marido.”. A criança nasce, é uma menina e a sereia aparece à mãe, dizendo-

lhe que o seu nome deverá ser “Pergunta sempre”121 e que, quando ela tiver idade de 

casar, lhe dirá os interditos que deve honrar. Tudo corre bem até que, com a menina 

                                                 

120 Óscar Ribas, Idem, p. 215: Quijila, s. f. Regime. Dieta. Abstinência. Privação da prática de certos 
actos. Proibição de iguarias ou práticas imposta pela religião, tradição ou lei. 
121 A sereia funciona como a “fada madrinha”: dá o nome e a protecção mas impõe restrições. 



 

– 73 –  

“Pergunta sempre” já crescida e em idade de namorar, aparece a sereia propondo as 

quijilas a cumprir “Então, vou dar já as quijilas dela. Ouve: o homem que casa com ela 

precisa aceitar as quijilas dela; se falta, os dois morrem. A senhora “Pergunta sempre”, 

para fazer uma coisa, pergunta ainda. E até o homem lhe não responder, ela espera 

sempre.”. A Sr.ª. Maria não percebendo quão difícil seria cumprir o contrato e as 

consequências nefastas em não o fazer, concorda com a sereia. Ora, o marido da 

senhora “Pergunta sempre” impaciente, quebra o interdito e a sereia executa o castigo, 

levando-os para o fundo da nascente “Lentamente, o chão foi-se afundando, mais ela, 

mais o marido, mais a casa. E uma lagoa cobriu o local.”.  

Para a narrativa “l” ocorre transgressão do interdito no caso do não cumprimento, 

por parte da Sr.ª. Domingas, do acordo com o Passarão, em vista a este a ajudar a tomar 

conta do filho, enquanto ela trabalhava na lavra. Porém, esse pacto “Mas cuidado, não 

digas nada disto a ninguém!”, foi quebrado quando a Sr.ª. Domingas confidenciou ao 

marido o sucedido “ […], a senhora Domingas narrou-lhe os acontecimentos ocorridos 

[…]” e o castigo é executado: “ […] a pena matou a criança!”. 

Quanto ao conto “m”, a interdição coloca-se quando a jovem “Saiu de Deus”, 

acompanhada pelo irmão, foge do soba, que a queria para mulher. Surge um rapaz que a 

seduz, dizendo-lhe que os leva para outra terra e, assim, os protegerá da perseguição do 

soba. Porém, nunca chegam a essa terra prometida e o rapaz, a quem ela tinha confiado 

a segurança do irmão e a dela própria, tenta violá-la “Depois, numa ofuscação de 

pensamento, tentou abusar de “Saiu de Deus.”. 

Da análise do nosso corpus verificámos a existência de temas recorrentes, 

nomeadamente o da alimentação. Esta temática prevalece, na maioria dos contos, ligada 

ao problema da escassez de alimentos, situação que configura quadros de ruptura 
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familiar originando o abandono do lar e a aventura no desconhecido, como no conto 

“m” “Nessa época atravessava-se uma calamidade de fome”; “Mas ele, infatigável […], 

diariamente percorria […], a vastidão daquelas brenhas.”; “O mau passadio, no entanto, 

não fez esperar os seus perniciosos efeitos.”; “A escassez de alimentos continuava 

apertando.”; “Certa vez, indo para bandas diferentes, Mussuala foi parar a uma clareira, 

num sítio onde não havia erva e que lhe era de tal modo desconhecida, que se 

surpreendeu de ali ver pássaros”. 

 A alimentação122, como suporte de vida, é uma preocupação do quotidiano e a 

sua falta, que pode redundar em fome severa, obriga a esforços e sacrifícios sem limite. 

A escassez de provisões passa a ser um problema e traduz uma situação de pobreza. 

Para o africano a pobreza liga-se, prioritariamente, à falta de comida e não a bens 

domésticos, roupa ou outros. Assim, a abundância de víveres é um fenómeno de 

compensação para a falta real. 

 Por outro lado, observámos que a comida encerra um significado abrangente, 

seja o de nutrição, o de festa ou, como símbolo da relação homem/mulher. Não há 

alegria nem vontade de convívio social em situações de fome ou, de tal falta, que leve 

ao racionamento das reservas alimentares o que não permite que se gastem em 

comemorações os bens essenciais. 

De salientar que este tema abrange, também, um outro aspecto no âmbito do 

social: a procura ou manutenção das provisões reparte-se, de uma forma definida, pelos 

dois sexos: às mulheres cabe o cultivo das lavras, conto “m” “Nem mesmo a mulher 

                                                 

122 Henrique Galvão e Carlos Selvagem, Idem, p. 220: “É pobre a alimentação dos indígenas: pobre em 
qualidade e, por regra, em quantidade também.”. 
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conseguia algo da lavoura” e a recolecção; aos homens destina-se a preparação dos 

campos, a caça e a pesca123, conto “a”, “Embora pescador, pouco colhia do mar, […]. 

No que se refere à fartura, ou à falta dela, identificámos esta questão nos contos 

“a” e “c”. Em “a”, o Sr. João Pobrezinho da Pobreza vê-se a braços com um problema 

pois não consegue pescar para prover o sustento da família, a sua resolução irá passar 

pela intervenção da sereia que, com os seus poderes mágicos, lhe proporcionará fartas 

pescarias e, assim, o pescador verá a sua vida melhorar substancialmente e o seu 

estatuto social sofrer um forte incremento. 

 Para o conto “c”, é a fome que desencadeia toda a trama do conto. Uma fome 

prolongada que gera um quadro tão grave que vai obrigar os pais a decidirem comer os 

próprios filhos. Esta narrativa denota a enorme preocupação dos grupos em se 

abastecerem, assim como o terrível espectro do canibalismo, que se afigura como única 

solução para um estado terminal de inanição, tal é a decisão dos amigos Sexa e 

Gulungo, quando este último pergunta a opinião do Sexa “Comida não há, e as nossas 

mulheres já se queixaram. Para não morrermos só de fome, pensei em comermos os 

nossos filhos: um dia matamos de um; no outro dia matamos do outro. Que dizes? – 

Muito bem, tio. O conselho é mesmo bom.”. 

Percebe-se quão terrível é a escolha entre a eliminação dos filhos e a própria 

sobrevivência, o que configura um tal estado de alienação que conduz o Homem à 

animalidade. É esta inversão de comportamentos que leva os amigos Sexa e Gulungo a 

não hesitarem em alimentar-se dos seus filhos. 

                                                 

123 Armando Castro, O Sistema Colonial Português em África (Meados do Século XX), Lisboa, Caminho, 
1978, p. 178: “Os homens lavram as terras, pescam, caçam, fabricam instrumentos, realizam as tarefas 
que exigem um maior esforço físico, enquanto as mulheres se encarregam dos trabalhos que exigem uma 
paciência maior: semear, limpar as ervas daninhas das terras cultivadas, fazer as colheitas.” 
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Pelo contrário, quando a comida é abundante permite que se partilhe com 

familiares e amigos, numa demonstração de franca hospitalidade, como se infere do 

conto “g” “[…] vamos arranjar muita comida e convidamo-los depois a cá virem 

comer”; “A comida era farta.”; “Carne, eram três qualidades. Bombos, jinguba, 

batata-doce, tudo tiveram com fartura.”. No conto “n”, a alegria pelo nascimento de 

uma menina vai ser pretexto para uma festa de família, onde a fartura de comida e 

bebida124 demonstram a satisfação de todos pelo feliz acontecimento “Que satisfação 

para todos.”; “Em manifestação de regozijo, come-se à farta, bebe-se à farta.”.  

Referimos ainda, a simbologia da comida no que respeita ao relacionamento entre 

o homem e a mulher. A refeição simboliza a partilha e, ao mesmo tempo, a 

responsabilidade comum no objectivo primário da comunidade: a manutenção de um 

grupo saudável e forte: “L’éssence de la nourriture est la force vitale, dautant plus 

énergique et efficace qu’elle se rapproche de la force vitale de Dieu”125 Se ao homem 

compete o aprovisionamento da carne e do peixe, é a mulher que cultiva os legumes e 

faz a comida. Cozinhar é um acto de enorme importância nestas sociedades, comparável 

ao de dar à luz, pois se o nascimento de uma criança enriquece a comunidade, o seu 

desenvolvimento e bem-estar vai depender da forma como a mãe a vai alimentar. 

Decorrente do natural desenvolvimento pessoal surge o tema do casamento em 

oito dos treze contos. O casamento em África é, antes de mais, um contrato celebrado 

entre famílias que garante a continuidade e o poder das linhagens. Como referido, em 

local oportuno, a família representa o elemento central em toda a estrutura social 

                                                 

124 No que se refere à explicação de elementos sobre a culinária e bebidas angolanas, sejam os 
ingredientes, sejam as formas de preparação, consulte-se Óscar Ribas, Misoso – II Volume, pp. 81 a 103. 
125 Louis-Vincent Thomas et René Luneau, Idem, p. 96. 
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africana, daí a importância da solidez de uma relação, que nem sempre se baseia no 

amor, visto que é o colectivo que se considera importante e não o individual. 

Refractando a ideia que expusemos, quanto à negociação entre as famílias e a 

importância dos respectivos pais na escolha do cônjuge temos, no conto “a”, o diálogo 

entre a Sr.ª. Peixarrão e o Sr. João Pobrezinho da Pobreza, no qual a primeira pede em 

casamento, para a filha, o filho que a Sr.ª. Maria, mulher do Sr. João Pobrezinho da 

Pobreza, irá ter “ […], dá-mo para genro, com a minha filha case mais tarde” e a 

resposta do segundo, firmando o contrato “- Sim, aceito, Sr.ª.”; ou no conto “j”, em que 

o pretendente questiona a aceitação do seu pedido de casamento por parte da jovem e a 

resposta do futuro sogro “Mas elas não mandam nada. Quem manda somos nós, os 

pais!” e no conto “n” a conversa entre o casal, pais de um rapaz em idade casadoira 

“Vamos-lhe arranjar uma mulher, […]”. 

À semelhança do que acontecia, nestas sociedades tradicionais, também os 

costumes conservadores portugueses aqui estão representados, no conto “a” “Que 

satisfação para o senhor Rei! Mandando chamar a filha, deu-a em casamento a João 

Filho.”, bem como no conto “d” em que “E o senhor Rei, em cumprimento de sua 

palavra, faz casar a filha com o rapaz, […]. 

Como garantia do vínculo matrimonial, o noivo cumpre o tradicional 

alembamento,126 que constitui não o pagamento de um dote ou a compra da mulher, mas 

que funciona como uma indemnização à família da futura esposa, pela perda do trabalho 

que ela produziria, conto “n” […] uma calumba boa, trabalhadora […]”, pois é a ela que 

compete o cultivo das terras e o aprovisionamento da água, bem como pelos filhos que 

                                                 

126 Óscar Ribas, Uanga (Feitiço), Luanda, União dos Escritores Angolanos, 1985, pp.55/56: “Para a 
sociedade negra, o alembamento exprime um alto significado: representa o valor do homem, o grau de 
estima votado à mulher. Por ele, o pretendente mostra a sua capacidade de trabalho, atesta os recursos de 
que dispõe. Fruto organizado em mais de um ano, requer muito trabalho, muitas economias.”  
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irão enriquecer uma outra família, no mesmo conto “Mas são os filhos que fazem o 

dinheiro, nos ajudam em casa e na lavra […]”. 

 Representativo deste costume temos, no conto “g” “- O alembamento – inteirou o 

Sr. João – é como de costume: para a mãe, dê um pano, uma cinta, uma esteira, um 

cachimbo, tabaco e uma enxada; para a mulher, um pano; e para a família, cinco mil 

réis, uma garrafa de aguardente e uma cabaça de maluvo de palmeira.”; no conto “j” é o 

marido que pede à mulher para pagar o alembamento da segunda esposa “Agora quero 

que me dês trinta mil réis para o alembamento.” ou, no conto “l” “Mais um tempo, as 

mesmas portadoras conduziram o alembamento. Também concedido pelos pais dele. 

Levaram a quitanda. Levaram a cinta. Levaram a enxada. Levaram a foice. Levaram os 

panos. Levaram o lenço. Levaram o pano interior. Levaram um peixe-mutamba inteiro. 

Levaram o maluvo. E, no fundo da quinda, o dinheiro.”. 

Ligado ao casamento está o tema da fertilidade. Como vimos, em capítulo 

anterior, ser mãe é a realização máxima da mulher africana, que tudo fará para a 

concretizar. A dificuldade em conceber ou, mesmo, a impossibilidade de gerar uma 

prole extensa, funciona como um anátema sobre as mulheres e é razão suficiente para 

que o homem tome uma outra mulher como esposa. Mulher sem filhos não cumpre 

plenamente o seu papel na sociedade e é motivo de pena mas, também, de um certo 

desdém dentro da comunidade, pois é vista como um ser incompleto. Esta temática 

surge, amiúde, nas narrativas orais, reforçando o papel da mulher como garante da 

existência do grupo. 

Como exemplo do que foi referido, apontamos o conto “i” em que, o Sr. João e a 

Sr.ª. Maria viviam juntos há muito tempo e não tinham filhos, facto que a Sr.ª. Maria 

lamentava com tristeza “Viver assim, sem filhos, só nós os dois, hum-hum! Mas porquê 



 

– 79 –  

não tenho filho como as outras? Não tenho o que elas têm?”, na mesma linha de 

apreciação surge o conto “j” em que, pelo facto da Sr.ª. Maria não conceber, os amigos 

do Sr. João o aconselhavam a procurar outra mulher. Ele assim fez e comunicou-o à 

mulher, após esta lhe perguntar o que o preocupava “Que tens mesmo? […].”, ao que 

ele responde “ [...]: a conversa por falta de filhos! Já vivemos há bastantes anos, e nada! 

[…] Arranjei mais outra mulher.”. 

Lembremo-nos que a riqueza do africano consiste numa família numerosa, que lhe 

proporcionará a mão-de-obra necessária ao trabalho das lavras o que, por sua vez, lhe 

permitirá acumular excedentes utilizáveis na troca ou aquisição de bens que o farão 

ascender socialmente.127. 

 Como já tivemos ocasião de referir, a infertilidade é causa de graves problemas 

para os casais africanos, com destaque para a posição da mulher, tanto ao nível da 

família como da comunidade. Sente-se proscrita e inútil e, muitas vezes, a culpa da 

situação é-lhe imputada por inteiro. Daí que a escolha, pelo marido, de novas mulheres 

com o intuito de procriarem, seja uma questão incontornável. Porém, não é só a 

infertilidade a causa da bigamia ou da poligamia. A obtenção de braços de trabalho para 

as lavras e os interditos sexuais são razões para a procura de outras mulheres. Em África 

a agricultura é feita predominantemente pelas mulheres que cuidam dos campos, 

primeiramente dos pertencentes à família parental e, depois de casadas, das lavras dos 

maridos. Em relação aos interditos sexuais serão, porventura, o período de continência 

                                                 

127 Claude Lévi-Strauss, As Estruturas Elementares do Parentesco, Petrópolis, Vozes, 1976, pp. 72/73: “È 
impossível abordar o estudo das proibições do casamento se não nos penetrarmos, desde o princípio, do 
sentimento concreto de que os fatos desse tipo não apresentam nenhum carácter excepcional, mas 
constituem uma aplicação particular, a um domínio dado, de princípios e métodos encontrados todas as 
vezes que a existência física ou espiritual do grupo está em jogo. Não são apenas as mulheres cuja 
distribuição o grupo controla, mas também todo um conjunto de valores, dos quais o mais facilmente 
observável é o alimento. Ora, o alimento não é somente um outro bem, é sem dúvida o mais essencial”. 
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sexual após os partos a razão fundamental da procura de uma outra mulher. A interdição 

de relações sexuais impostas após o nascimento dos filhos leva que muitos casais se 

mantenham afastados durante largos períodos de tempo, que podem durar até três ou 

mais anos, o tempo durante o qual a mulher amamenta. Percebe-se que a amamentação 

se prolongue o mais possível pois está garantida a alimentação da criança, o que uma 

nova gravidez iria pôr em risco. Ora, os intervalos prolongados entre uma gravidez e 

outra levam a que a mulher esgote a sua capacidade fértil concebendo poucos filhos. A 

solução para este problema está na procura de várias mulheres, para um só homem.  

Demonstrativo do que acabámos de abordar, encontramos o conto “b” “O senhor 

João tinha duas mulheres: a senhora Maria e a senhora Joana”; no conto “e”, o narrador 

explicita a situação ao dizer que eram rivais “A senhora Maria e a senhora Joana eram 

rivais. A mais antiga – a mãe-a-cota – era a senhora Maria.”; no conto “n”, o marido 

embora tenha apreço e estima pela mulher, como demonstra tratando-a por “Mana”, o 

que equivale a considerá-la como parente, pretende mais filhos e informa-a da decisão: 

“- Mana – começou –, vou-te procurar outra”. No que se refere à narrativa “j”, o Sr. 

João, casado há alguns anos com a Srª. Maria e, não tendo filhos, procura outra mulher 

para ver de quem era o problema da infertilidade “Já vivemos há bastantes anos, e nada! 

De nós os dois, não sei quem é o baco: se sou eu, se és tu. Arranjei mais outra mulher.”. 

Quanto ao conto “l”, a questão da poligamia prende-se com o desejo de obtenção de 

mais elementos para o trabalho dos campos e consequente cúmulo de excedentes que se 

podem transaccionar. Embora o casal já tivesse filhos o marido, seguindo o conselho 

dos amigos “- Xê: não nos vês com bastantes lavras? Quantas mais mulheres, mais 

lavras, mais comida, mais dinheiro.”, comunica à Srª. Domingas que irá procurar uma 

outra esposa, explicando-lhe a razão “- Sabes? – abriu-se com a consorte. – Vou 
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procurar mais outra mulher. Com mais outra aumento a minha lavra, arranjo mais 

dinheiro. Não fiques só com ciúmes, vais-te dar bem com a outra. Não estás a ver os 

outros homens, mamãe, como estão bem?”. 

Temos, então, associado a esta convivência entre várias mulheres de um só 

homem um outro elemento: o ciúme. O conto “n” retrata uma situação de ciúme 

extremo. Um homem toma uma segunda mulher como esposa e a primeira enfurecida 

resolve matar a filha desta porém, estando as duas crianças a dormir no mesmo quarto, 

engana-se e mata a própria filha. Esquarteja o cadáver para melhor se desembaraçar dele 

e pendura, numa árvore, um saco com a cabeça da infeliz. Um pássaro então canta “Era 

muito o ciúme, muito o ciúme, muito o ciúme, […]. Após reunião de família onde foi 

deslindado o acontecido, a mãe da assassina diz “- Viste quê fizeste com esse teu ciúme 

podre?”. 

Abordámos os temas do Casamento, da Fertilidade e da Poligamia e percebemos a 

sua importância no contexto comunitário mas agora influenciado pela ordem social de 

aculturação urbana, que não se pode desligar do núcleo primordial que é a família. A 

família extensa, colaborante e solidária num objectivo comum que é a sobrevivência da 

própria comunidade.  

Se o fenómeno da poligamia é tradicionalmente bem aceite, as questões do 

relacionamento entre as várias mulheres, do homem polígamo, no que se refere à 

convivência com os filhos umas das outras, já é mais problemático. A rivalidade parece 

ser o denominador comum nas relações femininas e os filhos são as vítimas 

privilegiadas. 

É neste campo que se podem abordar as situações de malvadez e, mesmo, de 

crueldade exemplificadas nos contos “e”, “j” e “n”. 
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No conto “e”, a Srª. Maria era a primeira mulher do Sr. Bequele de quem tinha um 

filho e a Srª. Joana era a segunda mulher e, também, tinha filhos. Porém, a Sr.ª Joana 

tinha inveja da primeira esposa e resolve vingar-se no bebé daquela. Mostrando-se 

gentil pede-lhe a criança para tomar conta, ao que a outra acede. De posse do menino 

introduz-lhe um bicho na moleirinha: “Mas, por malvadez, tão-sòmente para o marido 

se desgostar da outra, põe-lhe um mourão na moleirinha.”, provocando a morte da 

criança. 

Para a narrativa “j”, a rivalidade das duas mulheres do Sr. João prende-se com a 

infertilidade da primeira mulher, o que o leva a tomar a Srª. Domingas como segunda 

esposa. Quando a Srª. Domingas dá à luz a sua primeira criança é assistida no parto pela 

mãe-a-cota que, cruelmente asfixia o bebé e o substitui por um bandolim “Mas a mãe-a-

cota, logo apertando as narinas ao recém-nascido, malvadamente o matou. Após o 

ocultar por baixo do leito, em seu lugar colocou uma cambanza.”. 

Já no conto “n” a questão surge quando, num casal que já tinha uma filha, o 

marido entende que uma nova gravidez da mulher tardava em acontecer e resolve 

arranjar outra esposa. Assim acontece e a bigamia é combinada entre os três. Entretanto, 

a mãe-a-dengue engravida e tem uma menina, mantendo a relação cordial com a mãe-a-

cota. Porém, surge nova gravidez da segunda mulher e o nascimento de um rapaz, o que 

torna o homem muito feliz. A primeira mulher não vê com bons olhos esta nova 

situação e vinga-se da rival matando-lhe a filha, a quem espeta com um ferro em brasa. 

Mas quem ela assassina não é a enteada, mas é a própria filha, que dormia no lugar 

destinado à outra criança “Uma noite, impelida pelo ódio, lança mais carvão no brasido 

que ardia no quarto, um ferro põe a aquecer. Quando o vê rubro dirige-se para a cama, 
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alucinadamente o espeta na criança que dormia atrás. De manhã, quando tencionava 

desfazer-se do cadáver, verifica que matara, não a enteada, mas a sua própria filha.”. 

 O espaço, onde se movimentam estas comunidades, é extremamente difícil e 

muitas vezes perigoso. Existem armadilhas a ultrapassar, a segurança pessoal e do 

grupo, bem como os seus haveres estão, frequentemente, sob forte ameaça. A 

inteligência é uma qualidade repetidamente apontada como factor de mais-valia. A 

inteligência a que nos referimos não é conceptual, abstracta, mas sim assente no saber 

empírico, na prática. É uma inteligência em acção. Deste modo, o espírito ladino 

conjuga a esperteza, a argúcia ou mesmo a malícia ou o ludíbrio, que se demonstram 

imprescindíveis para a defesa. A esperteza é condição necessária para a sobrevivência 

em meio hostil, onde não é possível perder tempo com planos ou conjecturas, pois 

pressupõe uma resposta rápida e eficaz, enganando ou mesmo eliminando o outro.  

No que se refere a esta temática, verificámos ser a esperteza a figurar como 

primeira qualidade nos contos “c”, “f”, e “h”. Para “c” em ordem ao campo semântico 

da economia de subsistência e nos outros dois contos em relação à família tradicional. 

Assim, na narrativa “c”, os amigos Sexa e Gulungo viviam sem trabalhar e 

alimentavam-se e às respectivas famílias, roubando as lavras dos vizinhos “Viviam de 

pilhagem, assaltando as lavras alheias”. Vendo-se numa situação problemática, pois a 

comida era pouca, o Gulungo propõe ao Sexa comerem, alternadamente, os filhos de 

uma e outra família e dizerem às mulheres que essa ordem tinha vindo do soba sendo, 

portanto para cumprir. O pacto parece ser consensual porém, com a desculpa de que a 

ideia tinha partido do Tio Gulunga “Mas primeiro começamos pelos seus filhos, foi o 

quem saiu com a conversa”, foram-se alimentando dos filhos deste e, quando todos os 

filhos do Tio já tinham sido comidos era chegada a vez dos filhos do Sexa. O Sexa 
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usando a sua esperteza matreira foge com os filhos ficando, deste modo, com eles vivos. 

De realçar que esta qualidade permite ao elemento mais fraco vencer o mais forte bem 

como, um pormenor importante, ser o mais novo a ludibriar o mais velho, a quem devia 

respeito. 

Para o conto “f” é a esperteza que permite ao Sr. Lobo enganar o Sr. Cão e manter 

a sepultura da mãe em segredo. 

Exemplificando a temática da esperteza, em relação ao campo semântico do poder 

tradicional, surge o conto “h” em que o mais fraco e vulnerável sai vencedor do 

confronto com o maior ou o mais poderoso. O “João Pobrezinho da pobreza, que o 

pobre é amigo de Deus” era o único varão nascido numa aldeia onde só nasciam 

mulheres. Quando o soba toma conhecimento da sua existência ordena que o matem, 

porém, os pais subornam os elementos que o procuravam e conseguem que ele escape à 

morte, fugindo para longe. O soba não desiste e, sabendo do local onde ele se 

encontrava cerca-o mas não consegue liquidá-lo, pois o Sr. “João Pobrezinho da 

pobreza, que o pobre é amigo de Deus” possuía poderes extraordinários que confessou à 

mulher “- É no cabelo da nuca e na moquinha que está guardada.”. Embora a mulher o 

tenha traído, ele recupera esses poderes, de que se serve para vencer o soba. 

Para o mesmo tema da esperteza e cobrindo o campo semântico do poder, neste 

caso o da Igreja Católica, aparece o conto “d”, que a enaltece como segunda qualidade. 

O jovem que desejava casar com a irmã, coloca a questão aos pais que, não 

concordando com a vontade do filho lhe dizem para ir perguntar ao Padre. O rapaz 

assim faz mas o Padre como não consegue responder-lhe remete-o ao Cónego e, 

sucessivamente, a hierarquia da Igreja Católica, do Padre ao Bispo lhe recomendam o 

elemento mais importante, até chegar ao Papa. O Santo Padre autoriza o casamento sob 
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a condição de, quando um membro do casal morrer o outro dever ser enterrado vivo. O 

rapaz concorda e casam. A mulher morre e ele é enterrado vivo mas, como é muito 

esperto, vai provido de umas flores que sabe terem poderes milagrosos e a capacidade 

de o ressuscitar. Passando as flores pelo nariz, primeiro da mulher e depois dele, e 

implorando a ajuda de Deus “Ajuda-me, Senhor” ambos ressuscitam. Ainda no campo 

de poder mas, no que respeita ao poder régio, aparece a esperteza como segunda 

qualidade no conto “h”, será o rei de Portugal o depositário da moquinha mágica que 

salvará o herói, ajudado pelos animais “andorinha”, que está no alto e tudo vê e “rato”, 

um animal esperto, ágil, matreiro. 

 Se os temas que temos vindo a tratar aparecem neste ou naquele conto, o tema da 

aculturação encontra-se refractado em todos eles. Assim, para as treze narrativas 

trabalhadas, esta temática abrange todos os campos semânticos embora, com notória 

relevância, os respeitantes à Economia, à Família e à Religião. Tal poderá ser explicado 

pelo facto de serem nestes contextos que ocorreram os maiores contributos na 

transformação das estruturas sociológicas existentes em África. Vemos, então, um 

léxico aculturado que convive com segurança com as falas africanas, num registo sem 

tibiezas, de que iremos destacar os elementos que, a nosso ver, melhor traduzem esta 

ideia. Desde logo, o facto de ter sido usado o suporte da escrita que, como tivemos 

ocasião de referir, não é da tradição africana. Por outro lado, a patronímica128 usada 

apropria-se de nomes bem portugueses, como: Maria, contos: “a”, “b”, “d”, “e”, “g”, 

“i”, “j”, “l” e “n”; Domingas, nos contos “j” e “l”; Joana para as narrativas “b” e “e”; 

João, que é utilizado nos contos “a”, “b”, “d”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l” e”n”.  

                                                 

128 Sobre a problemática da aposição do nome a uma criança veja-se: Óscar Ribas, Misoso- II Volume, pp. 
29 a 77. 
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Como oportunamente referimos, um importante factor de aculturação, em África, 

foi a introdução da moeda. O uso da moeda, como sustentáculo de uma economia de 

mercado, vai transformar o sistema de trocas tradicional e, assim, o dinheiro tornar-se-á 

o meio de pagamento de bens e objectos vindos da Europa e, rapidamente, fará parte das 

transacções entre os africanos que o usam a par com as mercadorias tradicionais de 

troca. Exemplificando o que expusemos temos, no conto “a”, a necessidade que o Sr. 

João tem de dinheiro para comprar os dois objectos pedidos pela Sr.ª. Peixarrão “Com o 

seu dinheiro comprarás o tabuleiro e a toalha”. Tanto um como o outro não faziam parte 

dos objectos de uso africano, talvez por isso o Sr. João os tenha que adquirir “E com o 

dinheiro apurado comprou os objectos solicitados.”.  

Já na narrativa “i” figura o hábito dos acompanhantes da noiva atirarem moedas 

para o chão, moedas que eram igualmente dinheiro da monarquia “E nas encruzilhadas 

dos caminhos, as acompanhantes da dianteira iam lançando moedas de 5 e 10 réis, logo 

apanhadas pelas de trás.”.  

A questão monetária surge, nos contos “g”, “j”, “l”, “m” e “n”, inerente a um 

costume tradicional africano, estamo-nos a referir ao pagamento do alembamento. 

Poder-se-á dizer que o alembamento sofreu uma aculturação, aproximando-se do dote 

europeu. No conto “g”, o Sr. João explica ao pretendente da filha o que deve oferecer 

como alembamento “- O alembamento – inteirou o Sr. João – é como de costume: para 

a mãe, dê um pano, uma cinta, uma esteira, um cachimbo, tabaco e uma enxada; para a 

mulher, um pano; e para a família, cinco mil réis, uma garrafa de aguardente e uma 

cabaça de maluvo de palmeira.”. Notemos o facto de o dinheiro pedido ser na moeda 

corrente da monarquia, o que nos parece natural visto que a narradora Rita Manuel é 
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uma “sexagenária de Luanda” tendo, portanto, coexistido com a circulação daquela 

moeda.  

Quanto ao conto “j”, nele é abordada a mesma temática. O Sr. João, tendo 

decidido tomar uma segunda esposa, pede à Sr.ª. Maria, a mulher com quem estava 

casado, o dinheiro para o pagamento do alembamento “- Foi por isso mesmo que 

procurei uma outra… Agora quero que me dês trinta mil réis para o alembamento.”. 

Temos, uma vez mais, o pagamento de um contrato tradicional africano com dinheiro 

europeu. 

Relativamente à narrativa “l”, o dinheiro faz parte do próprio conjunto de 

presentes que compõem o alembamento, entregue por duas respeitáveis portadoras, aos 

pais da rapariga “Levaram a quitanda. Levaram a cinta. Levaram a enxada. Levaram a 

foice. Levaram os panos. Levaram o lenço. Levaram o pano interior. Levaram um 

peixe-mutamba inteiro. Levaram o maluvo. E, no fundo da quinda, o dinheiro.” 

Quanto ao conto “m”, o Sr. “Quem quer” desejando casar com a jovem “Saiu de 

Deus”, vai cumprir as normas previstas para a confirmação desse desejo e entrega o 

dote à mãe adoptiva de “Saiu de Deus” “Na verdade trazia o dote prometido: Era uma 

peça de zuarte. Era um garrafão de aguardente. Era um garrafão de vinho. Era dinheiro. 

Bastante dinheiro: 600$00!”. Neste caso, a quantia paga é em moeda portuguesa da 

República.  

No conto “n”, o Sr. João e a Sr.ª. Maria negoceiam o casamento do filho com uma 

jovem filha de uns amigos. Para mostrar o apreço em que têm a noiva procuram arranjar 

o alembamento segundo a tradição “Enquanto ele ia à mata abastecer-se de maluvo, 

com que encheu duas grandes cabaças, ela obtinha: o pano com que a mãe da pequena a 

cobriu em criança; a cinta com que a cingiu durante a gravidez; a esteira onde a criou; o 
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cachimbo com que, em vigílias de doença, permaneceu junto dela; o tabaco que 

queimou nessas ocasiões; a enxada com que lavrou a sua alimentação; a catana com que 

cortou a lenha para lhe cozinhar; um peixe-mutamba grande.”. Com tudo já tratado o Sr. 

João e a Sr.ª. Maria enviam aos pais da jovem, com quem negociaram o casamento do 

filho, o respectivo alembamento. A mãe, curiosa, vai espreitar o que lhe trazem “Hum, 

hum! Boa quinda, com todas as coisas, as cabaças com sua tampa de vintém e, no meio 

delas, um montinho de dinheiro! Rápido contou-o. Três mil e seiscentos réis!”.  

Outro campo semântico abordado é o da Igreja Católica. Vemos que a hierarquia 

da Igreja se liga ao poder decisório, como se pode deduzir do conto “d”, em que um dos 

filhos do Sr. João e da Sr.ª. Maria desejava a irmã para mulher. Expondo a pretensão aos 

pais, estes não concordaram e instaram-no a consultar o Padre: “- Nunca vimos isso, um 

irmão casar com a irmã! Mas se tens mesmo essa vontade vai perguntar ao senhor Padre 

[…]”. Como o Padre não sabe responder remete-o para o Cónego, este para o Bispo e, 

finalmente, para o Papa “O rapaz lá partiu para Roma, a falar com o Santo Padre.”, que 

lhe coloca uma condição “- Casar com a tua irmã?! Nunca vi isso! Mas se vocês querem 

mesmo casar um com o outro, quando um morrer, o outro será enterrado vivo, 

juntamente com o morto. Querem assim?”. O rapaz aceita a condição. Parece-nos que, 

nesta narrativa, embora contada por uma mulher negra, as personagens são brancas pois 

o herói, numa situação de grande angústia, torna-se mestiço “Na força da angústia, sua 

epiderme escureceu, no tom pardo do mestiço se fixou.”. 

Ainda em relação à Igreja Católica mas, no contexto da doutrina cristã, observa-se 

para o mesmo conto “d”, o rogo do rapaz numa situação de grande aflição “Também 

quero dar a vida à minha mulher. Ajuda-me, Senhor! – invocou ele.”.  
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 No conto “b”, surge a questão da ressurreição. A Sr.ª. Maria tinha morrido e o 

marido, o Sr. João, toma uma segunda esposa, a Sr.ª. Joana. Esta vai pilar em cima da 

sepultura, desrespeitando a morta, que lhe diz “Tu, que queres pilar, / vai mas é pilar 

para o morro, / que um dia ressuscito!”. 

 Ainda para esta crença surge, no conto “l” “A notícia da ressurreição da criança 

divulgou-se por toda a sanzala”, onde é acompanhada por outro dogma católico, a 

possibilidade de haver milagres “O povo acorreu à casa do milagre.”. E, finalmente a 

referência a Deus, como símbolo de justiça “Quiseste matar a filha da outra, mas Deus 

te castigou!”, ou de generosidade “O teu único filho que Deus te deu é que foste mesmo 

matar!”.  

No que respeita às instituições portuguesas ligadas ao poder assinalámos a sua 

referência nos contos “a”, “d” e “h”. Na narrativa “a”, a Sr.ª. Peixarrão convida o Rei de 

Portugal para assistir ao casamento da filha com João Filho “O senhor Rei de Portugal, 

igualmente convidado, […]”, que assiste aos preparativos do casamento “E da janela de 

seu palácio, o senhor Rei viu João Filho […]”. 

 Relativamente ao conto “d”, o jovem que conseguiu ressuscitar é traído pela 

mulher que casa com o Governador. Este mata-o e, mais uma vez, o jovem ressuscita. 

Porém, com receio do que o Governador possa fazer, resolve ir para Portugal “Para não 

ser perseguido embarca para Portugal.”. Ainda, no mesmo conto, o rapaz salva a filha 

do Rei e este concede-lhe a mão da princesa e nomeia-o Governador, em substituição do 

anterior “E o senhor Rei, em cumprimento da sua palavra, faz casar a filha com o rapaz, 

para Angola o despacha como governador.”. De notar outros dois conceitos portugueses 

neste conto: polícia e prisão. Para os africanos os inimigos, ou os que praticavam actos 

de grande repúdio social ou político, eram executados ou tomados como escravos e 
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integrados na comunidade onde ficavam, automaticamente, sob controlo. Neste conto o 

jovem, que está em Portugal, é preso por um polícia. 

No conto “h”, o soba envia a moquinha e o cabelo da nuca do senhor “João 

pobrezinho da pobreza, que o pobre é amigo de Deus”, ao rei de Portugal para que este 

as guardasse “Sem demora, o soba ordenou […] as confiar ao senhor Rei de Portugal. E 

o senhor Rei guardou o cabelo e a moquinha numa mala, […]”. Na mesma narrativa 

“h”, aparece um outro elemento ligado ao poder português: os meirinhos. Primeiro, o 

soba envia dois pungas129 para matarem o senhor “João pobrezinho da pobreza, que o 

pobre é amigo de Deus” porém, como aqueles foram subornados pelos pais do jovem, o 

soba envia os meirinhos. Vemos aqui, numa mesma função, a mistura de um elemento 

do poder tradicional, os pungas, com o poder português, os meirinhos.  

Na área da tecnologia, podemos reportar-nos aos aculturantes relativos à 

comunicação e transportes, onde observámos a utilização de novos meios inerentes à 

presença portuguesa naquela Colónia e a sua contribuição facilitadora das deslocações 

no território. Para o conto “a” assinalámos a palavra vapor “Para o empreendimento, 

apenas desejava que lhe fornecessem um vapor”. Para a mesma narrativa aparece o 

termo mastro “ […] João Filho viajou encarrapitado no alto do mastro”. 

Qualquer das palavras portuguesas que mencionámos constitui uma apropriação 

feita pelos africanos. Sabemos que, em África, as deslocações terrestres se faziam a pé e 

que, nos rios e no mar eram usadas canoas feitas artesanalmente ou, por vezes, simples 

troncos de árvores escavados. Por outro lado, salientamos a referência ao barco a vapor, 

o que nos remete para uma época precisa: os sécs. XIX e XX. Já para mastro a 

                                                 

129 Punga refere-se a um emissário do soba ou a alguém que cumpre as ordens do soba. 
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localização temporal pode ser mais alargada, pois as caravelas tinham mastro assim 

como os barcos a carvão ou a vapor. 

Notemos a correspondência adequada entre o meio de transporte e a deslocação a 

fazer, bem como a ligação existente entre o tipo de transporte usado e o nível social do 

seu ocupante. O vapor satisfazia a necessidade de rumar a Portugal que, dada a sua 

situação geográfica, se teria de fazer por aquele meio de transporte. A utilização da 

carruagem pressupõe que o seu utilizador ocupe uma posição social mais elevada e se 

encontre economicamente mais abastado. É o que acontece na narrativa “d”, a 

carruagem era pertença do Governador “Entretanto, vindo de estrada diferente, passa, de 

carruagem, o senhor Governador”. Ainda na mesma narrativa “d” é assinalado o 

vocábulo estrada “ […], vindo de estrada diferente […]” e, ainda, “ […], foi com o 

senhor Governador no seu carro. Passou por aquela estrada […]” que nos aponta para 

um outro elemento não africano, as vias de comunicação não são as tradicionais veredas 

e caminhos de terra, mas sim um sistema viário necessário aos novos transportes. 

Outra referência é o lexema porto, no conto “h” “ […] o soba ordenou a um 

agente que fosse ao porto entregar tais coisas […], as confiar ao senhor Rei de 

Portugal”, as coisas eram os objectos preciosos que davam poder ao “Sr. João 

pobrezinho da pobreza, que o pobre é amigo de Deus”: a moquinha mágica e o cabelo 

da nuca. Podemos inferir que estas comunidades, de onde procedem os contos, 

associavam o Rei de Portugal a alguém de grande respeitabilidade, habitando um lugar 

bem distante. Por outro lado, percebe-se o sincretismo cultural contido nestes dois 

elementos: a moquinha pertence ao universo mágico africano e o cabelo, como força 

vital, ao europeu. A analogia com o conto mitológico Sansão e Dalila perece-nos óbvia. 
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Um outro campo semântico largamente valorizado refere-se à habitação. Dos 

contos que trabalhámos se releva o papel aculturativo português neste âmbito. Sabemos 

que as habitações tradicionais africanas eram lugares funcionais com o objectivo 

principal de abrigarem os seus ocupantes das intempéries e protegê-los dos animais. 

Eram construções baixas, de barro, com cobertura de colmo, primando pela 

simplicidade. A distinção social não era notória ao nível do tipo de habitação, ela 

fazia-se pela posição que esta ocupava na aldeia. Assim, a residência do chefe era a 

maior, acompanhada pelas cubatas das esposas e por todas as outras formando um 

círculo no qual, a importância da família que nela habitava era determinada pela maior 

ou menor proximidade da residência do soba. Os modelos de habitação portugueses vão 

misturar-se com os africanos e surgem referidos no mesmo conto. Porém, existe uma 

diferenciação que se coloca ao nível do poder ou da riqueza dos seus proprietários, 

como se infere dos contos: “a” e “d”. 

Na narrativa “a”, o Sr. João Pobrezinho da Pobreza e a Sr.ª. Maria eram muito 

pobres, porque o Sr. João, que era pescador, nada pescava morando em “ […] em reles 

choupana se abrigavam.”. A situação modificou-se com a ajuda da sereia e a pesca 

abundante permitiu-lhes viver numa “ […] confortável vivenda.”. De notar que, o 

mesmo casal, vivia pobremente porque o marido não pescava o suficiente para se 

alimentarem e como tal tinha pouca mercadoria para vender “Mal chegava com a canoa, 

a mulher retirava o peixe, apartava uma porçãozinha para o consumo, a outra a vendia 

na quitanda.”, quando recebeu a protecção do ente da água a situação inverte-se e o 

excedente da pesca proporcionou-lhe uma vida confortável “Com as grossas vendas, 

reconquistaram a abastança. […], reapareceu a confortável vivenda.”. 
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No que se refere ao conto “d”, a qualidade da casa está ligada ao poder régio. O 

herói da história, após ser traído pela mulher/irmã com o Governador e, sabendo que 

esta se encontrava no seu palácio consegue lá entrar “Para apreciar a conduta da mulher 

dirigiu-se ao palácio, […],” onde é morto “De colaboração com outro servo chama-o 

para a casa de banho e aí o apunhala.”. Neste conto, além da habitação ser um palácio, o 

narrador acentua o facto de ela possuir uma casa de banho, quando escolhe aquele local 

para cenário da morte do herói.  

Referimos os campos semânticos onde nos parece que a influência cultural 

portuguesa se fez sentir com maior relevância não deixando, porém, de salientar todo 

um léxico adstrito a usos e costumes, inovações tecnológicas, não referidas 

anteriormente, ou objectos que se tornaram correntes no quotidiano africano. Neste 

sentido, podemos referir os seguintes vocábulos, nos contos: “a”: janela e bandeira; “b”: 

panos, fazenda; “c”: pêra (de barba); “d”: algibeira, ataúde, vareta do caixão, cemitério, 

caixão, gaita de boca, abraços, beijos, jardineiro, galões; “g”: Fulano, Cicrano, Beltrano, 

criadagem; “h”: mala; “i”: faina, tamarela; “j”: lavoura, brinde, cavaqueira; “l”: jornada, 

trouxa, livro; “m”: brenhas, gatilho, espingarda, briga, zuarte, garrafão, vinho; “n”: 

galhofa, pratos de folha. 

Na Introdução de Sunguilando – Contos Tradicionais Angolanos, Óscar Ribas, 

refere a tentativa de aproximar a sua escrita o mais possível da narração escutada, não 

só com o objectivo da conservação do património cultural que os contos encerram, mas 

também como fonte inspiradora das gerações futuras. O que as pessoas contam são as 

histórias que ouviram ao longo da sua existência sendo que, também estes narradores, já 

se encontram aculturados. 
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Estamos perante grupos onde um sincretismo cultural se revela na amálgama de 

campos semânticos e temas, relevados das duas principais culturas em presença: a 

africana e a portuguesa. Surge-nos como que um painel de mosaico construído com 

elementos tradicionais e vivências contaminadas com as novidades portuguesas. Porém, 

embora os pequenos mosaicos se juntem entre si, continuamos a ver as linhas de 

colagem. 

 O conto refracta a realidade do quotidiano das sociedades em que é produzido, 

compreendendo o aspecto prático da manutenção do grupo: a agricultura, a caça e a 

pesca. Transmite paradigmas sociais, a ideia de respeito e reverência perante os mais 

velhos ou os mais qualificados: Rei, Soba, Governador ou Papa e a pirâmide social faz 

transparecer essa nova versão da estrutura existente. 

Enquanto nas sociedades tradicionais, o poder, a vontade e a decisão competiam 

ao soba, nos contos constatamos que, nestas novas comunidades, este já não tem o 

poder suficiente para ultrapassar determinadas situações, remetendo-se a resolução dos 

problemas mais graves e melindrosos, respeitantes ao poder civil ou religioso, aos 

agentes portugueses. 

Por outro lado, um conto que poderia ser narrado utilizando apenas conceitos e 

léxico africano, vai usar terminologia e competências portuguesas, em paralelo com as 

africanas. No conjunto, a influência portuguesa revela-se em quase todas as áreas, sendo 

que as mais importantes são as referentes à linguagem, aos usos e costumes e à 

tecnologia, pois são naquelas que mais se fizeram sentir os contributos inovadores na 

transformação das estruturas africanas. 
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CONCLUSÃO 

 

O conto africano, tal como recolhido por Óscar Ribas, releva de procedimentos 

aculturativos profundos, facto que implica o historial da colonização portuguesa, 

caracterizada por vários séculos de contactos. Contactos inovadores que permitiram 

transformações, mais ou menos profundas, nos grupos intervenientes e que estão 

plasmados nas narrativas orais escritas em Sunguilando, numa demonstração dos 

ganhos da interculturalidade. Nesse sentido, começámos o nosso trabalho procurando 

inserir o corpus escolhido numa determinada contextualização histórica, sem a qual o 

discurso das narrativas não seria o mesmo. Tal enquadramento histórico não se pode 

separar, radicalmente, do espaço geográfico onde se desenrolaram os acontecimentos. 

Foram “olhares cruzados” entre africanos e europeus que produziram novas atitudes, 

individuais ou colectivas, formadoras de uma outra sociedade.  

No que se refere à temática dominante dos contos, podemos dizer que é variada e 

resulta do enquadramento social, económico e religioso dos grupos onde as histórias 

acontecem. Assim, através destas narrativas podemos inteirar-nos das características 

principais da sociedade à época, as quais estão inseridas num meio ambiente que pode 

ser, simultaneamente, gerador e cerceador da actividade humana. 

 Com efeito, os condicionalismos geográficos promovem ecossistemas 

diferenciados, determinantes na maior ou menor capacidade de sobrevivência de uma 

“comunidade”.130 Como factor principal de influência no espaço geográfico temos o 

                                                 

130 Entendemos aqui “comunidade” no sentido ecológico, isto é, como comunidade biótica, grupo de 
indivíduos, animais e vegetais que vivem num lugar determinado. 
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Clima do qual, por sua vez, vai depender o regime das chuvas e, com este, os ciclos 

vegetativos geradores de fartura ou de fome. 

São três as grandes zonas climáticas em África: um clima seco, a norte do Trópico 

de Câncer, quase sem chuva e com uma vegetação rara ou ausente; um clima equatorial, 

situado sobre a faixa do Equador, com chuva constante, humidade intensa, zonas com 

pouco Sol, solos pobres com poucos elementos minerais e, finalmente, um clima 

tropical, balizado pelos Trópicos de Câncer, a Norte e de Capricórnio, a Sul. É uma 

zona de savana com uma vegetação mais ou menos densa conforme se aproxima ou 

afasta do Equador; duas estações definidas: a da chuva e a da seca. As populações são 

sedentárias, essencialmente agricultores que completam a sua dieta com a caça e a 

pesca. Toda a organização social e económica destas comunidades gira em torno das 

estações do ano. São as características desta faixa intertropical que representam o 

ambiente natural das narrativas de Óscar Ribas.  

A dimensão e extensão dos grupos variam consoante a sua dinâmica histórica, 

seja em resultado de factores de ordem política, como guerras ou migrações, quer de 

cariz económico, derivado da capacidade que alguns elementos tiveram em controlar e 

adquirir bens que vão acumulando. 

Referimos o papel decisivo do novo paradigma de ensino que os portugueses 

transportaram para aquelas sociedades tradicionais, alicerçadas em conhecimentos 

empíricos transmitidos oralmente através das gerações, que vão conviver com um 

manancial de técnicas e comportamentos desconhecidos. Destacámos o papel 

fundamental da promoção da escrita, em comunidades maioritariamente agrafas, 

permitindo um reforço do registo intemporal das suas culturas.  
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Apontámos o campo semântico ligado ao social e especificámos o papel do clima 

neste contexto. O tema da alimentação está abundantemente tratado e vai desde o 

cultivo até à confecção, passando pelo seu valor de troca e até suporte de poder. O 

campo religioso comporta temas que abarcam o sagrado e o profano; a religião cristã e 

as religiões africanas; a magia e a feitiçaria, as quais convivem com o vasto terreno da 

superstição. O campo da moral que, muitas vezes, se interliga com o religioso engloba 

um sem número de temas que vão das normas comportamentais e códigos de conduta a 

regras indiscutíveis e das quais dependem a coesão comunitária e a sobrevivência do 

grupo. Surge toda uma temática ligada à família, à casa, ao papel da mulher e do 

homem, bem como à perpetuação da espécie em que, a infertilidade surge como uma 

praga a ser exorcizada. 

Há uma visão unitária do Mundo pelos africanos e esta ligação simbiótica une o 

Cosmos, a Sociedade e o Homem. Uma triangulação que tem origem na ordem do 

Simbólico e do Imaginário. O indivíduo só existe enquanto membro de uma 

comunidade de quem nunca se desliga advindo-lhe, desse facto, uma dinâmica sempre 

actualizada e não uma passividade ultrapassada. 

Muitas vezes não há explicação lógica para os fenómenos e estes são 

compreendidos através do mito. É neste discurso que se baseiam todas as justificações 

da Ordem e da contra-Ordem sociais e, deste modo, o mito faz sentido porque o ouvinte 

é afectado pelas conclusões propostas na narrativa. Este é, a nosso ver, um elemento 

relevante para o papel preponderante da oralidade na comunicação pessoal e 

inter-geracional que veicula a cultura africana. 

É a palavra manifestada como Acto, um acto originado na ordem do simbólico, na 

medida em que representa a organização constitutiva do Homem e do imaginário, 
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porquanto movido no domínio do semi-dito, do não acabado, do discurso verbal que 

permite a liberdade da escolha. 

Percebemos que. em África, são os velhos e as crianças que têm maior 

importância. Os velhos como portadores da herança da sabedoria e as crianças como 

esperança da continuidade do grupo. São as crianças a garantia de se continuar a existir, 

de não se processar um apagamento, em última análise, são elas que permitem 

contrariar o anonimato. A dimensão humana está problematizada na Criação e o ónus da 

manutenção da espécie recai sobre a mulher a quem cabe uma dupla função: a de dar a 

vida e a de a manter, alimentando a família. 

Baseado numa economia rural de subsistência, o poder funda-se nas relações de 

parentesco, nas cadeias políticas e económicas derivadas dos cruzamentos de linhagens, 

com maior ou menor influência, bem como em complicadas negociações que balizam 

esferas de influência pessoal. 

A religiosidade acompanha o homem africano em todas as etapas da sua vida 

como um contínuo e não um segmento com princípio e fim, marcando-o mesmo antes 

do nascimento e após a morte. Deste modo o africano faz uma aprendizagem ao longo 

da vida: valores, práticas e “porquês” do quotidiano são passados e explicados, numa 

relação solidária entre quem conta e quem escuta. 
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ANEXO – RESUMO DOS CONTOS DO CORPUS 

 

Conto “a”: O Peixarrão, 29 pp. Narradora: Rita Manuel, Sexagenária de Luanda. 

O casal Sr. João e Sr.ª. Maria eram pobres. O Sr. João era pescador mas pescava 

pouco. Certo dia aparece-lhe a Sereia dizendo que a Sr.ª. Maria irá ter um filho e que ele 

será marido da sua filha, mas que a mulher não deve saber do pacto. Em recompensa 

dar-lhe-á muito peixe. Assim acontece e, de pobres passam a ricos. Porém, o Sr. João 

conta à mulher e a Sereia retira-lhe a protecção e eles voltam à miséria. Passado algum 

tempo a Sr.ª. Peixarrão volta a anunciar, ao pescador, a vinda de outro filho e repete as 

condições do contrato. O Sr. João aceita e vêm tempos de fartura. A Sr.ª. Maria tem 

desejos de comer um bagre que fala e o Sr. João pede-o à Sereia, que lho dá. O homem 

pesca o bagre mas deixa-o voltar ao mar, porém a barriga do peixe abre-se e de lá sai 

muita comida. A situação repete-se até que lá o consegue levar à mulher, que não acata 

as instruções do bagre e o come. De noite o bagre quer sair de dentro da Sr.ª. Maria e fá-

lo pelas costas o que causa a morte da Sr. ª. Maria, que estava grávida e cujo filho 

sobrevive. Novamente a Sr.ª. Peixarrão aparece ao pescador informando-o que, aquele 

filho iria substituir o outro. Preparado o casamento entre o filho do Sr. João e a filha da 

Sr.ª. Peixarrão, esta convida muitas pessoas, entre as quais está o Rei de Portugal. O Rei 

de Portugal pede a João Filho que liberte a filha raptada pelo Sr. Serpente e aquele é 

bem sucedido. Após várias peripécias o Rei dá a filha em casamento a João Filho a 

quem passa o lugar de governante. 
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Conto “b”: A Vingança de uma rival, 6 pp. Narradora: Carlota Joaquina Nunes de 

Barros 

O Sr. João e a Sr.ª. Maria eram casados e tinham um filho. A Sr.ª. Maria morre e o 

Sr. João casa com a Sr.ª. Joana. Esta, em vez de tratar bem o enteado não o faz e como é 

má e egoísta está sempre a falar-lhe nos panos que a mãe levou para a sepultura e que os 

quer de volta. O garoto choroso vai à campa da mãe e conta-lhe o que a madrasta pediu. 

Então, a mãe diz-lhe para que seja a Sr.ª. Joana a ir lá buscá-los. A madrasta assim faz e, 

levando o pilão e a mandioca, vai pilar em cima da campa da Sr.ª. Maria, ao mesmo 

tempo que vai cantando, provocando a morta. Esta responde-lhe que tudo o que tinha 

lhe deixou e que vá pilar para outro lado, ameaçando-a de a assombrar. A Sr.ª. Joana 

não faz caso da advertência e continua a pilar. O Sr. João assiste a tudo e admoesta-a, 

fazendo-lhe ver que o espírito da morta poderá vingar-se. A Sr.ª. Joana não liga ao aviso 

e, no terceiro dia, repete a tarefa em cima da sepultura, que vai abatendo e engolindo a 

mulher e os seus pertences. O marido ao ver o sucedido não lhe acode. 

 

Conto “c”: A Sexa e o Gulungo, 4 pp. Narradora: Rita Manuel, Sexagenária de 

Luanda. 

A Sexa e o Gulungo eram amigos e viviam do que roubavam nas lavras dos outros 

animais. Um dia a comida começou a faltar e o Sr. Gulungo teve a ideia de combinar 

com o Sr. Sexa que deviam ir comendo os filhos de um e de outro, alternadamente, 

dizendo às respectivas mulheres que tinha sido uma ordem do soba. O Sr. Sexa 

concorda mas, como é muito esperto, convence o amigo que devem começar pelos 

filhos do Sr. Gulungo pois, a ideia partiu dele. Este ainda tentou valer-se do facto de ser 

mais velho mas o Sexa disse-lhe que também mataria os seus próprios filhos. O Sr. 
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Gulungo convence a mulher e matam o primeiro filho, que comem juntamente com o 

Sr. Sexa e a família deste. Quando é a vez do Sr. Sexa matar o filho foge e rouba umas 

galinhas para se alimentarem. Esconde a família num buraco da mata e, quando vê o Sr. 

Gulungo faz troça dele e da sua estupidez que o fez perder os filhos. O Sr. Gulungo 

ainda convoca uma assembleia para ouvir a opinião dos outros animais que lhe dizem 

que ele não tem razão e que, como tal, não deve perseguir o Sr. Sexa. A mulher do Sr. 

Gulungo morre de desgosto e a seguir morre ele. 

 

Conto “d”: As Flores Milagrosas, 6 pp. Narradora: Virgínia Francisco dos Santos, 

Sexagenária do Ndondo. 

O casal S. João e Sr.ª. Maria tinham cinco filhos. O mais velho quis casar com a 

irmã. Os pais, disseram que nunca tinham visto tal e que ele fosse perguntar ao Padre se 

isso era possível. O Padre não soube responder e manda-o ao Cónego. O rapaz vai 

colocando a questão a elementos, cada vez mais categorizados, da hierarquia da Igreja 

até que chega vai a Roma consultar o Papa. Este diz-lhe que sim mas com a condição 

de, quando a mulher morrer, ele ser enterrado com ela. O rapaz aceita e casa com a 

irmã. Ao sétimo ano de casamento, a rapariga morre e ele prepara-se para ser enterrado 

com ela, o que acontece. Passados outros sete anos, de estar enterrado, um dia vê o Sr. 

Toupeira entrar no buraco mas, quando sai morre. Então o Sr. Lagarto, que era amigo 

do Sr. Toupeira, vendo este morto apanha dois raminhos de flores, que passa pelo nariz 

do amigo, fazendo-o ressuscitar. Vendo isto, o rapaz consegue puxar as flores, por uma 

fenda, e passa-as pelo nariz da mulher que, tal como o Sr. Toupeira, ressuscita, saindo 

os dois da sepultura. Caminham juntos até que a mulher vai procurar lenha e cruza-se 

com o Governador que a convida para ir com ele para o palácio, o que ela acede. Muito 
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desgostoso pela traição da mulher fica tão triste que se torna mestiço. Vai procurar a 

mulher ao palácio e o Governador, que já estava casado com a rapariga, mata-o. 

Conhecendo o condão das flores pede ao cozinheiro do palácio que o vá desenterrar e 

lhe passe as flores pelo nariz. O homem assim faz e ele ressuscita. Como tem medo, do 

Governador, foge para Portugal. Ali, encontrando-se na rua a tocar uma gaita-de-beiços, 

é preso por um polícia, pois é proibido tocar porque a filha do Rei está a morrer. 

Percebendo que a pode salvar, faz chegar ao Rei essa informação. O Rei diz-lhe que se 

o conseguir lhe dá a filha em casamento e, ainda, o cargo de Governador. Assim 

acontece e o Rei envia-o de volta para Angola, como Governador. Embarca com a 

princesa e chegado à sua terra depara-se com o Governador e a mulher a residirem no 

palácio. Não os mata mas ordena-lhes que fiquem como jardineiros. 

 

Conto “e”: As Rivais, 6 pp. Narradora: Virgínia Francisco dos Santos, 

Sexagenária, Ndondo. 

A Sr.ª. Maria era a primeira mulher do Sr. Bequele, de quem tinha um bebé. A 

Sr.ª. Joana era a segunda mulher e, também, tinha filhos. Com inveja da Sr.ª. Maria, a 

segunda mulher pede-lhe para tomar conta da criança, enquanto ela trabalha na lavra. 

Como é muito má, coloca um mourão na cabecinha do bebé que para de chorar porque 

fica adormecida com o bicho. Um pássaro conta à mãe o que se estava a passar e que ela 

tinha sido tola ao entregar o filho à rival. A Sr.ª. Maria não presta atenção e regressa a 

casa com o filho. O menino continua a chorar e as vizinhas alertam-na para o aviso do 

pássaro e insistem em confirmar se está um mourão na moleirinha do bebé, constatando 

que é verdade. Chamam o Sr. Bequele que não quer acreditar na malvadez da Sr.ª Joana, 
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como as mulheres afirmam, até que viu o bicho na cabeça do filho e tentou tirar-lho. 

Como não conseguiu a criança morreu. 

 

Conto “f”: O Lobo e o Cão, 2 pp. Narradora: Maria Cândida Camacho, 

Quinquagenária, Luanda. 

O Sr. Lobo disse ao Sr. Cão que, quando a sua mãe morresse ele não daria com a 

sepultura. O Sr. Cão retorquiu-lhe que não seria assim mas, que ele é não encontraria a 

sepultura da sua mãe. A mãe do Sr. Lobo morre e o Sr. Cão vai ao óbito mas não 

acompanha o funeral. No dia seguinte encontra o Sr. Lobo e diz-lhe que descobriu a 

campa da mãe dele. O Sr. Lobo confirma que, na realidade, a mãe estava à mostra. 

Passado algum tempo, morre a mãe do Sr. Cão e, tal como o Sr. Cão fizera, vai ao óbito 

mas não ao funeral. Tenta descobrir onde é que a mãe do Sr. Cão foi enterrada mas não 

o consegue pois, o Sr. Cão, para o despistar, sepultou a mãe na lixeira da casa e, no 

local do enterramento era onde se ia deitar, não sem primeiro o rodear, por diversas 

vezes. Como resultado, o Sr. Lobo zangou-se com o Sr. Cão e até o quis comer. 

 

Conto “g”: A Alma, 16 pp. Narradora: Rita Manuel, Sexagenária, Luanda. 

O Sr. João e a Sr.ª. Maria tinham três filhas que namoravam três rapazes. Os 

rapazes iam sunguilar e, à despedida, diziam sempre a mesma coisa: “Por carne que não 

comas, não persigas o lobo”. O Sr. João não compreendia o que aquilo queria dizer e 

pergunta à mulher que, também, não sabe. Resolve colocar o problema ao soba que 

convoca os rapazes, perguntando-lhes o porquê daquelas palavras. Os pretendentes 

dizem que o pai das raparigas não as deixava sair de casa e que isso não estava correcto. 

O soba responde que, tanto o pai como os rapazes tinham razão: os rapazes não tinham 
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formalizado o pedido de namoro e, por outro lado, o pai não podia desejar a filha para 

si. Os rapazes desistem. Mais tarde as duas irmãs mais velhas casam mas, a mais nova 

não gostava de nenhum pretendente. Certo dia aparece um desconhecido que a pede em 

casamento. Cumpridos todos os preceitos a jovem, acompanhada por duas tias, vai viver 

com o marido. Caminham durante muito tempo até que o homem pára diante de um 

embondeiro e bate-lhe uma pancadinha, ao mesmo tempo que pronuncia: “Embondeiro 

abre-te!”. Aparece uma passagem e o homem diz: “- Embondeiro fecha-te” e a 

passagem fecha-se. Dentro do embondeiro estava uma casa rica com criados e boa 

alimentação. As tias estranham tudo aquilo e resolvem voltar à sua aldeia. A rapariga 

também as quer acompanhar mas, as tias dizem-lhe que é melhor esperar e partem com 

o homem e os criados que levavam comida e presentes. Relataram aos pais da cassule, 

como era a vida daquele homem que morava num embondeiro sem portas mas onde 

nada faltava e que de noite se ausentava, sem que elas soubessem para onde. A mãe da 

rapariga muito preocupada chora e o pai diz que a culpa tinha sido da filha, a quem 

nenhum pretendente servia. Porém, vai pedir conselho ao soba sobre o que deverá fazer. 

O soba diz-lhe que os pais devem ter mais cuidado e averiguar a procedência dos 

pretendentes das filhas, para não acontecer alguma tragédia. Entretanto, a rapariga 

perante aquele comportamento tão estranho diz que se vai embora. O marido concorda e 

ambos saem do embondeiro. O homem afasta-se da jovem mas ensina-lhe o caminho de 

volta à casa dos pais. Quando a cassule chega à aldeia, todos ficam muito contentes por 

a ver e fazem uma festa e cantam. Na canção aconselham a jovem a obedecer aos mais 

velhos mas reconhecem que a jovem se portou à altura de tão difícil situação.  
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Conto “h”: A Banza das Fêmeas, 6 pp. Narrador: Inácio Gaspar, Jovem, 

Cassoneca 

Numa aldeia só nasciam raparigas e nenhum rapaz. A dada altura nasceu um rapaz 

a que puseram o nome de “João pobrezinho da pobreza, que o pobre é amigo de Deus”. 

Tal facto chegou aos ouvidos do soba que, de imediato, o mandou matar, dizendo que 

lhe trouxessem o sangue. Os pais do rapaz subornam os pungas, que matam um galo 

levando-lhe o sangue como se fosse do jovem. Porém, o soba sabe que o rapaz não 

morreu e envia dois meirinhos para o liquidarem. Estes repetem a artimanha, matando 

uma cabra e levando o sangue ao soba. O rapaz continua vivo, afasta-se da aldeia e 

constrói uma casa. O soba sabe do sucedido e ataca-o mas, não consegue vencê-lo 

porque o jovem está protegido pela sua moquinha e os cabelos da nuca. Assim, o soba 

decide dar-lhe a filha em casamento e, desse modo, saber o segredo. Casam mas o Sr. 

João nada conta à mulher até que um dia, depois de tanta insistência dela, o faz. A 

manhosa mulher esperou que ele estivesse embriagado e cortou-lhe o cabelo e envia-o, 

juntamente com a moquinha, ao pai. Este remete-as ao Rei de Portugal. O Sr. João 

quando acordou percebeu a maldade da mulher e vai pedindo ajuda, a vários animais, 

para recuperar tão preciosos bens. Assim acontece. O soba o ataca pensando que ele 

estava sem defesas mas é vencido porque o Sr. João já tinha consigo os objectos que o 

protegiam. O Sr. João repudiou a Sr.ª. Maria e, mais tarde, casou com outra mulher.  

 

Conto “i”: A Senhora “Pergunta Sempre”, 17 pp. Narradora: Rita Manuel, 

Sexagenária, Luanda. 

O Sr. João e Sr.ª Maria estavam casados mas não tinham filhos. A Sr.ª Maria 

lamentava-se. Certo dia foi buscar água à nascente e a cabaça pesou-lhe mais do que era 
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costume. Quando chegou a casa pediu ajuda ao marido para descarregar a vasilha. Este 

estranhou o pedido mas ajudou-a e a Sr.ª Maria contou-lhe que tinha pensado porque é 

que a cabaça estava tão pesada. No dia seguinte o Sr. João foi ele próprio buscar a água 

e confirmou o peso da cabaça. De noite a Sr.ª Maria sonha com uma voz que lhe diz 

para continuar a ir buscar a água ao mesmo sítio, mas que não contasse nada ao marido. 

Assim fez. Novamente lhe surge no sono a voz dizendo que era a ela mesmo que a Sr.ª 

Maria carregava e que lhe iria dar um filho mas que nada dissesse ao Sr. João. A Sr.ª 

Maria, feliz, guardou o segredo. Na altura do parto, a Sr.ª Maria volta a sonhar com o 

ente misterioso que mais não era que a sereia da nascente. A sereia diz-lhe que vai 

nascer uma menina e que a deve lavar na nascente. A Sr.ª Maria assim faz e de noite 

aparece-lhe em sonhos o ente mágico que lhe diz para pôr à filha o nome de “Pergunta 

Sempre” e que quando for a altura dela casar lhe comunicará os interditos. Quando a 

rapariga já é moça casadoira, aparece a sereia dando-lhe as quijilas que, se forem 

quebradas, tanto a rapariga como o marido morrem. Era necessário que o marido a 

acompanhasse sempre, pois ela nada poderia fazer sem lhe perguntar como devia fazer. 

A Sr.ª Maria relata ao marido as condições da sereia e ambos vão ao soba solicitar a sua 

opinião. Vários pretendentes aparecem mas, informados das quijilas, desistem, até que 

um aceita o casamento. Casam, e logo que chegam à sua casa, começam as perguntas, 

que se repetem sempre que a rapariga tem que fazer alguma coisa e o marido vai 

respondendo. O tempo passa e nasce o primeiro filho. Cansados daquele problema, 

ambos se lamentavam e um dia a Sr.ª “Pergunta Sempre”, com o filho às costas, vai 

pilar sem pedir autorização. O chão vai-se afundando, tragando-a a ela, ao filho, ao 

marido e à casa. Forma-se uma lagoa que cobre tudo. Porém, a mãe vai lamentar-se ao 

soba que lhe diz que eles não morreram e que vivem com a sereia.  
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Conto “j”: A Cambanza, 23 pp. Narradora: Rita Manuel, Sexagenária, Luanda. 

O casal Sr. João e Sr.ª Maria estavam casados mas não tinham filhos. Os amigos 

aconselham-no a arranjar outra mulher. O Sr. João pensa no assunto e, um dia vai de 

visita a casa de um amigo e gosta da filha dele. O Sr. João volta para casa e comunica à 

mulher que tinha arranjado uma mulher para ver se lhe dava filhos, e pede à Sr.ª Maria 

dinheiro para o alembamento. A Sr.ª Maria dá-lhe a quantia pedida e ainda compra 

outras prendas tradicionais, surpreendendo o marido com tanta generosidade. Posta a 

questão da convivência com a segunda mulher, a Sr.ª Maria concorda com o sistema da 

bigamia semanal. Assim é feito e a Sr.ª Maria recebe muito bem a Sr.ª Domingas. A 

Sr.ª Domingas engravida e na altura do parto é assistida pela Sr.ª Maria. Na altura em 

que a criança nasce, a primeira mulher cobre-lhe a cara com um pano, dizendo-lhe que 

era esse o hábito, mata a criança e no seu lugar coloca uma cambanza. Percebendo a 

maldade da Sr.ª Maria, a mãe chora o filho perdido mas finge que a cambanza é o seu 

filho. Passado algum tempo, a Sr.ª Domingas engravida novamente e o marido leva-a 

para casa dos pais dela. Os pais não o deixam lá ficar e ele volta para casa da Sr.ª Maria, 

dizendo que a Sr.ª Domingas está doente. Quando o bebé nasce, ele vai vê-lo – é uma 

menina de nome “Massango”. Entretanto, o Sr. João procede com a filha e a cambanza 

do mesmo modo. Após alguns dias conta à Sr.ª Maria que já nasceu a filha e esta quer 

vê-la. Vai visitar a criança mas ninguém a deixa vê-la. Os sogros vão visitar a Sr.ª 

Domingas e dizem-lhe que ela já pode enterrar a cambanza pois já tem um novo filho. O 

Sr. João e a Sr.ª Domingas afastam-se da casa que partilhavam com a Sr.ª Maria e esta, 

vendo-se desprezada e com remorsos pelo que tinha feito, morre. 

 

 



 

– 116 –  

Conto “l”: O passarão, 25 pp. Narradora: Rita Manuel, Sexagenária, Luanda. 

O casal Sr. João e Sr.ª Maria tinham um filho. Quando este chegou à idade de 

casar, procuraram uma noiva e ele escolheu a Sr.ª Domingas. Casaram e passado algum 

tempo a Sr.ª Domingas engravida. Depois, surge uma segunda gravidez e os amigos do 

rapaz aconselham-no a arranjar outra mulher, pois quanto mais mulheres mais lavras 

cultivadas e portanto, mais riqueza. O rapaz fala com a mulher e esta consente em 

receber a segunda esposa, embora em casa separada. O homem dividir-se-ia 

semanalmente pelas duas esposas. Certo dia o jovem precisa de fazer uma viagem e 

deixa muito trabalho para cada uma das esposas. Surpreendida, a Sr.ª Domingas verifica 

que embora trabalhando muito, não está tão adiantada como a outra e vê que ela é 

ajudada pelos parentes. Como não consegue essa ajuda, aceita a oferta de um passarão 

que lhe diz tomar conta da criança mas que nada dissesse a ninguém. Esta confia-lhe o 

filho e a sua lavra avança. Quando o marido chega, conta-lhe o sucedido, mas que ele 

guardasse segredo. No dia seguinte, a Sr.ª Domingas dirige-se para a lavra e pede ao 

passarão que lhe traga o filho. Este não lho dá e diz-lhe que ele está morto, dizendo que 

ela não tinha cumprido o prometido. Vai lançando o corpo da criança aos bocados que a 

mãe recolhe num atado. O marido, revoltado, culpa-a do sucedido e exige-lhe o filho de 

volta. A Sr.ª Domingas foge e, com a ajuda de entes mágicos, consegue recuperar o 

filho. Com o filho ao colo, regressa a casa e conta ao marido o que passou para reaver a 

criança. A notícia do regresso de mãe e filho espalha-se por toda a sanzala e o povo quer 

ver o milagre. Fazem uma grande festa e o marido quer que a primeira mulher continue 

a viver com eles. Juntos, ficaram felizes.  
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Conto “m”: As almas protectoras, 14 pp. Narradora: Adelina João Rodrigues, 

Septuagenária, Quissama. 

Um casal tinha dois filhos, a comida escasseava e a fome apertava. Tiveram que 

procurar outro sítio para viver. Chegaram a um lugar que se chamava “Um Só Homem”. 

A vida melhorou mas a Sr.ª Saco morre. O Sr. Mussuala continua a viver muito triste, 

vendo que os filhos passavam mal. Na quase certeza de que ia morrer, diz aos filhos 

para pedirem ajuda ao soba quando isso acontecesse. O Sr. Mussuala morre no dia 

seguinte e os filhos vão ter com o soba, que enterra o pai. Leva-os para o sobado e, mais 

tarde, quer casar a rapariga, que o recusa, dizendo que gostava de outro, com quem 

foge. Esse outro é um desconhecido e um homem de mau carácter, que a pretende 

vender. Sabendo-se descoberto, o homem ameaça-a com pancada e tenta violar “Saiu de 

Deus”, a quem o irmão defende. Ao mesmo tempo, chegam dois homens e uma mulher. 

Os homens estavam armados e o agressor, com medo, foge. Os desconhecidos 

convidam-nos a irem para a casa deles. No dia seguinte, aparece um homem, diz que 

sonhou com “Saiu de Deus” e que quer casar com ela. A mulher negoceia o 

alembamento que o rapaz entrega e, passados três dias. Há festa rija e combinam que ele 

poderia levar a mulher na semana seguinte. Assim acontece e o novo casal fica numa 

bela casa, onde a Sr.ª “Saiu de Deus” tem uma boa vida. A mãe adoptiva, quando sabe 

da situação farta em que viviam, fica com inveja, decidindo então matar a Sr.ª “Saiu de 

Deus” para poder casar uma das filhas com o Sr. “Quem me Quer”. A Sr.ª “Saiu de 

Deus” é avisada pela mãe, em sonhos, de que a outra mulher a vai tentar envenenar. A 

mãe diz-lhe que não tenha receio pois a comida vai ser dada primeiro a um animal para 

confirmar se a malvada a tinha envenenado. Assim fazem e a pobre galinha morre. A 

mãe adoptiva vai a casa da Sr.ª “Saiu de Deus” para confirmar se ela tinha comido o que 
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lhe havia levado e admira-se de a ver com vida. Todos ficam com a certeza de ter sido 

ela a envenenar a comida. Retira-se com vergonha mas a sogra da Sr.ª “Saiu de Deus” 

fica muito zangada e decide chamar um Quimbanda que fizesse passar o mal desejado 

para “Saiu de Deus” para quem lho desejava. O Quimbanda invoca as almas dos pais de 

“Saiu de Deus” pois seriam eles a vingar a filha. As almas de Mussuala e Saco 

aparecem à mãe adoptiva que, apavorada, morre. “Saiu de Deus” e o marido vivem 

felizes. 

 

Conto “n”: Ciúme que mata, 22 pp. Narradora: Rita Manuel, Sexagenária, 

Luanda. 

O Sr. João e a Sr.ª Maria tinham um filho que, quando chegou a vez de casar, o 

pai procurou uma noiva para nora. Pediu a um amigo a filha mais velha e os jovens 

encontram-se e gostam um do outro. Após as negociações do alembamento a rapariga 

vai para casa da Sr.ª Maria. Passado algum tempo engravida e nasce uma menina. O 

tempo vai passando e quando a criança tem três anos, a mulher ainda não tornou a 

engravidar. A mãe do rapaz aconselha-o a arranjar outra mulher, embora não deixando a 

primeira. O rapaz assim faz, mas a mulher fica furiosa e diz que não tem culpa de não 

ter mais filhos. Porém, o marido arranja a segunda mulher, repartindo-se a bigamia 

semanalmente. A segunda mulher engravida e nasce também uma menina. Passado um 

ano a outra mulher tem um rapaz. O pai fica muito contente e continuam a viver da 

mesma forma. Novamente, a segunda mulher engravida e então a primeira propõe que a 

enteada dormisse na sua casa, com a sua filha. Certa noite, com ódio pela criança, põe 

um ferro a aquecer na fogueira e espeta-o na criança, que dormia. Porém, as meninas 

tinham mudado as posições em que dormiam e quem morre é a filha da madrasta. A 
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enteada vê tudo mas nada diz e vai para casa da mãe. Pensando que a garota vai contar o 

que viu, esquarteja o corpo da filha e enfia-o em sangas velhas e a cabeça num saco que 

pendura numa árvore. Entretanto, a outra garota chega a casa e os pais estranham o seu 

regresso. Ela diz que nada se passa, mas o pai decide ir a casa da mulher ver a filha mais 

velha. A mulher diz-lhe que a filha não está em casa e que está a brincar com outras 

crianças. Nesse instante, um pássaro começa a cantar do alto de uma árvore. A canção 

fala em ciúme e em partes de corpo. A mulher responde-lhe também a cantar que tudo 

aquilo é um tormento. O marido quer saber o que o pássaro canta e que é um sinal de 

que alguma coisa não está bem. O homem volta para casa e conta à segunda mulher o 

que sucedeu com o pássaro e esta diz-lhe que quando os pássaros cantam perto de casa é 

sinal de que querem avisar de alguma coisa e prontifica-se a ir com ele. Assim fazem e 

quando lá chegam ele pede para ver a filha mas esta não aparece e o pássaro continua a 

cantar. A segunda mulher pede ao marido para ouvir outra vez o pássaro e que lhe 

coloque uma súplica para que na resposta ele lhe diga o que sucedeu à filha. O pássaro 

confirma a maldade da mulher. É convocado um conselho de famílias que conclui que a 

mulher enlouqueceu. O marido manda-a de volta para os pais. Fica a viver com a 

mulher mas, após o nascimento do terceiro filho, vai procurar outras esposas, que são 

bem aceites pela mulher e vivem todos felizes.  

 


